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ÄÅËÎ ÒÎÃÐÓË ÑÐÅÙÓ ÁÚËÃÀÐÈß

(Жалба № 20611/10)
РЕШЕНИЕ
СТРАСБУРГ

15 ноем в ри 2018 г.
Това ре ше ние ще ста не окон ча тел но при усло вията на 

чл. 44, § 2 от Конвенцията. Може да бъ де пред мет на ре дак-
цион ни про ме ни.

По делото Тогрул срещу България
Европейският съд по пра ва та на чо ве ка (Пето отделение), за-

се да ващ ка то ка ма ра в състав:
Ангелика Нусбергер (Аngelika Nußberger), пред се да тел,
Йонко Грозев (Yonko Grozev),
Андре Потоцки (André Potocki),
Шифра O’Лийри (Síofra O’Leary),
Мартинш Митс (Mārtiņš Mits),
Латиф Хюсейнов (Lətif Hüseynov),
Ладо Чантурия (Lado Chanturia), съ дии,
и Милан Бласко (Milan Blaško), за мест ник-секре тар на от-

де ле ние,
след закри то за се да ние, про ве де но на 16 ок том в ри 2018 г., 

поста но ви след но то ре ше ние, прието на съ ща та да та:

ÏÐÎ ÖÅÄÓÐÀÒÀ
1. Делото е обра зу ва но по жал ба (№ 20611/10) сре щу 

Република България, по да де на в Съда на ос но ва ние чл. 34 от 
Конвенцията за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди 
(„Конвенцията“) от тур ски граж да нин, г-н Исмет Тогрул („жал-
бо по да те лят“), на 1 април 2010 го ди на.

2. Жалбоподателят се пред ставля ва от г-жа Й. Христова, ад-
во кат, прак ти ку ващ в гр. Харманли. Българското пра ви тел ст во 

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ×ÎÂÅÊÀ
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(„Правителството“) се пред ставля ва от пра ви тел ст ве ния агент 
г-жа А. Панова от Министерството на пра во съ дието.

3. На 5 сеп тем в ри 2017 г. Правителството е уве до ме но за 
оплак ва нията по чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията, ка то 
жал ба та е обя ве на за не до пусти ма в оста на ла та част съглас но 
пра ви ло 54, § 3 от Правилника на Съда.

4. Поради то ва, че жал бо по да те лят е тур ски граж да нин, тур-
ско то пра ви тел ст во е по ка не но с пис мо от 13 сеп тем в ри 2017 г. 
да пред ста ви пис ме но ста но ви ще по де ло то съглас но чл. 36 § 1 от 
Конвенцията. То не се въз пол з ва от та зи въз мож ност.

 ÔÀÊÒÈÒÅ
I. ÎÁÑÒÎßÒÅËÑÒÂÀÒÀ ÏÎ ÄÅËÎÒÎ

5. Жалбоподателят е ро ден през 1963 г. и жи вее в 
гр. Истанбул.

6. На 8 ок том в ри 2008 г. жал бо по да те лят вли за на бъл гар ска 
те ри то рия с пре воз но сред ст во. Когато на пуска бъл гар ска та те ри-
то рия, на тур ско-бъл гар ска та гра ни ца бъл гар ски мит ни чар го пи-
та да ли има не що за декла ри ра не. Жалбоподателят от го ва ря ут-
вър ди тел но и пред ста вя на мит ни ча ря су ма та от 199 400 ев ро в 
брой. Обяснява, че па ри те са от про даж ба та на ко ла та му, как то и 
от банко ва та му смет ка, и пред ста вя банко ви до ку мен ти, до каз ва-
щи произ хо да на част от су ма та.

7. Същия ден на чал ни кът на Митница Свиленград из гот вя 
акт за из вър ше но ад ми нистра тив но на ру ше ние. Жалбоподателят 
е об ви нен, че не е декла ри рал на мит ни ца та су ма та от 199 400 ев-
ро.

8. Същия ден по ли цията в гр. Свиленград за поч ва на ка за тел-
но произ вод ст во сре щу жал бо по да те ля за те зи дейст вия. Препис-
ката по раз след ва не то е за ве де на под № 435/08.

9. В хо да на то ва раз след ва не с из гот вен през съ щия то зи 
ден про то кол раз след ва щият по ли цай от не ма ка то ве щест ве но 
до ка за тел ст во су ма та от 199 400 ев ро, как то и още две банк но ти 
(от 500 ев ро и от 100 евро) на об ща стойност 600 ев ро.

10. На съ щия раз след ващ по ли цай жал бо по да те лят пре да ва 
още 43 дру ги банк но ти на об ща стойност 8500 ев ро. Тази про це-
су ал на мяр ка е от бе ля за на в про то кол с да та от съ щия ден. В до-
ку мен та са ци ти ра ни чл. 109, 110 и 159 от Наказателно-про це су-
ал ния ко декс, които уреж дат добро вол но то пре да ва не на ве щест-
ве ни до ка за тел ст ва на раз след ва щи те ор га ни, и е по со че но съ от-
вет но то до съ деб но произ вод ст во № 435/08.
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11. На 26 яну ари 2009 г. Районната про ку ра ту ра – Свилен-
град, прекра тя ва на ка за тел но то произ вод ст во сре щу жал бо по да-
те ля с мо ти ва, че при лип са на умиш ле но на ру ше ние от стра на на 
об ви ня емия фак ти те не до каз ват из вър ше но престъпле ние. Доку-
мен тите са пре да де ни на мит ни ца та в гр. Свиленград, за да се 
произ не се по въпро са да ли дейст вията съставля ват ад ми нистра-
тив но на ру ше ние. В поста новле нието на про ку ра ту ра та се спо ме-
на ва, че на ка за тел но то произ вод ст во сре щу жал бо по да те ля се от-
на ся за су ма та от 208 500 ев ро.

12. С на ка за тел но поста новле ние от 12 фев ру ари 2009 г. на-
чал ни кът на Митница Свиленград на ми ра, че жал бо по да те лят не 
е из пъл нил за дъл же нието си да по пъл ни мит ни ческа декла ра ция, 
произ ти ча що от на ционал но то за ко но да тел ст во, за су ма та от 
199 400 ев ро. Разпорежда се та зи су ма да бъ де кон фиску ва на и 
на ла га на жал бо по да те ля гло ба в раз мер на 3000 бъл гар ски ле ва 
(прибли зи тел но 1533, 88 евро).

13. Жалбоподателят оспор ва то ва на ка за тел но поста новле-
ние пред Районния съд – Свиленград.

14. На 16 фев ру ари 2009 г. ад во ка тът на жал бо по да те ля иска 
от ра йон на та про ку ра ту ра да бъ де въз ста но ве на на клиен та ѝ су-
ма та от 9100 ев ро, пре да де на на по ли цая, на ос но ва ние, че тя не е 
пред мет на ад ми нистра тив но то произ вод ст во. На 18 фев ру ари 
2009 г. ра йон на та про ку ра ту ра ре ша ва да спре раз глеж да не то на 
та зи мол ба до вли за не то в си ла на на ка за тел но то поста новле ние 
на Митница Свиленград.

15. На 6 март 2009 г. ад во ка тът на жал бо по да те ля се обръ ща 
към Районния съд – Свиленград, чрез ра йон на та про ку ра ту ра, за 
да оспо ри поста новле нието на про ку ра ту ра та от 18 фев ру ари 
2009 г., което съ ща та счи та за от каз да бъ де вър на та су ма та от 
9100 ев ро на клиен та ѝ.

16. На 25 май 2009 г., произ на сяй ки се по по да де на та от 
жал бо по да те ля жал ба (вж. § 12 и § 13 по-горе), Районният съд – 
Свиленград, от ме ня на ка за тел но то поста новле ние от 12 фев ру-
ари 2009 г. на на чал ни ка на Митница Свиленград по ра ди лип са 
на ви нов но по ве де ние от стра на на заин те ре со ва но то ли це. 
Митница Свиленград об жал ва то ва ре ше ние.

17. С окон ча тел но ре ше ние от 26 ноем в ри 2009 г. Админи-
стративният съд – Хасково, от ме ня ре ше нието на ра йон ния съд и 
пот вър ж да ва на ка за тел но то поста новле ние на на чал ни ка на Мит-
ница Свиленград от 12 фев ру ари 2009 г. Съдът приема, че жал бо-
по да те лят е про пус нал по ра ди небреж ност пис ме но да декла ри ра 
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пред бъл гар ски те мит ни чески власти, че пре на ся су ма та от 
199 400 ев ро в брой.

18. На 15 яну ари 2010 г. ад во ка тът на жал бо по да те ля се 
обръ ща към Районния съд – Свиленград, за да напра ви оплак ва не 
по ра ди лип са та на ре ше ние по не го ва та жал ба от 6 март 2009 г. 
Тази мол ба оста ва без произ на ся не от стра на на съ да.

19. Също та ка ад во ка тът на жал бо по да те ля иска та зи су ма 
да бъ де вър на та от на чал ни ка на Митница Свиленград, кой то с 
пис мо от 25 фев ру ари 2010 г. я ин фор ми ра, че па ри те са из зе ти от 
раз след ва щия по ли цай и ве че не се на ми рат в мит ни ца та.

20. Адвокатът на жал бо по да те ля по да ва жал ба пред ад ми-
нистра тив ни те съ ди ли ща, за да оспо ри от го во ра на мит ни ца та, 
кой то тя опре де ля ка то от каз да бъ де вър на та въпрос на та су ма. 
На 3 юни 2010 г. Административният съд – Хасково от хвър ля 
жал ба та с мо ти ва, че пис мо то не пред ставля ва от каз да бъ де въз-
ста но ве на су ма та, а в не го са мо се по соч ва ком пе тент ният ор ган, 
кой то мо же да се произ не се по то зи въпрос. Това опре де ле ние е 
пот вър де но на 24 сеп тем в ри 2010 г. от Върховния ад ми нистра ти-
вен съд.

21. Адвокатът на жал бо по да те ля иска та зи су ма да бъ де вър-
на та и от по ли цията в гр. Свиленград. С пис мо от 27 фев ру ари 
2011 г. раз след ва щият по ли цай, из зел па ри те, я ин фор ми ра, че 
су ма та ще бъ де вър на та ед ва след ка то бъ де поста но ве но ре ше-
ние в та зи връз ка от съд или от ком пе тент ния ор ган, от го во рен за 
ад ми нистра тив но то произ вод ст во.

22. Тогава ад во ка тът се обръ ща към ди рек то ра на област на-
та по ли ция, за да поиска въпрос на та су ма да бъ де въз ста но ве на. 
С пис мо от 2 юни 2011 г. той от го ва ря, че произ вод ст ва та, свър-
за ни със съх ра не нието и връ ща не то на ве щест ве ни до ка за тел ст ва 
в рам ки те на на ка за тел ни произ вод ст ва, са регла мен ти ра ни в 
Наказателно-про це су ал ния ко декс.

23. Съгласно пис мо на на чал ни ка на по ли цията в гр. Свилен-
град от 1 ноем в ри 2017 г. към та зи да та су ма та от 9100 ев ро все 
още се съх ра ня ва в по ли цейско то управле ние в гра да.

ÏÐÈËÎÆÈÌÎ ÂÚÒÐÅØÍÎ È ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎ ÏÐÀÂÎ È 
ÏÐÀÊÒÈÊÀ

24. Съгласно чл. 11, ал. 3 и ал. 4 от Валутния за кон и чл. 2, 
ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 10 от 16 де кем в ри 2003 г. от нос но при-
ла га не то на то зи за кон чуж ден ци те, които вна сят на те ри то рията 
на стра на та или из на сят от те ри то рията на стра на та су ми, по-го-
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ле ми от 10 000 ев ро, тряб ва да декла ри рат пред бъл гар ски те мит-
ни чески власти раз ме ра и произ хо да на па ри те.

25. Съгласно чл. 18 от Валутния за кон на ру ша ва не то на 
изиск ва нията на чл. 11 от то зи за кон се на каз ва с на ла га не то на 
ад ми нистра тив на гло ба в раз мер от 1000 до 3000 ле ва. Съгласно 
чл. 20 на съ щия за кон пред ме тът на на ру ше нието се от не ма в 
пол за на дър жа ва та.

26. Съгласно чл. 111, ал. 1 от Наказателно-про це су ал ния ко-
декс ве щест ве ни те до ка за тел ст ва се па зят, до ка то за вър ши на ка-
за тел но то произ вод ст во. Прокурорът мо же да ре ши да ги вър не 
на соб ст ве ни ци те им пре ди края на на ка за тел но то произ вод ст во 
(ал. 2 на съ щия член). Отказът на про ку ро ра под ле жи на об жал-
ва не пред пър воин стан цион ния съд, кой то се произ на ся с окон ча-
тел но опре де ле ние (ал. 3 на съ щия член).

27. Приложимите по слу чая раз по ред би на Регламент 
№ 1889/2005 на Европейския пар ла мент и на Съвета от 26 ок том-
в ри 2005 г. от нос но кон тро ла на па ри те в брой, които се вна сят и 
из на сят от Общността, са ци ти ра ни по де ло то Boljevic c. Croatie 
(№ 43492/11, § 20, 31 яну ари 2017 г.). В ре ше нието си по де ло то 
Chmielewski (C-255/14, 16 юли 2015 г.), поста но ве но след от пра-
ве но пре юди циал но за пит ва не, Съдът на Европейския съ юз счи-
та, че гло ба, чий то раз мер от го ва ря на шест де сет про цен та от не-
декла ри ра на па рич на су ма в брой, ко га то та зи су ма е над 50 000 
ев ро, не е про пор ционал на (§ 30). В то ва от но ше ние Съдът от бе-
ляз ва, че санк цията, пред ви де на в чл. 9 от Регламент № 1889/2005, 
не це ли да бъ дат санк циони ра ни евен ту ал ни из мам ни или 
престъп ни дейности, а са мо на ру ше нието на за дъл же нието за 
декла ри ра не по чл. 3 от Регламента (§ 31). Съдът от бе ляз ва съ що, 
че чл. 4, ал. 2 от Регламента пред виж да въз мож ност та за за дър жа-
не с ад ми нистра тив но ре ше ние на не декла ри ра на та па рич на су ма 
в брой имен но с цел да се поз во ли на ком пе тент ни те власти да 
осъ щест вят не об хо ди мия кон трол и да из вър шат не об хо ди ми те 
про вер ки от нос но произ хо да на въпрос на та су ма в брой, за как во 
и за ко го е би ла пред наз на че на (§ 33).

ÏÐÀÂÎÒÎ
I. ÒÂÚÐÄßÍÎ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÍÀ ×Ë. 1 ÎÒ ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 

ÊÚÌ ÊÎÍÂÅÍÖÈßÒÀ
28. Жалбоподателят твър ди, че на ло же на та му гло ба и кон-

фиска ция за на ру ша ва не на мит ни ческо то за ко но да тел ст во, в 
тях на та ця лост, не са про пор ционал ни, а съ що се оплак ва, че 
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власти те не са му въз ста но ви ли су ма та от 9100 ев ро след 
приключ ва не то на во де ни те сре щу не го ад ми нистра тив но и на ка-
за тел но произ вод ст во. Позовава се на чл. 1 от Протокол № 1 към 
Конвенцията, кой то пред виж да:

„Всяко фи зи ческо или юри ди ческо ли це има пра во мир но да 
се пол з ва от своите при те жа ния. Никой не мо же да бъ де ли шен 
от своите при те жа ния ос вен в ин те рес на об щест во то и съглас но 
усло вията, пред ви де ни в за ко на и в об щи те прин ци пи на меж ду-
на род но то пра во.

Предходните раз по ред би не на кър ня ват по ни ка къв на чин 
пра во то на дър жа ви те да въ веж дат та ки ва за ко ни, как ви то смет-
нат за не об хо ди ми за осъ щест вя ва не то на кон трол вър ху пол з ва-
не то на при те жа нията в съ от ветст вие с об щия ин те рес или за оси-
гу ря ва не на пла ща не то на да нъ ци или дру ги постъпле ния или 
гло би“.

A. Допустимост
29. Правителството не оспор ва до пусти мост та на пър во то 

оплак ва не на жал бо по да те ля от нос но непро пор ционал ния ха рак-
тер на на ка за нията. Относно вто ро то оплак ва не на жал бо по да те-
ля, свър за но с от ка за за въз ста но вя ва не на су ма та от 9100 ев ро, 
Правителството се по зо ва ва на не из чер п ва не то на вътреш ноправ-
ни те сред ст ва за за щи та. По-конкрет но по соч ва, че жал бо по да те-
лят не е напра вил иска не пред по ли цейско то управле ние в 
гр. Свиленград за връ ща не на та зи су ма след приключ ва не то на 
во де ни те сре щу не го на ка за тел но и ад ми нистра тив но произ вод-
ст во. Допълва, че той е имал въз мож ност да пре дя ви граж дан ски 
иск за връ ща не на за дър жа на та без ос но ва ние су ма, пре да де на на 
раз след ва щия по ли цай, и до ри иск за обез ще те ние за не ос но ва-
тел но обо га тя ва не, но не се е въз пол з вал от тях.

30. Правителството пов ди га съ що и въз ра же ние за неспаз ва-
не на шест ме сеч ния срок, без да из ла га ар гу мен ти по то зи въпрос.

31. Жалбоподателят по соч ва, че е поискал от по ли цията, 
про ку ра ту ра та, мит ни ца та и съ ди ли ща та да му бъ де вър на та су-
ма та от 9100 ев ро, из зе та от раз след ва щия по ли цай. Допълва, че 
ня кои от мол би те му са от хвър ле ни, а дру ги изоб що не са раз гле-
да ни. Счита, че в по до бен кон текст не мо же да се изиск ва от не го 
да во ди граж дан ско де ло, за да му бъ де вър на та въпрос на та су ма.

32. Съдът уста но вя ва, че су ма та от 9100 ев ро е из зе та от по-
ли цията ка то ве щест ве но до ка за тел ст во в рам ки те на на ка за тел-
но то произ вод ст во, во де но сре щу жал бо по да те ля (вж. § 9 и § 10 
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по-горе), че не е пре да де на на мит ни чески те власти в рам ки те на 
ад ми нистра тив но то произ вод ст во (вж. § 19 по-горе) и че съ ща та 
не е пред мет на послед но то произ вод ст во (вж. § 12, § 16 и § 17 
по-горе). Следователно по ли цията и от го вор ни те за на ка за тел но-
то раз след ва не ор га ни е тряб ва ло да се произ не сат от нос но връ-
ща не то на су ма та. Жалбоподателят се е обър нал към по ли цията, 
ра йон на та про ку ра ту ра и ра йон ния съд по то зи въпрос, но мол би-
те му са от хвър ле ни, а част от тях до ри не са раз гле да ни (вж. § 15, 
§ 18, § 21 и § 22 по-горе).

33. Съдът от бе ляз ва, че спо ред Правителството жал бо по да-
те лят е имал пра во да пре дя ви граж дан ски иск за връ ща не на за-
дър жа на та след от па да не на ос но ва нието су ма или да по тър си 
обез ще те ние за не ос но ва тел но обо га тя ва не от по ли цейския слу-
жи тел, на ко го то е пре да де на су ма та. Трябва да се от бе ле жи, че 
те зи две прав ни сред ст ва за за щи та не по па дат в об хва та на на ка-
за тел но то произ вод ст во и не са из рич но пред ви де ни за слу чаите 
на про дъл жи тел но за дър жа не на ве щест ве ни до ка за тел ст ва в 
рам ки те на на ка за тел но то произ вод ст во. Правителството не 
пред ста вя съ деб ни ре ше ния, в които те зи две сред ст ва за за щи та 
са из пол з ва ни успеш но в сход на си ту ация.

34. В свет ли на та на те зи об стоятел ст ва Съдът счи та, че след-
ва да бъ де от хвър ле но въз ра же нието на Правителството за не из-
чер п ва не на вътреш ноправ ни те сред ст ва за за щи та. Като от бе ляз-
ва, че две те оплак ва ния по чл. 1 от Протокол № 1 не са яв но не-
обос но ва ни по сми съ ла на чл. 35, § 3a от Конвенцията и че не са 
не до пусти ми на дру ги ос но ва ния, Съдът ги обя вя ва за до пусти-
ми.

Б. По същество
Оплакване относно наложените на жалбоподателя 

административни наказания
а) Аргументи на страните
35. Жалбоподателят по соч ва, че след приключ ва не на ад ми-

нистра тив но то произ вод ст во му е на ло же на гло ба в раз мер на 
3000 ле ва и кон фиску ва не на су ма та от 199 400 ев ро за не из пъл-
не ние на за дъл же нието за декла ри ра не на бъл гар ска та мит ни ца. 
Той счи та, че то ва на ка за ние е пре ка ле но су ро во за не го вия слу-
чай по ра ди то ва, че не от го ва ря на те жест та на не го вия про пуск. 
Счита и че то ва по ло же ние пред ставля ва непро пор ционал на и не-
обос но ва на на ме са в упраж ня ва не то на пра во то му на мир но пол-
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з ва не на не го ви те при те жа ния, за щи те но от чл. 1 от Протокол 
№ 1 към Конвенцията.

36. Правителството оспор ва твър де нието на жал бо по да те ля 
и твър ди, че в слу чая не е на ли це на ру ше ние на чл. 1 от Протокол 
№ 1. Макар да приз на ва, че оспор ва ни те мер ки пред ставля ват на-
ме са в пра во то на жал бо по да те ля на мир но пол з ва не на соб ст ве-
ност та му, Правителството по соч ва, че съ щи те са пред ви де ни във 
Валутния за кон и в Наредба № 10 от нос но при ло же нието на то зи 
за кон, как то и че те зи нор ма тив ни ак то ве тран спо ни рат ев ро-
пейско то за ко но да тел ст во в та зи ма те рия, по-конкрет но раз по-
ред би те на Регламент № 1889/05 на Европейския пар ла мент и на 
Съвета от 26 ок том в ри 2005 г. от нос но кон тро ла на па ри те в 
брой, които се вна сят и из на сят от Общността. Правителството 
счи та, че въпрос ни те мер ки преслед ват ле ги тим на цел и че об-
служ ват об щест ве ния ин те рес. Допълва, че те са про пор ционал ни 
на те жест та на на ру ше нието, из вър ше но от жал бо по да те ля, кой то 
е про пус нал да декла ри ра зна чи тел на па рич на су ма на мит ни ца-
та, ко га то, спо ред Правителството, той не би мо гъл да не знае за 
съ щест ву ва не то на то ва за дъл же ние. Правителството заклю ча ва, 
че дър жа ва та не е пре ви ши ла сво бо да та на пре ценка, с която раз-
по ла га, съглас но чл. 1 от Протокол № 1.

б) Преценката на Съда
37. Съдът на пом ня, че прин ци пи те от нос но при ло же нието и 

тъл ку ва не то на чл. 1 от Протокол № 1 в сход ни си ту ации на те зи 
в конкрет ния слу чай са обоб ще ни в след ни те съ деб ни ре ше ния: 
Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [ГК], № 73049/01, § 62, ЕСПЧ 
2007-I; J. A. Pye (Oxford) Ltd et J. A. Pye (Oxford) Land Ltd c. 
Royaume-Uni [ГК], № 44302/02, § 52, ЕСПЧ 2007-III; Beyeler c. 
Italie [ГК], № 33202/96, § 107, ЕСПЧ 2000-I; Gasus Dosier und 
Fordertechnik GmbH c. Pays-Bas, 23 фев ру ари 1995 г., § 60, се рия 
A № 306-B; AGOSI c. Royaume-Uni, 24 ок том в ри 1986 г., § 51 и 52, 
се рия A № 108; Grifhorst c. France, № 28336/02, § 84–86, 26 фев-
ру ари 2009 г., и Gabric c. Croatie, № 9702/04, § 33, 5 фев ру ари 
2009 г.

38. Съдът от бе ляз ва, че в слу чая жал бо по да те лят е осъ ден да 
запла ти гло ба, а ос вен то ва му е кон фиску ва на су ма та, която не е 
декла ри рал на мит ни ца та. В свет ли на та на своята съ деб на прак-
ти ка по ма те рията (вж. § 37 по-горе) Съдът счи та, че то ва е на ме-
са в пра во то на жал бо по да те ля на за щи та на не го ва та соб ст ве-
ност, че оспор ва ни те мер ки произ ти чат от прав на та регла мен та-
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ция на пол з ва не то на при те жа нията и че то ва по ло же ние по па да в 
об хва та на ал. 2 на чл. 1 от Протокол № 1.

39. Съдът тряб ва сле до ва тел но да уста но ви да ли та зи на ме са 
е „пред ви де на в за ко на“, да ли преслед ва ле ги тим на цел и да ли е 
про пор ционал на на преслед ва на та цел (вж. § 37 по-горе).

40. На пър во място, Съдът от бе ляз ва, че две те на ло же ни на 
жал бо по да те ля на ка за ния са пред ви де ни в чл. 11, 18 и 20 от 
Валутния за кон, които регла мен ти рат на ла га не на на ка за ние за 
из вър ш ва не то на на ру ше нието, в което е об ви нен жал бо по да те-
лят – неспаз ва не на пра ви ла та за декла ри ра не на па рич ни су ми в 
брой при пре ми на ва не на бъл гар ска та гра ни ца (вж. § 24 и § 25 
по-горе).

41. На след ва що място Съдът от бе ляз ва, че оспор ва ни те 
мер ки це лят осъ щест вя ва не на кон трол вър ху вно са и из но са на 
па ри в брой, което съ от ветст ва на „за ко но съ образ на цел“, от го ва-
ря ща на об щия ин те рес по сми съ ла на § 2 на чл. 1 от Протокол 
№ 1.

42. Остава да се уста но ви да ли в конкрет ния слу чай власти-
те са постиг на ли ра зум но съ от но ше ние на про пор ционал ност 
меж ду из пол з ва ни те сред ст ва и преслед ва на та цел. С дру ги ду ми, 
Съдът тряб ва да уста но ви да ли е постиг нат спра вед лив ба ланс 
меж ду изиск ва нията на об щест ве ния ин те рес и за щи та та на ос-
нов ни те пра ва на ин ди ви да, ка то взе ме пред вид пре доста ве на та 
на дър жа ва та сво бо да на пре ценка по ма те рията (вж. Grifhorst, 
ци ти ра но по-го ре, § 94). За цел та Съдът ще взе ме пред вид естест-
во то и те жест та на на ру ше нието, в което е об ви нен жал бо по да те-
лят, не го во то по ве де ние, как то и ви да и стро гост та на на ло же ни-
те на ка за ния (вж. Grifhorst, ци ти ра но по-го ре, § 95–105, и Gabric, 
ци ти ра но по-го ре, § 36–39).

43. Първо, Съдът от бе ляз ва, че жал бо по да те лят е бил санк-
циони ран в рам ки те на ад ми нистра тив но произ вод ст во за то ва, 
че не е декла ри рал пред бъл гар ска та мит ни ца су ма та от 199 400 
ев ро, която е пре на сял. Изглежда, ня ма съм не ние от нос но за кон-
ния произ ход на та зи па ри: жал бо по да те лят пред ста вя банко ви 
до ку мен ти и да ва ло гич ни обяс не ния по то зи въпрос (вж. § 6 по-
горе). Започнатото сре щу не го на ка за тел но произ вод ст во за то ва 
деяние е прекра те но, ка то той не е за по доз рян в не за кон на дей-
ност от бъл гар ски те власти. От то ва след ва, че на ру ше нието, за 
което жал бо по да те лят е санк циони ран, се из ра зя ва в не из пъл не-
ние на за дъл же нието за декла ри ра не пред мит ни чески те власти.
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44. Относно по ве де нието на жал бо по да те ля Съдът от бе ляз-
ва, че той не се е опи тал да скрие па ри те, ко га то е бил по пи тан от 
мит ни ча ря, вед на га е пре доста вил въпрос на та су ма, пред ста вил е 
до ку мен ти и е дал обяс не ния от нос но произ хо да ѝ (вж. § 6 по-
горе). Националните власти, които раз глеж дат обра зу ва ни те по 
слу чая на ка за тел но и ад ми нистра тив но произ вод ст во, уста но вя-
ват, че жал бо по да те лят не е из вър шил умиш ле но на ру ше ние, а 
ад ми нистра тив но на ру ше ние по ра ди небреж ност (вж. § 11 и § 17 
по-горе).

45. Съдът при пом ня постоян на та си съ деб на прак ти ка, спо-
ред която в по доб ни слу чаи на ка за нието тряб ва да от го ва ря на 
те жест та на уста но ве ния про пуск – не из пъл не нието на за дъл же-
нието за декла ри ра не, а не на те жест та на пред по ла гаемо, не до ка-
за но престъпле ние, ка то напри мер пра не на па ри или да нъч на из-
ма ма (вж. Ismayilov c. Russie, № 30352/03, § 38, 6 ноем в ри 2008 г., 
и Grifhorst, ци ти ра но по-го ре, § 102). В конкрет ния слу чай на 
жал бо по да те ля е на ло же на гло ба в раз мер на 3000 ле ва (прибли-
зи тел но 1533, 88 евро), т.е. в макси мал ния раз мер, пред ви ден във 
Валутния за кон (вж. § 25 по-горе). Също та ка съглас но на ционал-
но то за ко но да тел ст во (вж. § 25 in fi ne по-горе) му е от не та и ця ла-
та не декла ри ра на су ма в раз мер на 199 400 ев ро. Трябва да се от-
бе ле жи, че кон фиску ва не то на та зи су ма има из клю чи тел но и са-
мо на ка за тел на цел, тъй ка то с не го не се це ли ком пен си ра не то на 
за гу ба, която е по несла дър жа ва та, а се санк циони ра за ко но на ру-
ше нието на жал бо по да те ля. Правителството не до каз ва по без-
спо рен на чин, че е не об хо ди мо да ку му ли ра ад ми нистра тив на та 
гло ба с кон фиску ва не то на сто про цен та от не декла ри ра на та су-
ма, за да оси гу ри въз пи ра що то и на ка за тел но дейст вие на ад ми-
нистра тив но то на ка за ние и за да пре дот в ра ти дру ги на ру ше ния 
на въпрос но то за дъл же ние за декла ри ра не. Подобно на заклю че-
нията си по от но си тел но сход ни де ла (вж. Gabric, ци ти ра но по-
го ре, § 39, Ismayilov, ци ти ра но по-го ре, § 38, и Boljevic, ци ти ра но 
по-го ре, § 45), Съдът заклю ча ва, че кон фиску ва не то на сто про-
цен та на не декла ри ра на та су ма, на ло же но на жал бо по да те ля за-
ра ди не из пъл не нието на за дъл же нието да декла ри ра па ри те, е 
непро пор ционал но и му на ла га пре ко мер на те жест.

46. Следователно в то ва от но ше ние е на ли це на ру ше ние на 
чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията.
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2. Оплакване относно задържането на сумата от 9100 
евро

а) Аргументи на страните
47. Жалбоподателят за явя ва, че е пре дал на власти те 9100 

ев ро, които са за дър жа ни ка то ве щест ве но до ка за тел ст во в рам-
ки те на за поч на то то сре щу не го на ка за тел но произ вод ст во. 
Заявя  ва, че та зи су ма не му е би ла вър на та след края на на ка за-
тел но то произ вод ст во и че всич ки те му послед ва щи опи ти да си я 
вър не са от хвър ле ни от по ли цията, про ку ра ту ра та или ад ми-
нистра тив ни те власти. Счита, че то ва пред ставля ва на ру ше ние на 
пра во то му на мир но пол з ва не на при те жа нията си.

48. Правителството оспор ва те за та на жал бо по да те ля, ка то 
под дър жа, че се ка сае за пред ви де на в за ко на мяр ка, преслед ва ща 
за ко но съ образ на и про пор ционал на цел. Посочва, че су ма та е из-
зе та в рам ки те на во де но то сре щу жал бо по да те ля на ка за тел но 
произ вод ст во, че не е пред мет на послед ва що то ад ми нистра тив-
но произ вод ст во, че все още се съх ра ня ва в по ли цейско то 
управле ние на гр. Свиленград, че жал бо по да те лят не е искал от 
по ли цията тя да му бъ де въз ста но ве на и че не е пред приел сре щу 
раз след ва щия по ли цай дейст вия – не е пре дя вил граж дан ски иск 
ни то за връ ща не на за дър жа на та на от пад на ло ос но ва ние су ма, 
ни то за обез ще те ние по ра ди не ос но ва тел но обо га тя ва не.

б) Преценката на Съда
49. Съдът при пом ня, че чл. 1 от Протокол № 1 не забра ня ва 

из зем ва не то на иму щест во с цел съ би ра не на до ка за тел ст ва в 
рам ки те на на ка за тел но произ вод ст во. Това се от на ся оба че до 
мяр ка, която вре мен но огра ни ча ва из пол з ва не то на иму щест во то 
и която впослед ст вие, за да от го ва ря на изиск ва нията на чл. 1 от 
Протокол № 1, тряб ва да бъ де пред ви де на в на ционал но то за ко-
но да тел ст во, да преслед ва за ко но съ образ на цел и да е про пор-
ционал на на преслед ва на та цел (вж. Карамитров и др. сре щу 
България, № 53321/99, § 72, 10 яну ари 2008 г., и Петьо Петков 
сре щу България, № 32130/03, § 102, 7 яну ари 2010 г.).

50. Съдът от бе ляз ва, че въпрос на та су ма е из зе та ка то ве-
щест ве но до ка за тел ст во по ре да на Наказателно-про це су ал ния 
ко декс (вж. § 9 и § 10 по-горе) и че жал бо по да те лят не оспор ва 
ни то пред ви ди мост та, ни то достъп ност та на въпрос ни те за ко но-
ви раз по ред би (вж. § 47 по-горе). Ето за що Съдът на ми ра, че 
стра ни те се обе ди ня ват око ло те за та, че пър во то усло вие за пра-
вил ност на спор на та мяр ка е из пъл не но, и не виж да при чи на да 
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сти га до раз лич но заклю че ние. Съдът счи та, че въпрос на та мяр ка 
има за ле ги тим на цел оси гу ря ва не на добро то функ циони ра не на 
пра во съ дието и сле до ва тел но е в ин те рес на об щест во то.

51. Следователно оста ва да се уста но ви да ли в слу чая 
власти те са постиг на ли спра вед лив ба ланс меж ду об щест ве ния 
ин те рес и пра во то на жал бо по да те ля на мир но пол з ва не на своята 
соб ст ве ност. За да опре де ли про пор ционал ност та на въпрос на та 
мяр ка, Съдът счи та за умест но да взе ме пред вид нейна та про дъл-
жи тел ност, не об хо ди мост та от мяр ка та от глед на точ ка на раз ви-
тието на на ка за тел но то произ вод ст во, после ди ци те от нейно то 
при ла га не за жал бо по да те ля и ре ше нията, взе ти от власти те в та-
зи връз ка по вре ме и след края на на ка за тел но то произ вод ст во 
(вж. Петьо Петков, ци ти ра но по-го ре, § 105).

52. Съдът уста но вя ва, че су ма та от 9100 ев ро, из зе та на 8 ок-
том в ри 2008 г., все още не е вър на та на жал бо по да те ля към 1 
ноем в ри 2017 г. (вж. § 9, § 10 и § 23 по-горе). Ерго, та зи су ма е 
за дър жа на от власти те в про дъл же ние на по ве че от де вет го ди ни.

53. Съдът приема, че за дър жа не то на та зи су ма е оправ да но 
до края на на ка за тел но то произ вод ст во, во де но сре щу жал бо по-
да те ля, а имен но до 26 яну ари 2009 г. (вж. § 11 по-горе). След та-
зи да та сре щу жал бо по да те ля се во ди един ст ве но ад ми нистра-
тив но произ вод ст во за то ва, че не е декла ри рал су ма та от 199 400 
ев ро. Останалите па ри, из зе ти на 8 ок том в ри 2008 г. – въпрос ни-
те 9100 ев ро, са за дър жа ни от власти те без вся как во ос но ва ние.

54. Съдът от бе ляз ва, че жал бо по да те лят е се зи рал как то по-
ли цията, та ка и про ку ра ту ра та в гр. Свиленград, които не са раз-
гле да ли мол би те му за въз ста но вя ва не на та зи су ма (вж. § 14, § 21 
и § 22 по-горе), и че жал ба та, която той е по дал до Районния 
съд – Свиленград, по то зи по вод, не е раз гле да на (вж. § 15 и § 18 
по-горе). Относно ар гу мен та на Правителството за про пуска на 
жал бо по да те ля да се зи ра граж дан ски те съ ди ли ща с иск за въз ста-
но вя ва не на су ма та, за дър жа на на от пад на ло ос но ва ние, или с 
иск за обез ще те ние за не ос но ва тел но обо га тя ва не сре щу раз след-
ва щия по ли цай Съдът при пом ня кон ста та цията си, че Прави-
телст вото не пред ста вя съ деб но ре ше ние, съглас но което въпрос-
ни те две прав ни сред ст ва за за щи та са успеш но из пол з ва ни в 
сход на си ту ация (вж. § 33 по-горе). Съдът сле до ва тел но не мо же 
да въз приеме те зи ар гу мен ти сре щу жал бо по да те ля.

55. Тези еле мен ти са доста тъч ни за Съда да заклю чи, че за-
дър жа не то на су ма та от 9100 ев ро, при над ле жа ща на жал бо по да-
те ля, ве че не е би ло про пор ционал но на преслед ва на та за ко но съ-
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образ на цел от да та та на приключ ва не на во де но то сре щу не го 
на ка за тел но произ вод ст во. Следователно в то ва от но ше ние е на-
ли це на ру ше ние на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията.

II. ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ÍÀ ×Ë. 41 ÎÒ ÊÎÍÂÅÍÖÈßÒÀ
56. Чл. 41 от Конвенцията гла си:
„Ако Съдът уста но ви на ру ше ние на Конвенцията или на 

Протоколите към нея и ако вътреш но то пра во на съ от вет на та 
Високодоговаряща стра на до пуска са мо частич но обез ще те ние, 
Съдът, ако е не об хо ди мо, поста но вя ва пре доста вя не то на спра-
вед ли во обез ще те ние на по тър пев ша та стра на“.

А. Вреди
57. Жалбоподателят пре тен ди ра 208 500 ев ро за иму щест ве-

ни вре ди и 30 000 ев ро за не иму щест ве ни вре ди.
58. Правителството под дър жа, че те зи пре тен ции са пре ко-

мер ни и на пъл но не ос но ва тел ни.
Съдът уста но вя ва, че су ма та от 199 400 ев ро е би ла кон-

фиску ва на от жал бо по да те ля, а су ма та от 9100 ев ро не му е би ла 
въз ста но ве на в на ру ше ние на чл. 1 от Протокол № 1 към 
Конвенцията. Съдът при пом ня, че дър жа ви те раз по ла гат със сво-
бо да на пре ценка при опре де ля не то на точ ния раз мер на на ла га-
ни те санк ции за на ру ше ния при по доб ни об стоятел ст ва, ка то 
напри мер из би рат да опре де лят раз ме ра им ка то про цент от об-
ща та не декла ри ра на су ма (вж. Grifhorst, ци ти ра но по-го ре, § 83, 
§ 100, § 101 и § 103). В конкрет ния слу чай оба че кон фиску ва не то 
на ця ла та не декла ри ра на су ма се изиск ва от при ло жи мо то на-
ционал но за ко но да тел ст во (вж. § 25 in fi ne по-горе). Вследствие 
на то ва Съдът мо же един ст ве но да при съ ди ек ви ва лен та на кон-
фиску ва на та су ма (вж. Gabric, ци ти ра но по-го ре, § 48, и Boljevic, 
ци ти ра но по-го ре, § 53). По те зи при чи ни Съдът счи та, че тряб ва 
да при съ ди на жал бо по да те ля су ма та от 208 500 ев ро за иму щест-
ве ни вре ди плюс вся ка су ма, която би могла да бъ де дъл жи ма ка-
то да нък вър ху та зи су ма.

59. Относно не иму щест ве ни те вре ди с оглед на об стоятел ст-
ва та по слу чая Съдът счи та, че кон ста ти ра не то на две те на ру ше-
ния на чл. 1 от Протокол № 1 пред ставля ва доста тъч но спра вед-
ли во обез ще те ние (вж. Gabric, ци ти ра но по-го ре, § 49, и Boljevic 
ци ти ра но по-го ре, § 54).
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Б. Разходи и разноски
60. Поради то ва, че жал бо по да те лят не пре тен ди ра напра ве-

ни раз хо ди и раз носки, Съдът счи та, че ня ма ос но ва ние да му бъ-
де при съж да на су ма по та зи точ ка.

В. Лихви за забава
61. Съдът счи та за умест но лихва та за за ба ва да бъ де об вър-

за на с пре дел на та став ка по заеми на Европейската цен трал на 
банка, към която се до ба вят три про цент ни пунк та.

ÏÎ ÒÅÇÈ ÑÚÎÁÐÀÆÅÍÈß ÑÚÄÚÒ ÅÄÈÍÎÄÓØÍÎ
1. Обявява жал ба та за до пусти ма.
2. Приема, че е на ли це на ру ше ние на чл. 1 от Протокол № 1 

към Конвенцията за ра ди кон фиску ва не то на су ма та от 199 400 
ев ро.

3. Приема, че е на ли це на ру ше ние на чл. 1 от Протокол № 1 
към Конвенцията за ра ди за дър жа не то на су ма та от 9100 ев ро.

4. Приема, че кон ста ти ра не то на на ру ше нията пред ставля ва 
доста тъч но спра вед ли во обез ще те ние за по не се ни те от жал бо по-
да те ля не иму щест ве ни вре ди.

5. Приема:
а) че дър жа ва та от вет ник след ва да запла ти на жал бо по да те-

ля в срок от три ме се ца от да та та, на която ре ше нието ста не окон-
ча тел но в съ от ветст вие с чл. 44, § 2 от Конвенцията, су ма та от 
208 500 ев ро (двеста и осем хи ля ди и петсто тин евро) плюс вся-
как ви да нъ ци, които би ха могли да се на числят на жал бо по да те-
ля, за иму щест ве ни вре ди, кон вер ти ра на в бъл гар ски ле вове по 
кур са, ва ли ден към да та та на пла ща не то;

б) че от из ти ча не то на го респо ме на тия три ме се чен срок до 
пла ща не то се дъл жи проста лихва вър ху го ре по со че на та су ма в 
раз мер, ра вен на пре дел на та став ка по заеми на Европейската 
цен трал на банка, за сро ка на за ба ва, към която се до ба вят три 
про цент ни пунк та.

6. Отхвърля оста на ла та част от иска за спра вед ли во обез ще-
те ние.

Изготвено на френ ски език и опо весте но пис ме но на 15 
ноем в ри 2018 г. в съ от ветст вие с пра ви ло 77, § 2 и § 3 от 
Правилника на Съда.

Милан Бласко,     Ангелика Нусбергер,
за мест ник-секре тар    пред се да тел


