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ÏÐÀÂÀ ÍÀ ×ÎÂÅÊÀ

ÄÅËÎÒÎ ÑÒÀÉÊÎÂ ÑÐÅ ÙÓ ÁÚËÃÀÐÈß

ЧЕТВЪРТО ОТ ДЕ ЛЕ НИЕ
(Жалба № 16282/20)

РЕШЕНИЕ
СТРАСБУРГ
8 юни 2021 г.

Настоящото ре ше ние ще ста не окон ча тел но при усло вията 
на чл. 44, т. 2 от Конвенцията. То мо же да пре тър пи ре дак цион ни 
про ме ни.

По де ло то Стайков сре щу България
Европейският съд по пра ва та на чо ве ка (Четвърто отделение), 

в състав:
Тим Айке (Tim Eike), пред се да тел,
Йонко Грозев (Yonko Grozev),
Армен Харутюнян (Armen Harutyunyan),
Габриеле Куско-Щадлмайер (Gabriele Kucsko-Stadlmayer),
Пере Пастор Виланова (Pere Pastor Vilanova),
Жолиен Шукинг (Jolien Schukking) и
Ана Мария Гера Мартинс (Ana Maria Guerra Martins), съ дии,
и Илзе Фрайвирт (Ilse Freiwirth), асистент-секре тар на от-

де ле нието,

ка то взе пред вид:
по да де на та жал ба (№ 16282/20) от 7 април 2020 г. сре щу 

Република България от г-н Миню Стайков („жал бо по да тел“), 
бъл гар ски граж да нин, 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“);
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ре ше нието на Съда за ко му ни ки ра не с бъл гар ско то пра ви-
тел ст во („пра ви тел ст во то“) на твър де нията за на ру ше ния на чл. 5, 
т. 3 и 4 и чл. 18 от Конвенцията във връз ка със за дър жа не то на 
жал бо по да те ля и за обя вя ва не на жал ба та в оста на ла та ѝ част за 
не до пусти ма;

и ста но ви ща та на стра ни те,
след об съж да не в закри то за се да ние на 18 май 2021 г. поста-

но ви след но то ре ше ние.

ÂÚÂÅÄÅÍÈÅ

1. На жал бо по да те ля в хо да на во де но сре щу не го на ка за тел-
но произ вод ст во е взе та мяр ка за не от кло не ние „за дър жа не под 
стра жа“. На ос но ва ние чл. 5, т. 3 от Конвенцията жал бо по да те лят 
се оплак ва от про дъл жи тел ност та на за дър жа не то му, която на-
ми ра за пре ко мер на. Жалбоподателят твър ди, че е до пус на то на-
ру ше ние на чл. 5, т. 4 от Конвенцията по ра ди лип са на упраж нен 
от стра на на на ционал ни те съ ди ли ща ефек ти вен кон трол вър ху 
за ко но съ образ ност та на за дър жа не то и не об хо ди мост та от то ва 
за дър жа не. Позовавайки се на разпо ред би те на чл. 18 във връз ка с 
чл. 5 от Конвенцията, жал бо по да те лят твър ди, че цел та на за дър-
жа не то му е би ла раз лич на от це ли те, пред ви де ни в чл. 5 от 
Конвенцията.

ÏÎ ÔÀÊÒÈÒÅ

2. Жалбоподателят е ро ден през 1961 г. Задържан е в 
гр. София. Пред съ да е пред ставля ван от ад во кат А. Попова, прак-
ти ку ва ща в гр. София.

3. Правителството е пред ставля ва но от своя агент г-жа Р. Ни-
ко лова от Министерството на пра во съ дието.

4. Жалбоподателят е биз нес мен, чиято тър гов ска дейност е в 
сфе ра та на тър го вията със зър но и ал ко хол. В България, къ де то 
фак ти те и об стоятел ст ва та, свър за ни с про цес но то де ло, са би ли 
обект на ши ро ко ме дий но отра зя ва не, е об щест ве но из вест на лич-
ност.
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I. Îòíîñíî îáðàçóâàíåòî íà ïúðâîòî íàêàçàòåëíî 
ïðîèçâîäñòâî ñðåùó æàëáîïîäàòåëÿ 

è çàäúðæàíåòî ìó

5. От ма те риали те по де ло то се уста но вя ва, че на 5 сеп тем-
ври 2018 г. жал бо по да те лят е бил за дър жан от ор га ни те на по ли-
цията.

6. С поста новле ние на Специализираната про ку ра ту ра от 6 
сеп тем ври 2018 г. жал бо по да те лят е бил привле чен ка то об ви ня-
ем за участие в ор га ни зи ра на престъп на гру па с цел лич но обла-
го де тел ст ва не, как то и за из вър ш ва не то на дейности по пра не на 
па ри и дър жа не и тър го вия с ак циз ни сто ки без бан де рол (чл. 321, 
ал. 1 и 2, чл. 256, ал. 1 и 2, и чл. 255, ал. 1 и 3 от Наказателния ко-
декс (НК). Срещу не го са би ли пов диг на ти и три об ви не ния за 
из вър ше ни до ку мент ни престъпле ния с цел по лу ча ва не на неслед-
ва ща се па рич на обла га от дър жав ния бю джет в осо бе но го ле ми 
раз ме ри – 925 995 лв. (с рав ностойност 462 997 евро), из вър ше ни 
с участието на слу жи тел от публич на та ад ми нистра ция, как то и 
три об ви не ния за да нъч ни из ма ми за су ма та от 79 542 лв. (с рав-
ностойност 39 771 евро). Според поста новле нието за привли ча не 
на жал бо по да те ля в ка чест во то му на об ви ня ем ста ва въпрос за 
про дъл жа ва ни престъпле ния, из вър ше ни в пе риода 2009 г. – 5 
сеп тем ври 2018 г. В рам ки те на обра зу ва но то на ка за тел но произ-
вод ст во би ли привле че ни ка то об ви ня еми още 6 ли ца.

7. На съ ща та да та – 6 сеп тем ври 2018 г., жал бо по да те лят бил 
за дър жан с поста новле ние на про ку рор.

8. По иска не на про ку ра ту ра та с опре де ле ние от 8 сеп тем ври 
2018 г. Специализираният на ка за те лен съд (СпНС) поста но вил 
за дър жа не то под стра жа на жал бо по да те ля. Съдът приел, че по 
де ло то се съ дър жат мно жест во до ка за тел ст ва, в част ност пис ме-
ни до ка за тел ст ва и сви де тел ски по ка за ния, от които мо же да се 
напра ви обос но ва но пред по ло же ние, че жал бо по да те лят е из вър-
шил престъпле нията, в които се об ви ня ва. СпНС приел, че в слу-
чая не съ щест ву ва риск жал бо по да те лят да се укрие, как то и че 
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мо же да бъ де на ме рен на по со че ния от не го ад рес. В съ що то вре-
ме оба че от ма те риали те по де ло то мо же ло да се заклю чи, че съ-
щест ву ва опас ност жал бо по да те лят да из вър ши дру ги престъпле-
ния, в част ност да се опи та да повлияе на го лям брой сви де те ли 
по де ло то, които все още не би ли разпи та ни, или на дру ги об ви-
ня еми, които все още не би ли на ме ре ни, или да уни що жи до ка за-
тел ст ва, за ли ча вай ки напри мер сле ди те от из вър ше ни банко ви 
тран сак ции, които дейст вия от своя стра на би ха попре чи ли на 
раз след ва не то. В заклю че ние, пред вид об стоятел ст во то, че произ-
вод ст во то би ло в на чал на та си фа за, СпНС стиг нал до из во да, че 
един ст ве на та мяр ка на про це су ал на при ну да, га ран ти ра ща пра-
вил но то про ти ча не на раз след ва не то, е за дър жа не то на жал бо по-
да те ля под стра жа.

9. С опре де ле ние от 18 сеп тем ври 2018 г. Апелативният спе-
циали зи ран на ка за те лен съд (АСНС) пот вър дил опре де ле нието 
на пър воин стан цион ния съд, възпроиз веж дай ки мо ти ви те му. 
Въззивният съд до ба вил към тях и из во да, че опас ност та жал бо-
по да те лят да повлияе на сви де те ли по де ло то се обос но ва ва от 
обек тив ния факт на съ щест ву ва щи те меж ду не го и сви де те ли те 
близ ки от но ше ния. Съдът приел съ що, че ако жал бо по да те лят бъ-
де ос во бо ден, съ щест ву ва ре ал на въз мож ност той да пре пятст ва 
пред стоящи те да нъч ни про вер ки и кон трол ни про це ду ри в 
Държавен фонд „Земеделие“, ре зул та ти те от които би ли важ ни за 
по пъл ва не на до ка за тел ст ве ния ма те риал по де ло то.

10. В пред ста ве но то пред Съда ста но ви ще пра ви тел ст во то 
твър ди, че с пис мо от 14 сеп тем ври 2020 г. на Специализираната 
про ку ра ту ра е би ло уве до ме но, че с поста новле ние от 5 май 
2019 г. на Специализираната про ку ра ту ра на ло же на та на жал бо-
по да те ля мяр ка за не от кло не ние би ла из ме не на в по-ле ка – „под-
писка“, из ра зя ва ща се в за дъл же ние да не на пуска место жи веене-
то си без раз ре ше ние на ком пе тент ни те ор га ни. Препис от то ва 
поста новле ние не е пред ста вен по де ло то и не съ щест ву ва как во-
то и да би ло дру го до ка за тел ст во, от което да мо же да се напра ви 
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заклю че ние, че жал бо по да те лят е бил ос во бо ден на по со че на та 
да та.

11. В де ло то не се съ дър жат дан ни от нос но дви же нието на 
то ва на ка за тел но произ вод ст во, ка то по всич ко ли чи, че съ що то е 
би ло все още ви ся що към 12 февру ари 2021 г. – да та та, на която 
са би ли пред ста ве ни послед ни те ма те риали по настоящо то де ло.

II. Îòíîñíî îáðàçóâàíåòî íà âòîðîòî íàêàçàòåëíî 
ïðîèçâîäñòâî ñðåùó æàëáîïîäàòåëÿ 

è çàäúðæàíåòî ìó

А. Задържането на жал бо по да те ля по вре ме на во де но то 
от про ку ра ту ра та раз след ва не

12. След ка то кон ста ти рал, че го ля ма част от пис ме ни те до-
ка за тел ст ва и сви де тел ски те по ка за ния, събра ни на 13 и 14 сеп-
тем ври 2018 г. в рам ки те на пър во то на ка за тел но произ вод ст во 
сре щу жал бо по да те ля, уста но вя ват из вър ше ни престъпле ния, 
раз лич ни от те зи, за които са му би ли пов диг на ти об ви не ния на 6 
сеп тем ври 2018 г. (вж. § 6 по-горе), с поста новле ние от 9 ок том-
ври 2019 г. наблю да ва щият де ло то про ку рор поста но вил от де ля-
не на въпрос ни те ма те риали с оглед на обра зу ва не на но во до съ-
деб но произ вод ст во. Предмет на то ва вто ро на ка за тел но произ-
вод ст во би ли об ви не ния за участие в пе риода 2015 – 2018 г. в ор-
га ни зи ра на престъп на гру па, съз да де на с цел лич но обла го де тел-
ст ва не (чл. 321, ал. 2 и 3 НК) и с цел из вър ш ва не на да нъч ни 
престъпле ния и до ку мент ни из ма ми, и три об ви не ния за пред ста-
вя не на не истин ски до ку мен ти с цел по лу ча ва не на сред ст ва от 
фон до ве, при над ле жа щи на Европейския съ юз или пре доста ве ни 
от Европейския съ юз на бъл гар ска та дър жа ва (чл. 248a, ал. 2 и 5 
НК). С поста новле нието про ку ро рът опре де лил 18 юли 2018 г. – 
да та та, на която би ло из вър ше но пър во то дейст вие от стра на на 
по ли цията, за на чал на да та на раз след ва не то. Разпо редил съ що 
та ка да бъ де удъл жен сро кът на раз след ва не то за пе риод, чиято 
про дъл жи тел ност не би ла по со че на в поста новле нието.
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13. На 13 май 2019 г. в рам ки те на то ва вто ро на ка за тел но 
произ вод ст во Специализираната про ку ра ту ра привлякла в ка-
чест во то на об ви ня еми жал бо по да те ля и още 13 ли ца. Повдиг-
натите сре щу жал бо по да те ля об ви не ния би ли за участие в ор га-
ни зи ра на престъп на гру па с цел по лу ча ва не на фи нан со ва обла га 
или с цел упраж ня ва не на непра во мер но влияние вър ху дейност-
та на дър жав ни ор га ни. Били му пов диг на ти и две об ви не ния за 
пред ста вя не на не истин ски до ку мен ти с цел по лу ча ва не на сред-
ст ва от фон до ве, при над ле жа щи на Европейския съ юз или пре-
доста ве ни от Европейския съ юз на бъл гар ска та дър жа ва. Проку-
ра турата поиска ла на жал бо по да те ля да бъ де на ло же на мяр ка за 
не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“.

14. Искането на про ку ра ту ра та за за дър жа не на жал бо по да-
те ля би ло раз гле да но от СпНС на 7 май 2019 г. Защитникът на 
жал бо по да те ля поискал под за щит ният му да не бъ де за дър жан, 
ка то твър дял, че в слу чая не мо же да бъ де напра ве но обос но ва но 
пред по ло же ние той да е из вър шил престъпле нията, в които е об-
ви нен. Твърдял съ що, че иска не то на про ку ра ту ра та за за дър жа-
не, напра ве но ня кол ко ме се ца след обра зу ва не то на до съ деб но то 
произ вод ст во, е проява на не добро съ вест ност, тъй ка то един ст ве-
на та цел на но во обра зу ва но то де ло е да бъ де про дъл жен сро кът 
на за дър жа не то след из ти ча не на пред ви де ния за ко нов срок на ве-
че взе та та по от но ше ние на жал бо по да те ля мяр ка „за дър жа не под 
стра жа“ по пър во то обра зу ва но сре щу не го на ка за тел но произ-
вод ст во. Адвокатът се по зо вал накрая и на вло ше но то здра-
вослов но състояние на под за щит ния му, как то и на лип са та на 
опас ност послед ният да се укрие.

15. С опре де ле ние от съ ща та да та в рам ки те на то ва вто ро 
на ка за тел но произ вод ст во СпНС ува жил иска не то на про ку ра ту-
ра та и опре де лил на жал бо по да те ля мяр ка за не от кло не ние „за-
дър жа не под стра жа“. На пър во място, съ дът приел, че в слу чая е 
на ли це обос но ва но пред по ло же ние, че жал бо по да те лят е из вър-
шил престъпле нията, в които се об ви ня ва. Съдът пояс нил в част-
ност, че по де ло то са на лич ни мно жест во до ка за тел ст ва, уста но-
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вя ва щи, че жал бо по да те лят е ос но ва тел на го лям брой пред-
приятия, ка то ме ха низ мът на съз да ва не то и функ циони ра не то им 
да ва ос но ва ние да се пред по ла га, че под прикри тието на те зи 
пред приятия жал бо по да те лят е осъ щест вя вал зло употре би със 
сред ст ва на Европейския съ юз в осо бе но го ле ми раз ме ри. По 
напра ве но то въз ра же ние от нос но пов ди га не то на об ви не нията 
ед ва в края на за ко но вия срок на поста но ве на та в рам ки те на пър-
во на чал но то на ка за тел но произ вод ст во мяр ка за не от кло не ние 
„за дър жа не под стра жа“ СпНС приел, че раз след ва не то е во де но 
ак тив но, че вто ро то на ка за тел но произ вод ст во се ха рак те ри зи ра 
със зна чи тел на фак ти ческа слож ност и си ту ацията на жал бо по да-
те ля не е изо ли ран слу чай в прак ти ка та. На вто ро място, СпНС 
приел, че по вре ме на за дър жа не то на жал бо по да те ля е би ла оси-
гу ре на адек ват на ме ди цин ска гри жа и са спаз ва ни пра ва та му. На 
тре то място, съ дът приел, че не е на ли це опас ност жал бо по да те-
лят да се укрие. Независимо от то ва, спо ред съ да престъпле нията, 
в които бил об ви нен жал бо по да те лят, застра ша ва ли в го ля ма сте-
пен об щест ве ния ин те рес, а с оглед на ма те риал ни те и ин те лек-
туал ните му въз мож ности той мо жел да упраж ни влияние вър ху 
сви де те ли те, ма ни пу ли рай ки по ка за нията им, и по то зи на чин да 
пре пятст ва съ би ра не то на до ка за тел ст ва по вре ме на раз след ва не-
то. С оглед на то ва СпНС стиг нал до заклю че нието, че съ щест ву-
ва опас ност жал бо по да те лят да из вър ши престъпле ние.

16. С опре де ле ние от 27 май 2019 г. по по да де на от жал бо по-
да те ля жал ба АСНС пот вър дил опре де ле нието на пър воин стан-
цион ния съд. На пър во място, съ дът приел, че ре ше нието на про-
ку ра ту ра та да раз де ли пов диг на ти те сре щу жал бо по да те ля об ви-
не ния в две раз лич ни на ка за тел ни произ вод ст ва не пред ставля ва 
на ру ше ние на за ко на или на пра ва та на жал бо по да те ля, как то и че 
съ що то не е не ра зум но, тъй ка то пов диг на ти те об ви не ния не са 
иден тич ни. Така съ дът стиг нал и до из во да, че цел та на обра зу ва-
но то сре щу жал бо по да те ля вто ро на ка за тел но произ вод ст во не е 
удъл жа ва не на за дър жа не то му по непра во ме рен на чин. АСНС 
до ба вил, че обос но ва но то пред по ло же ние за из вър ше но прес-
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тъпле ние се ос но ва ва не са мо на упо ме на ти те от пър воин стан-
цион ния съд пис ме ни до ка за тел ст ва, но и на сви де тел ски по ка за-
ния. Съдът от бе ля зал съ що, че жал бо по да те лят е ли це с чисто съ-
деб но ми на ло, тъй ка то е ре аби ли ти ран. Отбелязал съ що та ка, че 
все още съ щест ву ва опас ност жал бо по да те лят да из вър ши пре с-
тъпле ние, до ри и то зи риск да е на ма лял пред вид постоян но то му 
за дър жа не в рам ки те на пър во на чал но то на ка за тел но произ вод ст-
во, счи та но от 5 сеп тем ври 2018 г. (вж. § 5 по-горе). В мо ти ви те 
си АСНС се по зо вал на об стоятел ст во то, че сре щу жал бо по да те-
ля е на ли це дру го ви ся що на ка за тел но произ вод ст во, как то и на 
ви да, те жест та и фак ти ческа та слож ност на престъпле нията, в 
които бил об ви нен в рам ки те на вто ро то обра зу ва но сре щу не го 
на ка за тел но произ вод ст во. Във връз ка с то ва съ дът по со чил из-
рич но, че в слу чая се ка сае до три престъп ни деяния, из вър ше ни в 
съ участие и свър за ни с прис воява не на сред ст ва от фон до ве те на 
Европейския съ юз, с пред по ла гаем раз мер от 5 207 277 ле ва (с 
рав ностойност в евро 2 603 638). Съдът приел, че всич ки го ре опи-
са ни об стоятел ст ва уста но вя ват не са мо на ли чието на дан ни за 
про ти воправ но по ве де ние, но и ви со ка сте пен на об щест ве на 
опас ност как то на престъп на та дейност, в която е об ви нен жал бо-
по да те лят, та ка и на лич ност та му. В опре де ле нието си АСНС не 
по со чил дру ги об стоятел ст ва в под кре па на напра ве ния из вод за 
на ли чието на ве роят ност жал бо по да те лят да из вър ши дру ги 
престъпле ния. В заклю че ние, по въз ра же нието на жал бо по да те ля, 
че той е един ст ве ният за дър жан об ви ня ем, ка то оста на ли те 13 об-
ви ня еми са би ли ос во бо де ни от про ку ра ту ра та на 5 май 2019 г., 
АСНС по со чил, че пре ценка та на съ да за не об хо ди мост та от взе-
ма не на да де на мяр ка за не от кло не ние е с оглед на конкрет ни те 
фак ти и об стоятел ст ва, свър за ни с конкрет но то об ви ня емо ли це.

17. От ма те риали те по де ло то се уста но вя ва, че с опре де ле-
ние от 18 ок том ври 2019 г. СпНС оста вил без ува же ние по да де на-
та от жал бо по да те ля но ва мол ба за от мя на на взе та та по от но ше-
ние на не го мяр ка за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“ или 
за из ме ня ва не то ѝ в по-ле ка. С опре де ле ние от 24 ок том ври 
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2019 г. по жал ба на жал бо по да те ля АСНС пот вър дил опре де ле-
нието на пър воин стан цион ния съд, ка то приел, че е на ли це обос-
но ва но пред по ло же ние, че жал бо по да те лят е из вър шил пре с-
тъпле нията, в които се об ви ня ва. На след ва що място, съ дът от бе-
ля зал, че в поста но ве ни те до мо мен та съ деб ни ак то ве съ ди ли ща та 
ни ко га не са приема ли, че е на ли це опас ност жал бо по да те лят да 
се укрие. Съдът по со чил съ що, че пред ста ве ни те пред не го до ка-
за тел ст ва не да ват ос но ва ние да се напра ви из водът, че жал бо по-
да те лят би мо гъл да упраж ни на тиск вър ху сви де те ли те. За смет-
ка на то ва приел, че е на ли це опас ност жал бо по да те лят да из вър-
ши дру ги престъпле ния. При поста но вя ва не на ак та си съ дът взел 
пред вид ви да и ха рак те ра на престъпле нията, за които би ли по-
вдиг на ти об ви не нията, как то и го ле мия брой на об ви ня еми те – 14 
ли ца, го ля ма част от които би ли слу жи те ли на Държавен фонд 
„Земеделие“. Съдът от бе ля зал съ що, че от събра ни те по де ло то 
пис ме ни и глас ни до ка за тел ст ва, уста но вя ва щи на ли чието у жал-
бо по да те ля на мно жест во забра не ни ве щи и те ле фо ни, мо же да се 
напра ви из водът, че послед ният из вър ш ва дейности, които са в 
на ру ше ние на вътреш ния пра вил ник на място то, в което е бил за-
дър жан. Съдът по со чил, че до ри жал бо по да те лят да е бил ре аби-
ли ти ран за из вър ше ни те от не го в ми на ло то престъпле ния, съ дът 
не мо же да иг но ри ра то ва осъж да не. В края на ак та си АСНС 
приел, че на жал бо по да те ля са би ли пре доста вя ни ме ди цин ски 
гри жи, съ от ветст ва щи на здра вослов но то му състояние, как то и 
че про дъл жи тел ност та на за дър жа не то му, с на чал на да та 3 май 
2019 г. (вж. § 13 по-горе), не е пре ко мер на.

Б. Задържането на жал бо по да те ля в хо да на съ деб но то 
произ вод ст во

18. На 23 ок том ври 2019 г. Специализираната про ку ра ту ра 
внесла в СпНС об ви ни те лен акт сре щу жал бо по да те ля и оста на-
ли те 13 об ви ня еми ли ца. Седем от тях би ли об ви не ни, че са участ-
ва ли в ор га ни зи ра на престъп на гру па, ръ ко во де на от жал бо по да-
те ля, как то и че са пре доста вя ли не вер ни дан ни на Държавен 
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фонд „Земеделие“ с цел фик тив но изпъл не ние на усло вията за по-
лу ча ва не на суб си дии от евро пейски те фон до ве. Другите пе ти ма 
об ви ня еми би ли слу жи те ли на Държавен фонд „Земеделие“, от го-
вор ни за раз глеж да не то на мол би те за фи нан си ра не със сред ст ва 
от евро пейски те фон до ве. Тринадесетият об ви ня ем бил прибли-
жен до жал бо по да те ля ад во кат. В ак та си про ку ра ту ра та поиска ла 
в хо да на съ деб но то произ вод ст во да бъ дат при зо ва ни 77 сви де те-
ли, 5 ве щи ли ца и един пре во дач. От ма те риали те по де ло то би ло 
вид но, че в хо да на до съ деб но то произ вод ст во про ку ра ту ра та е 
разпи та ла мно жест во сви де те ли.

19. С опре де ле ние от 5 ноем ври 2019 г. СпНС от хвър лил 
иска не то на жал бо по да те ля за из ме не ние на взе та та по от но ше-
ние на не го мяр ка за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“. 
Съдът приел, че все още е на ли це обос но ва но пред по ло же ние, че 
жал бо по да те лят е из вър шил престъпле нията, в които е об ви нен. 
За пър ви път съ дът приел, че не съ щест ву ва опас ност жал бо по да-
те лят да из вър ши престъпле ние, но опас ност та да се укрие не би-
ла „ни то от пад на ла, ни то хи по те тич на“. В под кре па на то зи 
после ден из вод СпНС не из ло жил как ви то и да би ло мо ти ви. 
Отбелязал съ що та ка, че по вре ме на за дър жа не то му жал бо по да-
те лят е по лу ча вал не об хо ди ми те и адек ват ни ме ди цин ски гри жи.

20. Жалбоподателят об жал вал опре де ле нието на съ да. С 
опре де ле ние от 20 ноем ври 2019 г. АСНС пот вър дил ак та на пър-
воин стан цион ния съд. Съдът стиг нал до из во да, че ма кар мо ти ви-
те на СПнС да са ла ко нич ни и ни ко га да не е би ла кон ста ти ра на 
опас ност жал бо по да те лят да се укрие, за дър жа не то му би ло обос-
но ва но с оглед на съ щест ву ва щи те по де ло то пис ме ни и глас ни 
до ка за тел ст ва и ек спер т ни заклю че ния, со че щи на ли чието на 
обос но ва но пред по ло же ние, че е из вър шил престъпле нията, в 
които се об ви ня ва. В до пъл не ние съ дът под чер тал, че про дъл жа-
ва да съ щест ву ва ре ал на опас ност жал бо по да те лят да из вър ши 
дру ги престъпле ния. Този свой из вод съ дът ар гу мен ти рал с ви да 
и те жест та на пов диг на ти те об ви не ния, как то и с об стоятел ст во-
то, че се ка сае до престъп на дейност, осъ щест вя ва на в про дъл жи-
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те лен пе риод от вре ме и с участието на дър жав ни слу жи те ли. 
АСНС не по со чил дру ги мо ти ви за обос но ва ва не на то зи из вод. 
По от но ше ние на сро ка на за дър жа не то съ дът кон ста ти рал, че до-
съ деб но то произ вод ст во е про дъл жи ло пет ме се ца и по ло ви на, 
след което де ло то е би ло вне се но за раз глеж да не в съ да. С оглед 
на те жест та на пов диг на ти те сре щу че ти ри на де се тте об ви ня еми 
ли ца об ви не ния, свър за ни с ус воява не на сред ст ва в го ле ми раз-
ме ри от фон до ве те на Европейския съ юз, фак ти ческа та слож ност 
на де ло то и не об хо ди мост та от разпит на мно жест во сви де те ли и 
из слуш ва не на ве щи ли ца, съ дът на ме рил, че сро кът на за дър жа-
не то в хо да на съ деб но то произ вод ст во не е не ра зу мен. Накрая 
съ дът приел, че до ри и да има здра вослов ни пробле ми, на жал бо-
по да те ля са оси гу ре ни не об хо ди ми те ме ди цин ски гри жи в бол-
нич на сре да.

21. В пър во то по де ло то съ деб но за се да ние, про ве де но на 25 
ноем ври 2019 г., в хо да на което би ли раз глеж да ни пов диг на ти те 
сре щу жал бо по да те ля об ви не ния (вж. § 35 по-долу), СпНС оста-
вил без ува же ние но ва та мол ба на жал бо по да те ля за из ме не ние 
на мяр ка та за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“, приемай ки, 
че на ред с обос но ва но то пред по ло же ние, че е из вър шил пре с-
тъпле нията, в които се об ви ня ва, „про дъл жа ва“ да съ щест ву ва 
опас ност от укри ва не. С опре де ле ние от 11 де кем ври 2019 г. 
АСНС пот вър дил опре де ле нието на СпНС. Съдът приел, че по 
вре ме на за дър жа не то на жал бо по да те ля би ли пре доста вя ни не-
об хо ди ми те ме ди цин ски гри жи, как то и че след поста но вя ва не на 
послед ния съ де бен акт по мол ба та за из ме не ние на мяр ка та му за 
не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“ ня ма но во настъ пи ли об-
стоятел ст ва, обос но ва ва щи из ме ня не то ѝ в по-ле ка.

22. С опре де ле ние от 14 яну ари 2020 г. СпНС оста вил без 
ува же ние но ва мол ба на жал бо по да те ля за из ме не ние на мяр ка та 
за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“. С опре де ле ние от 27 
яну ари 2020 г. АСНС пот вър дил пър воин стан цион ния съ де бен 
акт. Съдът из клю чил въз мож ност та жал бо по да те лят да се укрие, 
но приел, че с оглед на те жест та на пов диг на ти те сре щу не го об-
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ви не ния и съ щест ву ва ща та опас ност да се опи та да упраж ни на-
тиск вър ху сви де те ли те по де ло то е на ли це опас ност от из вър ш-
ва не на престъпле ние. Съдът не по со чил дру ги об стоятел ст ва в 
та зи връз ка. АСНС до ба вил, че пред вид фак ти ческа та слож ност 
на де ло то, как то и с оглед на ста ра нието, което ком пе тент ният 
съд проявя ва, и рит мич ност та при насроч ва не то и раз глеж да не то 
на де ло то, сро кът на за дър жа не то на жал бо по да те ля не мо же да 
бъ де опре де лен ка то не ра зу мен.

23. На 10 март 2020 г. СпНС оста вил без ува же ние но ва мол-
ба на жал бо по да те ля за из ме не ние на мяр ка та му за не от кло не-
ние. Определението на СпНС би ло пот вър де но с акт на АСНС от 
19 март 2020 г. Въззивният съд приел, че на ред с на ли чието на 
обос но ва но пред по ло же ние, че е из вър шил престъпле нията, в 
които се об ви ня ва, съ щест ву ва опас ност жал бо по да те лят да се 
укрие и да из вър ши престъпле ние, ма кар та зи опас ност да е на ма-
ля ла с оглед на про дъл жи тел ност та на за дър жа не то му. Като ос-
но ва ние за из во ди те в гор ния сми съл и две те съ деб ни ин стан ции 
по со чи ли един ст ве но те жест та на пов диг на ти те об ви не ния. По 
от но ше ние на про дъл жи тел ност та на за дър жа не то АСНС по со-
чил, че не за ви си мо от фак та, че жал бо по да те лят бил за дър жан 
по ве че от ед на го ди на, де ло то би ло вне се но в съ да (вж. § 18 по-
горе) пре ди из ти ча не то на пред ви де ния осем ме се чен за ко нов 
срок за за дър жа не в хо да на до съ деб но то произ вод ст во. Решава-
щият ор ган до ба вил, че за ко нът не пред виж да за дъл же ние за съ да 
за спаз ва не на конкре тен срок в хо да на съ деб но то произ вод ст во, 
по ра ди което и в слу чая не мо же да се приеме, че е на ли це за ба вя-
не на раз след ва не то.

24. С опре де ле ние от 8 май 2020 г., пот вър де но от АСНС на 
26 май 2020 г., СпНС оста вил без ува же ние по ред на мол ба на 
жал бо по да те ля за из ме не ние на взе та та по от но ше ние на не го 
мяр ка за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“. АСНС приел, че 
не са на ли це но во настъ пи ли об стоятел ст ва, обос но ва ва щи от мя-
на на опре де ле на та на жал бо по да те ля мяр ка за не от кло не ние, 
как то и че съ щест ву ва опас ност, ма кар и в по-мал ка сте пен, жал-



15Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2021

бо по да те лят да из вър ши престъпле ние, в слу чай че бъ де ос во бо-
ден. И в два та съ деб ни ак та не би ли по со че ни дру ги ар гу мен ти в 
под кре па на та ка напра ве ни те из во ди. АСНС приел, че пред вид 
те зи опас ности и с оглед на по ло же ни те от стра на на СпНС уси-
лия за при зо ва ва не на мно жест во то участ ни ци в произ вод ст во то 
и за еже ме сеч но про веж да не на съ деб ни за се да ния по де ло то, 
про дъл жи тел ност та на за дър жа не то на жал бо по да те ля не мо же да 
бъ де опре де ле на ни то ка то не ра зум на, ни то ка то не за ко но съ-
образ на.

25. С про то кол но опре де ле ние, поста но ве но в хо да на про ве-
де но то на 10 юни 2020 г. съ деб но за се да ние, СпНС оста вил без 
ува же ние но ва мол ба на жал бо по да те ля за из ме не ние на мяр ка та 
за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“, кон ста ти рай ки лип са та 
на но во настъ пи ли об стоятел ст ва.

26. На 1 юли 2020 г. АСНС пот вър дил опре де ле нието. Двете 
съ деб ни ин стан ции приели, че съ щест ву ва опас ност жал бо по да-
те лят да из вър ши дру го престъпле ние, тъй ка то по ра ди от но ше-
нията на за ви си мост, съ щест ву ва щи меж ду не го и сви де те ли те и 
го ля ма част от об ви ня еми те, той мо же да упраж ни на тиск вър ху 
тях. АСНС от бе ля зал, че един ст ве на та про мя на в об стоятел ст ва та 
е свър за на с про дъл жи тел ност та на за дър жа не то на жал бо по да те-
ля, но то ва об стоятел ст во не е в състояние да про ме ни пре ценка та 
на съ да от нос но съ щест ву ва ща ре ал на опас ност послед ният да 
из вър ши дру го престъпле ние. АСНС пояс нил, че ина че ка за но, 
на ли чието на по доб на опас ност не за ви си от про дъл жи тел ност та 
на за дър жа не то. Съдът до ба вил съ що, че ма кар жал бо по да те лят 
да е бил за дър жан бли зо ед на го ди на и де сет ме се ца, про дъл жи-
тел ност та на за дър жа не то му в хо да на во де но то от про ку ра ту ра-
та раз след ва не не след ва да бъ де съ обра зя ва на, за що то зна че ние 
има са мо сро кът на за дър жа не то му в рам ки те на съ деб но то 
произ вод ст во.

27. С опре де ле ние от 4 сеп тем ври 2020 г. АСНС пот вър дил 
но во опре де ле ние на СпНС от 25 ав густ 2020 г., с което би ла 
оста ве на без ува же ние по да де на та от жал бо по да те ля мол ба за из-
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ме не ние на мяр ка та за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“. 
Съдът възпроиз вел из ця ло съ дър жа що то се в ак та му от 1 юли 
2020 г. заклю че ние от нос но на ли чието на опас ност от из вър ш ва-
не на дру го престъпле ние. Съдът пояс нил съ що, че пред вид фак-
ти ческа та слож ност на де ло то и про ве де ни те мно жест во съ деб ни 
за се да ния мо же да се напра ви из водът, че пър воин стан цион ният 
съд про веж да съ деб но то произ вод ст во с не об хо ди мо то усър дие.

28. Сезиран с но ва мол ба от жал бо по да те ля за из ме не ние на 
взе та та по от но ше ние на не го мяр ка за не от кло не ние „за дър жа не 
под стра жа“, ос но ва на на вло ше но то му здра вослов но състояние, 
на 7 ок том ври 2020 г. СпНС поискал ста но ви ще то на ле кар ска ко-
ми сия с цел из вър ш ва не на пре ценка за не об хо ди мост та от наз на-
ча ва не то на спе циали зи ра на ме ди цин ска ек спер ти за. На 9 ноем-
ври 2020 г. СпНС про вел от кри то съ деб но за се да ние. С опре де ле-
ние от съ ща та да та съ дът пот вър дил мяр ка та за не от кло не ние на 
жал бо по да те ля „за дър жа не под стра жа“. Мотивите му възпроиз-
веж да ли те зи на пред ход ни те съ деб ни ак то ве, с които се оста вят 
без ува же ние мол би те на жал бо по да те ля, с от бе ляз ва не, че про-
дъл жа ва да съ щест ву ва опас ност та той да из вър ши дру го пре с-
тъпле ние и че не са на ли це дан ни, от които да се напра ви заклю-
че нието, че към мо мен та на поста но вя ва не на ак та та зи опас ност 
е хи по те тич на или е на ма ля ла спря мо пре диш ни те пе риоди – 
пред вид те жест та на пов диг на ти те об ви не ния и най-ве че с оглед 
на на ли чието на ма те риали, со че щи въз мож ност жал бо по да те лят 
да повлияе на сви де те ли те по де ло то. СпНС не по со чил конкрет-
ни те ма те риали, на които ос но ва то зи свой из вод. Съдът приел 
съ що, че дви же нието на на ка за тел но то произ вод ст во, което се ха-
рак те ри зи ра с опре де ле на прав на и фак ти ческа слож ност, не е за-
ба ве но и съ деб ни те за се да ния по де ло то са насроч ва ни ре дов но. 
В опре де ле нието си съ дът от бе ля зал, че жал бо по да те лят стра да 
от го лям брой хро нич ни за бо ля ва ния, които да ти рат от ми на ли 
пе риоди, как то и че в ми на ло то е пре тър пял и мо зъ чен ис хе ми чен 
ин султ. С ме ди цин ско ста но ви ще от 27 ок том ври 2020 г. би ло 
уста но ве но, че жал бо по да те лят е с на ма ле ни дви га тел ни спо соб-
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ности, прид виж ва се с по мощ та на бастун в ста ята или с ин ва лид-
на ко лич ка на по-дъл ги раз стояния.

29. С опре де ле ние от 18 ноем ври 2020 г. АСНС пот вър дил 
ре ше нието на пър воин стан цион ния съд, възпроиз веж дай ки в ак та 
си мо ти ви те му.

30. На 7 де кем ври 2020 г. СпНС про вел съ деб но за се да ние, 
на което би ла раз гле да на по ред на та мол ба на жал бо по да те ля за 
из ме не ние на мяр ка та му за не от кло не ние. Прокуратурата, на ред 
с дру ги те твър де ния, от бе ля за ла и об стоятел ст во то, че по-го ля ма-
та част от сви де те ли те по де ло то ве че са разпи та ни, но до ба ви ла, 
че в хо да на съ деб но то след ст вие бил из гот вен и съ от вет но пред-
ста вен ка то пис ме но до ка за тел ст во доклад от стра на на Евро -
пейската служ ба за бор ба с из ма ми те (ЕСБИ), което ве роят но щя-
ло да до ве де до разпит на но ви сви де те ли. Представителят на 
про ку ра ту ра та за явил пред съ да, че е на ли це съ щест вен риск, в 
слу чай че бъ де ос во бо ден, жал бо по да те лят да се опи та да упраж-
ни на тиск вър ху те зи но ви сви де те ли и да повлияе на по ка за нията 
им. Защитата на жал бо по да те ля въз ра зи ла сре щу те зи твър де ния, 
ка то по со чи ла, че до мо мен та въпрос ният доклад на ЕСБИ не ѝ е 
пре доста вен, по ра ди което не е в състояние да из ра зи ста но ви ще 
по съ дър жа нието му и по твър де нията на про ку ра ту ра та от нос но 
не об хо ди мост та от разпит на но ви сви де те ли по де ло то. С опре-
де ле ние от съ ща та да та СпНС оста вил без ува же ние мол ба та на 
жал бо по да те ля за из ме не ние на мяр ка та му за не от кло не ние „за-
дър жа не под стра жа“, възпроиз веж дай ки мо ти ви те на съ деб ни те 
ак то ве от 9 и 18 ноем ври 2020 г. (вж. § 28 и 29 по-горе). Съдът 
до ба вил, че в слу чая мо же да бъ де упраж не но влияние вър ху мно-
жест во все още не разпи та ни сви де те ли по де ло то. Във връз ка с 
то ва съ дът от бе ля зал, че за щи та та не съ дейст ва за раз глеж да не на 
де ло то в ра зу мен срок, за що то об ви ня еми те и тех ни те пред ста ви-
те ли ста ват при чи на за от ла га не на де ло то и пре пятст ват разпи та 
на сви де те ли. От ак та не ста ва доста тъч но яс но да ли СпНС ви зи-
ра жал бо по да те ля ка то из точ ник на въпрос ни те преч ки за раз-
глеж да не на де ло то в ра зу мен срок.
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31. Жалбоподателят об жал вал опре де ле нието, с което мол-
ба та му за из ме не ние на мяр ка та за не от кло не ние би ла оста ве на 
без ува же ние. С опре де ле ние от 18 де кем ври 2020 г. АСНС по-
твър дил опре де ле нието на пър воин стан цион ния съд. Съдът до ба-
вил, че ма кар в слу чая да не е на ли це опас ност жал бо по да те лят да 
се укрие, съ щест ву ва въз мож ност съ щият да упраж ни влияние 
вър ху сви де те ли или вър ху дру ги те об ви ня еми по де ло то, които 
са за ви си ми от не го по ра ди род нин ски от но ше ния или от но ше-
ния на йе рар хич на за ви си мост. От то ва об стоятел ст во спо ред 
АСНС след ва из во дът, че е на ли це фак тор, улес ня ващ по обек ти-
вен на чин ре ал но то повлиява не на по ка за нията и обяс не нията на 
въпрос ни те ли ца. В под кре па на то зи из вод АСНС от бе ля зал, че 
по ве де нието на жал бо по да те ля по вре ме на во де но то сре щу не го 
произ вод ст во не би ло не уко ри мо. Във връз ка с то ва съ дът приел, 
че по де ло то е уста но ве но, че по вре ме на престоя си в бол ни ца та, 
къ де то бил вре мен но наста нен за пре доста вя не то на ме ди цин ски 
гри жи, жал бо по да те лят дър жал, укри вал и изпол з вал мо би лен те-
ле фон, ма кар че в усло вията на за дър жа не то му то ва би ло забра-
не но. Освен то ва по вре ме на за дър жа не то на жал бо по да те ля в 
до съ деб на та фа за на пър во то обра зу ва но на ка за тел но произ вод-
ст во би ли пре пятст ва ни разпи ти на сви де те ли. АСНС кон ста ти-
рал, на след ва що място, че дан ни те по де ло то со чат за из вър шен 
опит за ма ни пу ли ра не на до ка за тел ст ва чрез съста вя не на до ку-
мен ти с цел изпол з ва не то им пред съ да. От опре де ле нието на съ-
да не ста ва яс но въз ос но ва на кои дан ни по де ло то би мо гло да 
бъ де напра вен из вод за участие на жал бо по да те ля в по доб ни 
дейст вия за пре пятст ва не на пра во съ дието.

32. На 18 яну ари 2021 г. СпНС от хвър лил мол ба та на жал бо-
по да те ля за из ме не ние на мяр ка та му за не от кло не ние. С опре де-
ле ние от 1 февру ари 2021 г. АСНС, с мно зин ст во на чле но ве те на 
съста ва на съ да, от ме нил опре де ле нието на пър воин стан цион ния 
съд и из ме нил мяр ка та за не от кло не ние на жал бо по да те ля от „за-
дър жа не под стра жа“ в „до ма шен арест“. Съдът приел, че от 
събра ни те по де ло то глас ни до ка за тел ст ва чрез разпи та на 74 сви-
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де те ли, от ек спер т ни те заклю че ния и из зе ти те до ку мен ти от 
Мини стерството на зе ме де лието и го ри те мо же да се напра ви 
обос но ва но пред по ло же ние, че жал бо по да те лят е из вър ш вал през 
про дъл жи те лен пе риод от вре ме мно жест во теж ки престъпле ния. 
Отбелязал съ що, че в рам ки те на вто ро то на ка за тел но произ вод-
ст во, обра зу ва но сре щу не го, жал бо по да те лят бил за дър жан по ве-
че от го ди на и осем ме се ца, а след ва ло да бъ де взе то пред вид и 
об стоятел ст во то, че е бил за дър жан без пре къс ва не пре ди обра зу-
ва нето на то ва вто ро на ка за тел но произ вод ст во. Съдът по со чил, 
че об ща та про дъл жи тел ност на за дър жа не то на жал бо по да те ля е 
две го ди ни и пет ме се ца. Според АСНС то зи срок на за дър жа не то 
съ щест ве но е на ма лил опас ност та жал бо по да те лят да из вър ши 
престъпле ние или да се укрие. Съдът приел съ що, че опас ност та 
от оказ ва не на на тиск вър ху сви де те ли те по де ло то е из клю че на 
по ра ди об стоятел ст во то, че ве че са разпи та ни 74 от 77-те сви де-
те ли, а пис ме ни те до ка за тел ст ва са приоб ще ни по де ло то. Съдът 
на ме рил, че евен ту ал но то про дъл жа ва не на за дър жа не то на жал-
бо по да те ля, кой то е с чисто съ деб но ми на ло, би би ло рав но сил но 
на изпъл не ние на не на ло же но на ка за ние „ли ша ва не от сво бо да“. 
Независимо от то ва, пред вид зна чи тел ни те фи нан со ви въз мож-
ности, с които жал бо по да те лят разпо ла гал, съ дът на ме рил, че е 
на ли це опас ност той да се укрие. С оглед на то ва съ дът приел, че 
под хо дя ща та в слу чая мяр ка за не от кло не ние е „до ма шен арест с 
елек трон но наблю де ние“. Определението би ло поста но ве но с 
осо бе но мне ние на един от съ диите от съста ва на АСНС, спо ред 
кого то мяр ка та за не от кло не ние на жал бо по да те ля „за дър жа не 
под стра жа“ не след ва да бъ де из ме ня на. Мотивите за осо бе но то 
мне ние би ли свър за ни с въз мож ност та жал бо по да те лят да из вър-
ши ико но ми чески или до ку мент ни престъпле ния, как то и с то ва, 
че пред вид зна чи тел ни те му фи нан со ви въз мож ности мяр ка та за 
не от кло не ние „до ма шен арест“ не би могла да съставля ва преч ка 
той да се укрие. Съдията, поста но вил опре де ле нието с осо бе но 
мне ние, приел съ що та ка, че е на ли це ве роят ност жал бо по да те лят 
да из вър ши дру го престъпле ние.
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33. В осо бе но то мне ние би ло под чер та но съ що, че по де ло то 
се съ дър жат пре по ръ ки и доклад на OLAF. Отбелязано би ло, че 
Европейската ко ми сия е ин фор ми ра на за про цес но то на ка за тел но 
произ вод ст во, ка то във връз ка с дейст вията на жал бо по да те ля, 
пред мет на об ви не нието, Комисията пре по ръ ча ла пре доста ве но то 
на България евро пейско фи нан си ра не да бъ де на ма ле но със су ма-
та от 2 662 438,85 евро. Съдът до ба вил, че са на ли це и пре по ръ ки 
за спи ра не на пред наз на че но за бъл гар ска та дър жа ва фи нан си ра-
не, на стойност 3 554 121,69 евро.

III. Îòíîñíî äâèæåíèåòî íà âòîðîòî íàêàçàòåëíî 
ïðîèçâîäñòâî â ñúäåáíàòà ìó ôàçà

34. На 25 ок том ври 2019 г. съ дията доклад чик, на то ва рен с 
раз глеж да не то на вто ро то на ка за тел но произ вод ст во сре щу жал-
бо по да те ля, опре де лил 9 да ти за вре ме то от 25 ноем ври 2019 г. до 
17 февру ари 2020 г. за про веж да не на съ деб ни за се да ния по де ло-
то.

35. В съ деб но то за се да ние на 25 ноем ври 2019 г. СпНС приел 
за съв мест но раз глеж да не в на ка за тел ния про цес пре дя ве ния от 
дър жа ва та чрез ми нистъ ра на фи нан си те граж дан ски иск. Съдът 
раз гле дал и оста вил без ува же ние иска нията за от вод на съ деб ния 
състав и про ку ро ри те по де ло то, въз ра же нията, свър за ни с ком пе-
тент ност та на съ да, мол би те за прекра тя ва не или спи ра не на на-
ка за тел но то произ вод ст во, въз ра же нията за до пус на ти про це су-
ал ни на ру ше ния, как то и иска нията за из ме не ние на мер ки те за 
не от кло не ние на под съ ди ми те. След об съж да не със за щит ни ци те 
на под съ ди ми те СпНС про ме нил да ти те на пред стоящи те съ деб-
ни за се да ния по де ло то, послед но то от които би ло насро че но за 
14 април 2020 г.

36. В пис мо от 27 ок том ври 2020 г., ад ре си ра но до Мини-
стерството на пра во съ дието, пред се да тел ка та на СпНС от бе ля за-
ла, че в хо да на вто ро то на ка за тел но произ вод ст во сре щу жал бо-
по да те ля, меж ду 23 ок том ври 2019 г. – да та та на из гот вя не на об-
ви ни тел ния акт (вж. § 18 по-горе), и да та та на пис мо то, или в пе-
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риод от 12 ме се ца, би ли про ве де ни 21 съ деб ни за се да ния по де ло-
то. Жалбоподателят и за щит ни кът му при съст ва ли на всич ки съ-
деб ни за се да ния. Налице бил един-един ст вен слу чай, в кой то по 
здра вослов ни при чи ни за щит ни кът на жал бо по да те ля ста нал при-
чи на за от ла га не на де ло то с 8 дни. От дру га стра на, от до ка за тел-
ст ва та по де ло то е вид но, че СпНС мно гократ но е от ла гал де ло то 
и опре де лял но ви да ти за раз глеж да не то му в съ деб но за се да ние 
по ра ди неявя ва не на дру ги те под съ ди ми или на тех ни те за щит ни-
ци.

37. На 25 яну ари 2021 г. про ку ра ту ра та пред ста ви ла пред 
СпНС до ку мен ти от OLAF и поиска ла те да бъ дат приоб ще ни 
към до ка за тел ст ва та по де ло то. От послед ни те пред ста ве ни по 
на стоя що то де ло ма те риали е вид но, че към 12 февру ари 2021 г. 
то ва вто ро на ка за тел но произ вод ст во би ло все още ви ся що.

IV. Îòíîñíî ïðåäÿâåíèÿ èñê çà îáåçùåòÿâàíå 
íà ïðè÷èíåíè âðåäè

38. Със ста но ви ще то си пра ви тел ст во то пред ста вя пре пис на 
по да де на на 3 май 2019 г. в Софийския град ски съд иско ва мол ба, 
с която жал бо по да те лят е пре дя вил иско ве за обез ще тя ва не на 
при чи не ни те му вре ди сре щу прокуратурата и спе циали зи ра ни те 
на ка за тел ни съ ди ли ща. Предмет на иско ве те с ос но ва ние чл. 2, 
ал. 1, т. 2 от Закона за от го вор ност та на дър жа ва та и об щи ни те за 
вре ди (ЗОДОВ) е обез ще тя ва не то на пре тър пе ни те вре ди, настъ-
пи ли от твър де ни те на ру ше ния на чл. 5, т. 2, 3 и 4 от Конвенцията 
(вж. § 52 по-долу). Жалбоподателят се по зо ва вал на за дър жа не то 
си, счи та но от 6 сеп тем ври 2018 г. (вж. § 6 по-горе). Страните не 
са пред ста ви ли пред Съда ин фор ма ция за раз ви тието на то ва съ-
деб но произ вод ст во. От слу жеб но напра ве на та от стра на на 
Секретариата на Съда справ ка на ин тер нет стра ни ца та на 
Софийския град ски съд и на лич на та на нея публич на ин фор ма-
ция ста ва яс но, че с ре ше ние от 4 февру ари 2021 г. съ дът е от-
хвър лил пре дя ве ни те от жал бо по да те ля иско ве.
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39. Съдът е приел, на пър во място, че разпо ред ба та на чл. 2, 
ал. 1, т. 2 ЗОДОВ, на която жал бо по да те лят ос но ва ва иско ве те си, 
е при ло жи ма в слу чаите на на ру ша ва не на чл. 5, т. 2–4 от 
Конвенцията. По от но ше ние на оплак ва не то на жал бо по да те ля, 
ос но ва но на твър де нието му за на ру ша ва не на пра ва та му по 
чл. 5, т. 3 от Конвенцията, съ дът обос но вал ре ше нието си за 
непри ло жи мост със след но то:

В иско ва та мол ба са на ве де ни твър де ния, че сро кът на за-
дър жа не на ище ца – 8 ме се ца, не покри ва изиск ва не то за „ра зум-
ност“ по сми съ ла на чл. 5, т. 3 от Конвенцията, ка то е из месте-
на те жест та на до каз ва не вър ху ище ца и на пъл но са иг но ри ра ни 
по со че ни те от не го об стоятел ст ва, че е ре аби ли ти ран, има се-
мейст во и здра вослов но то му състояние е вло ше но и не му е пре-
доста ве на ме ди цин ска гри жа. По естест во то си те зи оплак ва-
ния са на со че ни сре щу пра вил ност та на съ деб ни те ак то ве, с 
които са оста вя ни без ува же ние иска нията на ище ца за из ме не-
ние на взе та та му мяр ка за не от кло не ние. Правилността на съ-
де бен акт, съ образ но разпо ред ба та на (...) Закона за съ деб на та 
власт се про ве ря ва по ре да на ин стан цион ния съ де бен кон трол в 
слу чаите, пред ви де ни по за кон. В настоящия слу чай – по ре да на 
Наказателно-про це су ал ния ко декс. Не съ щест ву ва пра вен ред, по 
кой то об щи те граж дан ски съ ди ли ща да осъ щест вя ват из вън ре-
ден, послед ващ, спе циален или ad hoc кон трол по от но ше ние на 
ак то ве, поста но ве ни по на ка за тел ни де ла (...).

40. Относно твър дя но то на ру ше ние на чл. 5, т. 4 от Кон-
венцията Софийският град ски съд приема след но то:

Видно от ан га жи ра ни те по де ло то до ка за тел ст ва (...), 
ище цът е упраж нил пра во то си да об жал ва ак то ве те, с които е 
взе та мяр ка та му, респ. е от ка за но иска не то за нейно то из ме-
не ние. Съдебните съста ви са се произ несли в съ деб но за се да ние 
след из слуш ва не на ста но ви ща та на стра ни те. Самите съ деб ни 
за се да ния са про веж да ни с участието на ище ца. Наведените до-
во ди, които по естест во то си оспор ват пра вил ност та на ак то-
ве те, не мо гат да бъ дат поста вя ни под съ де бен кон трол на 
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настоящия граж дан ски състав по съ обра же нията, ве че из ло же-
ни в настоящо то ре ше ние.

41. Няма дан ни да ли жал бо по да те лят е об жал вал поста но ве-
но то на 4 февру ари 2021 г. ре ше ние на Софийския град ски съд.

V. Èñòîðèÿ íà íàñòîÿùîòî ñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî

42. На 7 април 2020 г. жал бо по да те лят се зи рал Съда с на-
стояща та жал ба.

43. На 16 юли 2020 г. Съдът ко му ни ки рал жал ба та. В хо да на 
пред ва ри тел на та фа за, с краен срок 1 сеп тем ври 2020 г., Съдът 
по ка нил стра ни те да пре це нят, с по мощ та на Секретариата на 
Съда, въз мож ност та за пости га не на приятел ско спо ра зу ме ние и в 
слу чай че са на мне ние, че та ка ва съ щест ву ва, да напра вят съ от-
вет ни пред ло же ния. Адресираното до жал бо по да те ля пис мо на 
секретаря на от де ле нието на Съда гла си след но то:

Каня Ви (...) да ме ин фор ми ра те (...) за по зи цията Ви от нос-
но из вън съ деб но раз ре ша ва не на настоящия спор и да ми изпра-
ти те евен ту ал ни те си пред ло же ния, в част ност за пре тен ди ра-
но то от Вас обез ще те ние за не иму щест ве ни вре ди и съ деб ни 
раз носки.

Водените пре го во ри във връз ка с пости га не то на приятел-
ско спо ра зу ме ние са стро го кон фи ден циал ни. Всяко пред ло же ние 
или ста но ви ще по то зи въпрос след ва да бъ де напра ве но в от де-
лен до ку мент, чието съ дър жа ние не след ва да бъ де об съж да но в 
което и да би ло от пред ста ве ни те в хо да на ос нов но то съ деб но 
произ вод ст во ста но ви ща.

44. На 6 ав густ 2020 г. от ад во кат Попова, пред ставля ва ща 
жал бо по да те ля в произ вод ст во то пред Съда, би ло пред ста ве но 
пред ло же ние, съ дър жа що иска не за па рич но обез ще те ние с оглед 
на пости га не то на приятел ско спо ра зу ме ние, което не би ло 
прието от правителството. Предвид об стоятел ст во то, че меж ду 
стра ни те не би ло постиг на то съгла сие за приятел ско спо ра зу ме-
ние, с пис мо от 4 сеп тем ври 2020 г. секретарят на от де ле нието ги 
по ка нил да пред ста вят ста но ви ща та си по до пусти мост та и ос но-



24 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2021

ва тел ност та на до пус на ти те до раз глеж да не от Съда и ко му ни ки-
ра ни те в пред ва ри тел на та фа за оплак ва ния, съ дър жа щи се в жал-
ба та. В част ност на 5 ноем ври 2020 г. ад во кат Попова би ла по ка-
не на да де по зи ра от име то на жал бо по да те ля ста но ви ще то и иска-
нията на послед ния за спра вед ли во обез ще те ние. Писмото в от но-
си ма та му част гла си след но то:

Съобразно ука за нията на за мест ник-пред се да те ля на съ-
деб ния състав Ви ка ня в срок до 17 де кем ври 2020 г. (...) да ни 
изпра ти те пре тен циите си за спра вед ли во обез ще те ние (...).

По от но ше ние на пре тен циите за спра вед ли во обез ще те ние 
мо ля да има те пред вид разпо ред ба та на чл. 60 от Правилника на 
Съда. Напомням Ви, че в слу чай че пре тен циите Ви в циф ро во из-
ра же ние и от но си ми до ка за тел ст ва не бъ дат пред ста ве ни в 
ука за ния срок, Съдът ще оста ви без ува же ние из ця ло или 
частич но иска не то Ви за при съж да не на обез ще те ние, до ри и в 
слу чаите, ко га то стра на та жал бо по да тел ве че е фор му ли ра ла 
пре тен циите си в по-ран на фа за на произ вод ст во то.

Установените в прак ти ка та на Съда кри те рии при опре де-
ля не на раз ме ра на спра вед ли во то обез ще те ние (чл. 41 от Кон-
венцията) са след ни те: 1) иму щест ве на та вре да, т.е. дейст ви-
тел но пре тър пе ни те за гу би, които са в пря ка при чин но-след ст-
ве на връз ка с твър дя но то и уста но ве но от Съда на ру ше ние; 
2) не иму щест ве на та вре да, т.е. обез ще тя ва не то на бол ки и 
стра да ния, при чи не ни от то ва на ру ше ние; и 3) напра ве ни те раз-
носки как то по вътреш нопра вен ред, та ка и в произ вод ст во то 
пред Съда в Страсбург, с оглед на пре дот вра тя ва не или попра вя-
не на твър дя но то на ру ше ние на Конвенцията. Тези раз носки 
тряб ва да са де тайл но из броени, а не об хо ди мост та от тях, ре-
ал но то им из вър ш ва не и ра зум ният им ха рак тер – до ка за ни.

Към иска нията Ви след ва да бъ дат при ло же ни и съ от вет-
ни те удосто ве ри тел ни до ку мен ти – фак ту ри, разписки за запла-
те ни хо но ра ри и др. Впоследствие правителството ще бъ де по-
ка не но да взе ме ста но ви ще по то зи въпрос.
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45. В ука за ния срок ад во кат Попова пред ста ви ла ста но ви ще 
в от го вор на де по зи ра но то от правителството ста но ви ще, но не 
пред ста ви ла иска не за обез ще те ние, ка то то ва об стоятел ст во би-
ло кон ста ти ра но в пис мо на секретаря на от де ле нието от 14 яну-
ари 2021 г. С пис мо от 28 яну ари 2021 г. ад во кат Попова обяс ни-
ла, че по ней но мне ние ве че би ла от го во ри ла на иска не то на Съда 
за фор му ли ра не на пре тен ции за спра вед ли во обез ще те ние, ка то 
по со чи ла то ва в пред ло же нието за пости га не на приятел ско спо-
ра зу ме ние, изпра те но в хо да на пред ва ри тел на та фа за. Доба вила 
съ що, че жал бо по да те лят пре тен ди ра да му бъ де при съ де но обез-
ще те ние за при чи не ни те му не иму щест ве ни и иму щест ве ни вре-
ди, как то и да му бъ дат въз ста но ве ни напра ве ни те в хо да на 
произ вод ст во то пред Съда раз носки. С пис мо от 1 февру ари 
2021 г. секретарят на от де ле нието ин фор ми рал ад во кат Попова, 
че иска нията ѝ са напра ве ни из вън ука за ния ѝ срок за из вър ш ва не 
на съ от вет но то дейст вие, как то и че по въпро са за приоб ща ва не 
към де ло то на напра ве ни те от ней на стра на иска ния за при съж да-
не на обез ще те ния и раз носки пред стои да се произ не се Съдът.

VI. Äðóãè îòíîñèìè ôàêòè ïî äåëîòî

46. На 30 май 2019 г. жал бо по да те лят по дал жал ба до Съда, 
която би ла свър за на с пър во на чал но обра зу ва но то сре щу не го на-
ка за тел но произ вод ст во и за дър жа не то му в рам ки те на съ що то. 
В нея, на ред с дру ги твър де ния, жал бо по да те лят се по зо ва вал на 
пре дя ве ни те в Софийския град ски съд на 3 май 2019 г. иско ве за 
обез ще тя ва не на при чи не ни те му вре ди (вж. § 38 по-горе). С ре-
ше ние от 5 сеп тем ври 2019 г. ед но ли чен състав на Съда приел, че 
жал ба та е не до пусти ма.

47. В § 69 от по да де ния на 7 април 2020 г. фор му ляр на жал-
ба по настоящо то произ вод ст во (вж. § 42 по-горе) ад во ка тът на 
жал бо по да те ля пре доста вил след на та ин фор ма ция:

През април или през май 2019 г. жал бо по да те лят чрез ад во-
ка та си (Е. Н.) е по дал жал ба. В нея се съ дър жат оплак ва ния за 
на кър ня ва не на пра во то му на спра вед лив съ де бен про цес и за 
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непра во мер но то му за дър жа не. Адвокат Е. Н. твър ди, че пред-
вид на ло же ни те във връз ка с пан де мията от COVID-19 мер ки за 
со циал на изо ла ция и огра ни че ния в прид виж ва не то не е в състоя-
ние да оти де до кан то ра та си и да се снаб ди с но ме ра на по да де-
на та жал ба.

ÏÐÈËÎÆÈÌÎ ÂÚÒÐÅØÍÎ ÏÐÀÂÎ È ÑÚÄÅÁÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

I. Îòíîñíî âçåòàòà ìÿðêà “çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà” è 
èñêàíèÿòà çà íåéíîòî èçìåíÿíå

А. В хо да на до съ деб но то произ вод ст во
48. Разпоредбата на чл. 63, ал. 1 НПК пред виж да въз мож-

ност за взе ма не на мяр ка за не от кло не ние „за дър жа не под стра-
жа“, в слу чай че е на ли це обос но ва но пред по ло же ние, че об ви ня-
емият е из вър шил престъпле нието и съ щест ву ва ре ал на опас ност 
да се укрие или да из вър ши престъпле ние. В хо да на до съ деб но то 
произ вод ст во мяр ка та за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“ 
се взе ма от пър воин стан ционен съд след про веж да не на от кри то 
съ деб но за се да ние с участието на про ку ро ра, об ви ня емия и не го-
вия за щит ник (чл. 64, ал. 1 и 3 НПК).

49. Обвиняемият, по от но ше ние на кого то е взе та мяр ка за 
не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“, мо же по вся ко вре ме на 
до съ деб но то произ вод ст во да напра ви чрез про ку ро ра иска не за 
из ме не нието ѝ, ка то послед ният е длъ жен не за бав но да изпра ти 
де ло то в съ да (чл. 65, ал. 1 и 2 НПК). Съдът пре це ня ва всич ки об-
стоятел ст ва, свър за ни със за кон ност та на за дър жа не то (ал. 4 на 
съ ща та разпоредба). Определението на пър воин стан цион ния съд 
под ле жи на об жал ва не пред въз зив ния съд, кой то раз глеж да де-
ло то в от кри то съ деб но за се да ние с участие на стра ни те (ал. 7 и 8 
на съ ща та разпоредба).

50. Разпоредбата на чл. 63, ал. 4 НПК пред виж да, че мяр ка та 
за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“ в до съ деб но то произ-
вод ст во не мо же да про дъл жи по ве че от осем ме се ца, ако ли це то 
е привле че но ка то об ви ня ем за теж ко умиш ле но престъпле ние. 
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След из ти ча не то на то зи срок про ку ро рът е длъ жен не за бав но да 
разпо ре ди ос во бож да ва не то на об ви ня емия (ал. 5 на ци ти ра на та 
разпо ред ба от закона).

Б. В хо да на съ деб но то произ вод ст во
51. В края на до съ деб но то произ вод ст во про ку ро рът из гот вя, 

в слу чай че са на ли це ос но ва нията за то ва (чл. 246, ал. 1 НПК), 
об ви ни те лен акт и го вна ся за раз глеж да не в ком пе тент ния съд. В 
та зи фа за на произ вод ст во то об ви ня емият мо же по вся ко вре ме 
да напра ви иска не за из ме не ние на взе та та по от но ше ние на не го 
мяр ка за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“. В от но си ма та ѝ 
част разпо ред ба та на чл. 270 НПК гла си след но то:

(1) Въпросът за из ме не ние на мяр ка та за не от кло не ние мо-
же да се поста вя по вся ко вре ме на съ деб но то произ вод ст во. 
Ново иска не по мяр ка та за не от кло не ние в съ от вет на та ин-
стан ция мо же да се пра ви при про мя на на об стоятел ст ва та.

(2) Съдът се произ на ся с опре де ле ние в от кри то за се да ние. 
(...).

II. Îòãîâîðíîñòòà íà äúðæàâàòà â ñëó÷àé íà 
çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà

52. Разпоредбата на чл. 2 ЗОДОВ за вре ди с из ме не нията 
през 2012 г., как то и при ме ри от съ деб на та прак ти ка на на ционал-
ни те съ ди ли ща по въпро са за при ла га не то ѝ са обоб ще ни в ре ше-
нието по де ло то Тони Костадинов сре щу България (жал ба 
№ 37124/10, т. 48–50, 25 яну ари 2015 г.) и в ре ше нията по де ла та 
Колев сре щу България (жал ба № 69591/14, т. 12–20, 30 май 
2017 г.) и Цонев сре щу България (жал ба № 9662/13, т. 29–41, 30 
май 2017 г.).

53. В настоящо то произ вод ст во правителството е да ло два 
при ме ра за при ла га не то на та зи за ко но ва разпо ред ба по де ла, 
чий то пред мет е бил ан га жи ра не на от го вор ност та на съ ди ли ща та 
за обез ще тя ва не на при чи не ни вре ди вслед ст вие на из вър ше ни 
на ру ше ния по чл. 5 от Конвенцията.
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54. Първият при мер е ре ше ние на Бургаския ра йо нен съд, с 
което е прието, че при взе ма не то на мяр ка за не от кло не ние „за-
дър жа не под стра жа“ не са би ли спа зе ни изиск ва нията на чл. 5, 
т. 1 от Конвенцията, и Бургаската про ку ра ту ра и Върховният ад-
ми нистра ти вен съд са би ли осъ де ни да запла тят обез ще те ние на 
увре де но то ли це (Ре ше ние № 1861/25.11.2015 г. по гр. д. 
№ 5349/2014 г. на Районния съд – Бургас). Цитираните по-го ре 
ре ше ния по де ла та Колев и Цонев съ дър жат по зо ва ва не на то ва 
съ деб но ре ше ние. В тях Съдът е от бе ля зал, че ре ше нието е по-
твър де но по ре да на ин стан цион ния съ де бен кон трол от Бургаския 
окръ жен съд, което не би ло вляз ло в си ла по ра ди на ли чие на ви-
ся що произ вод ст во пред Върховния ка са ционен съд (вж. ци ти ра-
ни те по-го ре ре ше ния Колев, § 20, и Цонев, § 40). Според събра-
на та от стра на на Секретариата на Съда ин фор ма ция съ деб но то 
произ вод ст во по ци ти ра но то де ло е приклю чи ло с окон ча тел но 
съ деб но ре ше ние, поста но ве но на 15 де кем ври 2017 г., с което ре-
ше нието на Бургаския ра йо нен съд е би ло от ме не но в част та, в 
която е ува жен искът за ан га жи ра не на от го вор ност та на Върхов-
ния ад ми нистра ти вен съд. Върховният ка са ционен съд приел, че 
до ри по де ло то да е уста но ве но, че на ище ца са при чи не ни вре ди 
вслед ст вие на из вър ше но на ру ше ние по чл. 5, т. 4 от Конвенцията 
и на то ва ос но ва ние той да е имал пра во на обез ще те ние, искът 
мо же ло да бъ де пре дя вен един ст ве но сре щу по ли цейски те ор га-
ни, които ре ал но са при чи ни ли вре ди те. Отговорността на 
Върховния ад ми нистра ти вен съд не мо же ло да бъ де ан га жи ра на 
на ос но ва ние на твър дя но то на ру ше ние, тъй ка то то зи съд осъ-
щест вя вал съ де бен кон трол по от но ше ние на ад ми нистра тив ния 
акт, с кой то би ло разпо ре де но за дър жа не то, и от мо ти ви те на съ-
деб но то ре ше ние не мо же ло да се напра ви заклю че ние за из вър-
ше но на ру ше ние по чл. 5, ал. 1 от Конвенцията. Така поста но ве-
ният окон ча те лен съ де бен акт не мо жело да бъ де пред мет на кон-
трол по ре да на ЗОДОВ. В ре ше нието си Върховният ка са ционен 
съд про веж да идеята, че въ ве де ният с из ме не нията от 2012 г. нов 
иск по чл. 2 ЗОДОВ, до ри и при кон ста ти ра ни на ру ше ния по чл. 5 
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от Конвенцията, които са ос но ва ние за при съж да не на обез ще те-
ние, не мо же да има за после ди ца пре раз глеж да не то на вля зъл в 
си ла съ де бен акт. Освен то ва в слу чая не би ла на ли це и при чин-
но-след ст ве на връз ка меж ду раз глеж да ния съ де бен акт и кон ста-
ти ра но то на ру ше ние. В част ност уста но ве ни те по де ло то вре ди 
не би ли при чи не ни от ре ше нието на Върховния ад ми нистра ти вен 
съд, поста но ве но ед на го ди на след края на за дър жа не то, а би ли 
след ст вие на из вър ше ни в хо да на то ва за дър жа не на ру ше ния. В 
ре ше нието си Върховният ка са ционен съд от бе ля зал, че ище цът 
има пра во да пре дя ви иск за обез ще тя ва не на при чи не ни те му 
вре ди сре щу ор га ни те на по ли цията (Решение № 176/15.12.2017 г. 
по гр. д. № 4624/2016 г. на ВКС, III г. о.).

55. Второто пред ста ве но от пра ви тел ст во то съ деб но ре ше-
ние е поста но ве но на 7 ав густ 2020 г. от Районния съд – Провадия. 
В не го се приема, че по вре ме на разпо ре де но от ор га ни те на по-
ли цията за дър жа не са би ли из вър ше ни на ру ше ния по чл. 5, т. 1 
и 2 от Конвенцията, вслед ст вие на което на ище ца би ли при чи не-
ни вре ди, под ле жа щи на обез ще тя ва не от дър жа ва та. Съдът е 
приел съ що та ка, че от го во рен за изпла ща не на обез ще те нието за 
при чи не ни вре ди не е Върховният ад ми нистра ти вен съд, ка то 
ище цът мо жел да пре дя ви иск сре щу ор га ни те на по ли цията 
(Реше ние № 202/07.08.2020 г. по гр. д. № 269/2020 г. на Районния 
съд – Провадия). По де ло то лип с ват дан ни за послед ва що то раз-
ви тие на произ вод ст во то.

56. От дру га стра на, ня ма дру го вляз ло в си ла съ деб но ре ше-
ние по пре дя ве ни иско ве на ос но ва ние чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ за 
при чи не ни вре ди за из вър ше ни на ру ше ния по чл. 5, т. 3 и 4 от 
Конвенцията, с което да се пре ци зи ра под хо дът на граж дан ски те 
съ ди ли ща по от но ше ние на иско ве, пре дя ве ни от за дър жа ни ли-
ца, сре щу които е на ли це ви ся що на ка за тел но произ вод ст во, и 
пре ди произ на ся не то по за кон ност та на за дър жа не то.
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ÏÎ ÏÐÀÂÎÒÎ

I. Îòíîñíî òâúðäÿíîòî íàðóøåíèå ïî ÷ë. 5, 
ò. 3 è 4 îò Êîíâåíöèÿòà

57. Жалбоподателят твър ди, че на ционал ни те съ ди ли ща не 
са мо ти ви ра ли в доста тъч на сте пен опре де ле нията, с които са 
пот вър ж да ва ли взе та та по от но ше ние на не го на 6 сеп тем ври 
2018 г. мяр ка за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“. Добавя, 
че спе циали зи ра ни те на ка за тел ни съ ди ли ща в стра на та не са 
упраж ни ли ефек ти вен кон трол от нос но за ко но съ образ ност та на 
мяр ка та и не об хо ди мост та от за дър жа не то му. Позовава се на 
разпо ред би те на чл. 5, т. 3 и 4 от Конвенцията, спо ред които:

3. Всяко лице, арестувано или лишено от свобода в съот-
ветствие с разпоредбите на т. 1 (с) на този член, трябва 
своевременно да бъде изправено пред съдия или пред длъжностно 
лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции, и 
има право на гледане на неговото дело в разумен срок или на 
освобождаване преди гледането на неговото дело в съда. Осво-
бождаването може да бъде обусловено от даването на гаранции 
за явяване в съда.

4. Всяко арестувано или лишено от свобода лице има право 
да обжалва законността на неговото задържане в съда, който 
е задължен в кратък срок да се произнесе; в случай, че 
задържането е неправомерно, съдът е длъжен да нареди 
незабавното освобождаване на задържаното лице.

А. По до пусти мост та

1. Становищата на стра ни те

а) Правителството
58. Правителството под дър жа, че жал бо по да те лят е напра-

вил умиш лен опит да въ ве де Съда в заблуж де ние, про пускай ки да 
го ин фор ми ра за пре дя ве ния от не го пред на ционал ни те съ ди ли-
ща иск по ЗОДОВ за обез ще тя ва не на вре ди те, които са му би ли 
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при чи не ни вслед ст вие на за дър жа не то му в хо да на пър во на чал но 
обра зу ва но то сре щу не го на ка за тел но произ вод ст во (вж. § 38 по-
горе). Посочва, че в § 69 от фор му ля ра на жал ба та (вж. § 47 по-
горе) то зи иск не се спо ме на ва. Предвид об стоятел ст во то, че 
пред ме тът на обра зу ва но то вътреш но съ деб но произ вод ст во е 
иден ти чен с то зи на настоящо то произ вод ст во, правителството 
счи та, че жал бо по да те лят е зло употре бил с пра во то си на жал ба 
пред Съда.

59. Правителството пра ви съ що та ка и въз ра же ние, че не са 
из чер па ни всич ки вътреш ноправ ни сред ст ва за за щи та по от но-
ше ние на въз ве де ни те от жал бо по да те ля оплак ва ния, свър за ни 
със за дър жа не то му в пе риода 6 сеп тем ври 2018 г. – 5 май 2019 г. 
Твърди, че към 5 май 2019 г. взе та та в рам ки те на пър во то на ка за-
тел но произ вод ст во мяр ка за не от кло не ние на жал бо по да те ля 
„за дър жа не под стра жа“ е би ла от ме не на и за ме не на с по-ле ка 
мяр ка, без ли ша ва не от сво бо да (вж. § 10 по-горе). Счита, че след 
от ме ня  не то на мяр ка та „за дър жа не под стра жа“ жал бо по да те лят 
е имал пра во да пре дя ви иск по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ. При по ло-
же ние че жал бо по да те лят се е възпол з вал от то ва свое пра во и 
съ деб но то иско во произ вод ст во пред на ционал ни те съ ди ли ща е 
все още ви ся що, правителството е на мне ние, че оплак ва нията на 
жал бо по да те ля във връз ка със за дър жа не то му през по со че ния 
пе риод след ва да бъ дат от хвър ле ни. Алтернативно се пра ви и въз-
ра же ние за не до пусти мост на жал ба та по ра ди неспаз ва не на пра-
ви ло то за шест ме сеч ния срок по от но ше ние на то зи пе риод на за-
дър жа не. Правителството твър ди, че след ка то за дър жа не то е 
про дъл жи ло до 5 май 2019 г., към 7 април 2020 г. – да та та, на 
която е по да де на жал ба та, шест ме сеч ният срок, в кой то е мо же ло 
да бъ де напра ве но оплак ва не то, от дав на е бил из те къл.

60. На послед но място, правителството под дър жа, че напра-
ве но то оплак ва не за на ру ше ние по чл. 5, т. 4 от Конвенцията е не-
съв мести мо ratione materiae с Конвенцията пред вид об стоятел ст-
во то, че на 1 февру ари 2021 г. взе та та по от но ше ние на жал бо по-
да те ля мяр ка за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“ е би ла из-
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ме не на в „до ма шен арест“ (вж. § 32 по-горе), по ра ди което и 
разпо ред ба та на чл. 5, т. 4 от Конвенцията ве че не би ла при ло жи-
ма.

б) Жалбоподателят
61. В ста но ви ще то от 17 де кем ври 2020 г. за щит ни кът на 

жал бо по да те ля от го ва ря, че в по да де ния фор му ляр на жал ба е ин-
фор ми ра ла Съда за на ли чието на пред ход но по да де на жал ба от 
друг пред ста ви тел на жал бо по да те ля (вж. § 47 по-горе). Твърди, 
че по ра ди фак та, че не е разпо ла га ла към мо мен та на по да ва не на 
жал ба та с пре пис от иско ва та мол ба, пре дя ве на пред на ционал ни-
те съ ди ли ща, не е би ла в състояние да пре доста ви под роб ности 
от нос но то ва об стоятел ст во. Потвърждава, че жал бо по да те лят е 
пре дя вил иск за обез ще тя ва не на вре ди те, при чи не ни от за дър жа-
не то му, за вре ме то от 5 сеп тем ври 2018 г. до 5 май 2019 г., ка то 
съ деб но то произ вод ст во по не го е все още ви ся що. Жалбопо-
дателят оспор ва по съ щест во твър де нието на пра ви тел ст во то за 
зло употре ба с пра во то му на жал ба.

62. На след ва що място, жал бо по да те лят твър ди, че пре дя ве-
на та от не го иско ва пре тен ция за обез ще тя ва не на при чи не ни те 
му вре ди не мо же да бъ де сче те на за ефи кас но сред ст во за за щи та 
по ра ди об стоятел ст во то, че спо ред не го съ ща та не поз во ля ва на 
граж дан ски те съ ди ли ща да се произ не сат от нос но за ко но съ образ-
ност та на за дър жа не то и да поста но вят ос во бож да ва не то му. 
Добавя, че то ва прав но сред ст во за за щи та не пре доста вя въз мож-
ност за уста но вя ва не на евен ту ал ни те праз но ти на за ко на, ка то 
напри мер лип са та на опре де лен от за ко на мак си ма лен срок на за-
дър жа не то по вре ме на съ деб но то раз глеж да не на де ло то, при 
усло вие че та къв е опре де лен от НПК за за дър жа не то в хо да на 
до съ деб но то произ вод ст во, во де но от про ку ра ту ра та (вж. § 50 по-
горе). Намира, че ако пре дя ве ният иск бъ де ува жен, то ва би до ве-
ло един ст ве но до при съж да не на па рич но обез ще те ние, което не 
би би ло доста тъч но в слу чая. На след ва що място, жал бо по да те-
лят мо ли Съда да приеме, че про тив но на ста но ви ще то на пра ви-
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тел ст во то, за дър жа не то му е би ло постоян но и непре къс ва но, 
счи та но от 5 май 2019 г. (вж. § 59 по-горе), по ра ди което в слу чая 
пра ви ло то за шест ме сеч ния срок е би ло спа зе но.

63. На послед но място, жал бо по да те лят на ми ра, че оплак ва-
нията му са до пусти ми въпре ки поста но ве но то на 1 февру ари 
2021 г. из ме не ние на взе та та по от но ше ние на не го мяр ка за не от-
кло не ние в „до ма шен арест“ (вж. § 32 по-горе).

2. Преценката на Съда

а) Налице ли е зло употре ба с пра во то на жал ба
64. Съдът при пом ня, че спо ред прак ти ка та му зло употре ба с 

пра во то на жал ба е на ли це, ко га то жал ба та съз на тел но се ос но ва-
ва на фак ти, на со че ни към въ веж да не то в заблуж де ние на Съда 
(вж., на ред с дру ги, Х и др. сре щу България (ГК), жал ба 
№ 22457/2016, т. 145, 2 февру ари 2021 г., и Грос (Gross) сре щу 
Швейцария (ГК), жал ба № 67810/10, т. 28, ЕСПЧ, 2014 г.). 
Непълната, а по ра ди то ва и заблуж да ва ща ин фор ма ция съ що мо-
же да бъ де ха рак те ри зи ра на ка то зло употре ба с пра во то на жал ба, 
осо бе но в слу чаите, ко га то се от на ся до същ ност та на де ло то и 
жал бо по да те лят не обяс ня ва в доста тъч на сте пен об стоятел ст ва-
та, по ра ди които не е раз крил от но си ми дан ни. Същото ва жи и за 
слу чаите, при които в на ру ше ние на за дъл же нието по чл. 47, § 7 
от Правилника на Съда жал бо по да те лят не ин фор ми ра Съда за 
но во настъ пи ли съ щест ве ни об стоятел ст ва в хо да на во де но то 
пред Съда произ вод ст во, пре пятст вай ки по то зи на чин въз мож-
ност та Съдът да се произ не се след за поз на ва не с всич ки от но си-
ми об стоятел ст ва по де ло то. Дори и в те зи слу чаи оба че на ме ре-
нието на заин те ре со ва на та стра на да въ ве де в заблуж де ние Съда 
след ва да бъ де уста но ве но с доста тъч на сте пен на си гур ност (вж. 
ци ти ра но то по-го ре ре ше ние Грос (Gross), § 28, и по со че на та в 
не го прак ти ка на Съда).

65. Съдът кон ста ти ра, че жал бо по да те лят не е пред ста вил по 
де ло то ни то пре пис от по да де на та до на ционал ния съд иско ва 
мол ба, с която е пре дя вен искът му за обез ще те ние, ни то пре пис 
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от поста но ве но то на 4 февру ари 2021 г. ре ше ние на Софийския 
град ски съд (вж. § 38 по-горе). Жалбоподателят е бил длъ жен да 
изпра ти те зи до ку мен ти на Съда при пър ва въз мож ност, след ка то 
спо ред приз на нието на ад во ка та му до ве ри те лят ѝ не е разпо ла гал 
с тях към мо мен та на по да ва не на жал ба та в Съда (вж. § 61 по-
горе). Независимо от то ва, ма кар да не е по со чил из рич но в § 69 
от фор му ля ра на жал ба та обра зу ва но то по по да де на та от не го 
иско ва мол ба де ло пред на ционал ния съд за обез ще тя ва не на при-
чи не ни те му вре ди, в кой то сми съл са въз ра же нията на пра ви тел-
ст во то, жал бо по да те лят е ин фор ми рал Съда за на ли чието на 
пред ход но по да де на до Съда жал ба. По то зи на чин Съдът е имал 
въз мож ност та да кон ста ти ра, че в та зи жал ба жал бо по да те лят го е 
ин фор ми рал, че обра зу ва но то произ вод ст во по пре дя ве ния от не-
го иск за обез вре да е все още ви ся що пред на ционал ни те съ ди ли-
ща (вж. § 46 и 47 по-горе). Предвид из ло же но то Съдът не мо же да 
приеме с доста тъч на сте пен на си гур ност, че жал бо по да те лят е 
имал на ме ре ние да го въ ве де в заблуж де ние. Следва да се има 
пред вид и фак тът, че още пре ди Софийският град ски съд да се е 
произ не съл с ре ше ние по пре дя ве ния от жал бо по да те ля иск (вж. 
§ 38 по-горе), жал бо по да те лят – във връз ка със за дъл же нието му 
за из чер п ва не на вътреш ноправ ни те сред ст ва за за щи та (вж. § 62 
по-горе), е оспо рил из ця ло ефек тив ност та на во де но то пред на-
ционал ни те съ ди ли ща произ вод ст во за обез ще тя ва не на при чи не-
ни те вре ди.

66. Водим от из ло же но то, Съдът оста вя без ува же ние въз ра-
же нието на пра ви тел ст во то за зло употре ба с пра во то на жал ба.

б) Относно из чер п ва не то на вътреш ноправ ни те сред ст ва 
за за щи та и спаз ва не то на шест ме сеч ния срок

67. Основните прин ци пи във връз ка с из чер п ва не то на 
вътреш ноправ ни те сред ст ва за за щи та са при пом не ни от Голямата 
ка ма ра на Съда в ре ше нието по де ло то Вучкович (Vučković) и др. 
сре щу Сърбия (произ на ся не по допустимост) (ГК), жал би 
№ 17153/11 и 29 дру ги, § 29–77, 25 март 2014 г.).
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68. Съдът от бе ляз ва, на пър во място, че въз ра же нието на 
пра ви тел ст во то за не из чер п ва не на вътреш ноправ ни те сред ст ва 
за за щи та се ос но ва ва на твър де нието, че жал бо по да те лят е имал 
пра во да пре дя ви иск по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ, в ре дак цията му 
след из ме не нието от 15 де кем ври 2012 г., тъй ка то за дър жа не то 
му за пе риода от 6 сеп тем ври 2018 г. до 5 май 2019 г. е би ло пре-
уста но ве но (вж. § 59 по-горе). На вто ро място, пра ви тел ст во то не 
пра ви въз ра же ние за не из чер п ва не на вътреш ноправ ни те сред ст-
ва за за щи та по от но ше ние на пе риода на за дър жа не на жал бо по-
да те ля след 5 май 2019 г. От из ло же но то мо же да се напра ви из-
водът, че спо ред пра ви тел ст во то въпрос ният иск е ефек тив но 
сред ст во за за щи та в слу чаите на за дър жа не, което ве че е приклю-
чи ло, но не и в слу чаите на про дъл жа ва що за дър жа не.

69. Именно та ка ва по зи ция е възприемал Съдът в ре ше нията, 
поста но ве ни през послед ни те го ди ни, в които е из след вал ефек-
тив ност та на въпрос ния иск след за ко но ви те из ме не ния от 2012 
го ди на. В дейст ви тел ност, имай ки обез ще ти те лен ха рак тер, 
въпрос ният иск прин цип но е в състояние да оси гу ри под хо дя що 
обез ще те ние за твър де ни на ру ше ния на чл. 5 в слу чаите, в които 
дейст вието в на ру ше ние на чл. 5 от Конвенцията ве че е прекра те-
но (вж. Колев сре щу България, жал ба № 69591/14, § 32–42, 30 май 
2017 г., Цонев сре щу България, жал ба № 9662/13, § 52–70, 30 май 
2017 г., и Стефанов сре щу България, жал ба № 51127/18, § 68–69, 
8 сеп тем ври 2020 г.). От из ло же но то след ва, че за да се изяс ни 
въпро сът да ли за спаз ва не то на изиск ва не то за из чер п ва не на 
всич ки вътреш ноправ ни сред ст ва за за щи та жал бо по да те лят е 
тряб ва ло да пре дя ви об съж да ния по-го ре иск за обез ще те ние, 
след ва да бъ де уста но ве но да ли за дър жа не то е пре уста но ве но 
към 5 май 2019 г., в кой то сми съл са твър де нията на пра ви тел ст-
во то (вж. § 59 по-горе).

70. Във връз ка с то ва Съдът от чи та, на пър во място, че по от-
но ше ние на жал бо по да те ля са би ли взе ти мер ки за не от кло не ние 
„за дър жа не под стра жа“ в рам ки те на две обра зу ва ни сре щу не го 
на ка за тел ни произ вод ст ва, вто ро то от които е обра зу ва но на ос-



36 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2021

но ва ние но во пов диг на ти об ви не ния (вж. § 12–13 по-горе). По де-
ло то не е пред ста ве но опре де ле нието на съ да, на което се по зо ва-
ва пра ви тел ст во то и с което мяр ка та за не от кло не ние, взе та по 
от но ше ние на жал бо по да те ля, е би ла из ме не на в по-ле ка мяр ка 
без за дър жа не (вж. § 10 по-горе). Освен то ва по де ло то не се съ-
дър жат как ви то и да би ло до ка за тел ст ва за ос во бож да ва не на 
жал бо по да те ля на 5 май 2019 г. Правителството се по зо ва ва фор-
мал но на ци ти ра но то опре де ле ние, без то да е пред ста ве но по де-
ло то и без да да ва как ви то и да би ло обяс не ния за на чи на, по кой-
то съ що то е би ло изпъл не но, при по ло же ние че жал бо по да те лят 
твър ди, че не е бил ос во бо ден ни то за мо мент (вж. § 62 in fi ne по-
горе). На вто ро място, Съдът на ми ра, че от пред ста ве ни те по де-
ло то съ деб ни ак то ве на на ционал ни те съ ди ли ща е вид но, че те 
неви на ги са приема ли, че взе та та по от но ше ние на жал бо по да те-
ля мяр ка за не от кло не ние „за дър жа не по стра жа“ в хо да на пър во-
то обра зу ва но сре щу не го на ка за тел но произ вод ст во е част от об-
щия пе риод на за дър жа не то му (вж. напри мер § 17 in fi ne по-горе), 
а и ни ко га не са приз на ва ли фак та на ос во бож да ва не то му на 
5 май 2019 г. Накрая след ва да се има пред вид и че в опре де ле-
нията от 27 май 2019 г. и 1 февру ари 2021 г., поста но ве ни по по-
вод иска нията на жал бо по да те ля за из ме не ние на мяр ка та му за 
не от кло не ние, АСНС из рич но е приз нал непре къс на тия срок на 
за дър жа не то му в рам ки те на две те во де ни сре щу не го на ка за тел-
ни произ вод ст ва (вж. § 16 и 32 по-горе).

71. Предвид из ло же но то, про тив но на ста но ви ще то на пра-
ви тел ст во то, Съдът не мо же да приеме, че жал бо по да те лят е бил 
ос во бо ден на 5 май 2019 г. Съдът приема, че жал бо по да те лят е 
бил постоян но за дър жан, счи та но от 6 сеп тем ври 2018 г. (вж. § 6 
по-горе). Тези дан ни са доста тъч ни, за да кон ста ти ра Съдът, че в 
слу чая пред ви де ният в чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ иск за обез ще те-
ние не е пред ставля вал ефек тив но сред ст во за за щи та, което жал-
бо по да те лят е след ва ло да изпол з ва, за да из чер пи вътреш ноправ-
ни те сред ст ва за за щи та. Следователно в слу чая не е не об хо ди мо 
да се из след ва прак ти ка та на граж дан ски те съ ди ли ща при произ-
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на ся не то им по въпро са за от го вор ност та на на ка за тел ни те съ ди-
ли ща, за които се твър ди, че с ак то ве те си са до пус на ли на ру ше-
ния по чл. 5 от Конвенцията.

72. Поради из ло же но то Съдът на ми ра, че не мо же да се 
приеме, че шест ме сеч ният срок по чл. 35, т. 1 от Конвенцията за 
оплак ва нията, свър за ни със за дър жа не то пре ди 5 май 2019 г., е 
за поч нал да те че от та зи да та, тъй ка то жал бо по да те лят не е бил 
ос во бож да ван.

73. С оглед на го ре из ло же но то след ва да бъ дат оста ве ни без 
ува же ние въз ра же нията за не из чер п ва не на вътреш ноправ ни те 
сред ст ва за за щи та и за неспаз ва не на шест ме сеч ния срок, напра-
ве ни от пра ви тел ст во то във връз ка със за дър жа не то на жал бо по-
да те ля в пе риода от 6 сеп тем ври 2018 г. до 5 май 2019 г.

в) По въпро са за съв мести мост та ratione materiae на 
оплак ва не то за на ру ше ние по чл. 5, т. 4

74. На пър во място, Съдът при пом ня, че мяр ка та за не от кло-
не ние „до ма шен арест“ по сте пен на ин тен зив ност е при рав не на 
на ли ша ва не от сво бо да по сми съ ла на чл. 5 от Конвенцията (вж. 
Бузаджи (Buzadji) сре щу Република Молдова (ГК), жал ба 
№ 23755/07, § 104, 5 юли 2016 г., съ дър жа що препрат ки към дру-
ги решения). В настоящо то произ вод ст во, с оглед на послед но 
приети те по де ло то до ка за тел ст ва, е уста но ве но, че на 1 февру ари 
2021 г. мяр ка та за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“ на жал-
бо по да те ля е из ме не на в „до ма шен арест с елек трон но наблю де-
ние“ (вж. § 32 по-горе). Поради то ва и с оглед на до ка за тел ст ва та 
по де ло то, които со чат, че не е уста но ве но жал бо по да те лят да е 
бил ос во бож да ван, чл. 5, т. 4 от Конвенцията про дъл жа ва да бъ де 
при ло жим в не го вия слу чай.

75. От из ло же но то след ва, че въз ра же нието на пра ви тел ст во-
то за не съв мести мост ratione materiae с разпо ред би те на Конвен-
цията на напра ве но то от жал бо по да те ля оплак ва не за на ру ше ние 
по чл. 5, т. 4 от Конвенцията след ва да бъ де от хвър ле но.
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г) Заключение по до пусти мост та
76. Констатирайки, че оплак ва нията за на ру ше ния по чл. 5, 

т. 3 и 4 от Конвенцията не са ни то яв но не ос но ва тел ни, ни то не-
до пусти ми на ня кое от оста на ли те, по со че ни в чл. 35 от Конвен-
цията ос но ва ния, Съдът ги приема за до пусти ми.

Б. По съ щест во

1. Относно твър дя но то на ру ше ние по чл. 5, т. 3 от 
Конвенцията

а) Становищата на стра ни те

i. Жалбоподателят
77. Жалбоподателят се оплак ва, че об щият срок на за дър жа-

не то му, за кой то твър ди, че е две го ди ни и бли зо пет ме се ца, е 
пре ко ме рен. Поддържа, че вто ро то обра зу ва но сре щу не го на ка-
за тел но произ вод ст во е послу жи ло за за кон но ос но ва ние за про-
дъл жа ва не на за дър жа не то му, пояс ня вай ки, че сро кът на за дър-
жа не то по пър во то де ло е щял да из те че, при по ло же ние че де ло-
то му не е би ло вне се но за раз глеж да не в съ да. Добавя, че при 
произ на ся не то на съ ди ли ща та по мно жест во то по да де ни от не го 
иска ния за из ме не ние на мяр ка та мо ти ви те за про дъл жа ва не на 
за дър жа не то му не са би ли ни то обос но ва ни, ни то доста тъч ни, че 
не е из след ван въпро сът до кол ко дру га мяр ка за не от кло не ние би 
га ран ти ра ла явя ва не то му пред съ да, как то и че де ло то сре щу не-
го не е би ло во де но с не об хо ди мо то ста ра ние. На послед но място 
се оплак ва от фак та, че НПК не пред виж да огра ни че ние в сро ка 
на за дър жа не то по вре ме на съ деб но то раз глеж да не на де ло то, за 
раз ли ка от пред ви де ния мак си ма лен срок на за дър жа не в рам ки те 
на до съ деб но то произ вод ст во (вж. § 50 по-горе).

ii. Правителството
78. Правителството твър ди, че пе риодът на за дър жа не на 

жал бо по да те ля в хо да на пър во то обра зу ва но сре щу не го на ка за-
тел но произ вод ст во не е над ви шил осем ме сеч ния за ко нов срок 
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(вж. § 50 по-горе). Повдигнатите в хо да на вто ро то на ка за тел но 
произ вод ст во об ви не ния би ли съв сем раз лич ни от те зи по пър во-
то, тъй ка то се от на ся ли до фак ти за из вър ше ни престъпле ния по 
раз лич но вре ме, място, на чин и с раз лич на цел. С оглед на то ва 
на ми ра, че обра зу ва не то на но во на ка за тел но произ вод ст во сре-
щу жал бо по да те ля и взе ма не то в та зи връз ка на но ва мяр ка за не-
от кло не ние „за дър жа не под стра жа“ не са би ли не обос но ва ни. 
Поддържа, че мо ти ви те на на ционал ни те съ ди ли ща за оспор ва но-
то за дър жа не на жал бо по да те ля би ли обос но ва ни и доста тъч ни. 
Посочва, че съ ди ли ща та са взе ли пред вид най-ве че об стоятел ст-
во то, че пов диг на ти те сре щу жал бо по да те ля об ви не ния са за 
престъпле ния, за които се пред виж дат теж ки на ка за ния и които 
са из вър ше ни в усло вията на ор га ни зи ра на престъп на гру па. 
Според пра ви тел ст во то бил на ли це риск жал бо по да те лят да се 
укрие или да из вър ши дру го престъпле ние. На послед но място се 
твър ди, че през про цес ния пе риод пър воин стан цион ният съд е 
гле дал де ло то, ха рак те ри зи ра що се с ви со ка прав на и фак ти ческа 
слож ност, с не об хо ди мо то ста ра ние, про веж дай ки 21 от кри ти съ-
деб ни за се да ния, в то ва число и в усло вията на пан де мията от ко-
ро на ви рус.

б) Преценката на Съда
79. Основните прин ци пи по при ла га не то на чл. 5, т. 3 от 

Конвенцията са обоб ще ни в ре ше нието по де ло то Бузаджи 
(Buzadji) (цит. по-го ре, § 84–91).

i. По от но ше ние на пе риода, кой то след ва да бъ де взет пред вид
80. Периодът, кой то след ва да бъ де съ обра зя ван при при ла-

га не на чл. 5, т. 3 от Конвенцията, за поч ва от мо мен та, в кой то 
да де но ли це е за дър жа но или ли ше но от сво бо да, и за вър ш ва в 
мо мен та, в кой то ли це то е ос во бо де но и/или е на ли це произ на ся-
не на съд, до ри и пър воин стан ционен, по пов диг на ти те сре щу не-
го об ви не ния (в то зи сми съл вж. Бузаджи (Buzadji), цит. по-го ре, 
§ 85).
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81. Съдът ве че кон ста ти ра, че жал бо по да те лят е бил за дър-
жан без пре къс ва не, счи та но от 6 сеп тем ври 2018 г. На 1 февру-
ари 2021 г. „за дър жа не то под стра жа“ е би ло из ме не но в „до ма-
шен арест“ (вж. § 32 по-горе). Съдът от бе ляз ва съ що, че жал бо по-
да те лят не е вклю чил в оплак ва не то си пе риода на взе та та по от-
но ше ние на не го мяр ка за не от кло не ние „до ма шен арест“. Следо-
вателно пред мет на из след ва не в слу чая ще е пе риодът на за дър-
жа не от 6 сеп тем ври 2018 г. до 1 февру ари 2021 г., с об ща про дъл-
жи тел ност от две го ди ни, че ти ри ме се ца и два де сет и шест дни. 
Противно на то ва, което из глеж да, че е възприел АСНС във връз-
ка с про дъл жи тел ност та на взе та та мяр ка за не от кло не ние „за дър-
жа не под стра жа“ (вж. § 26 по-горе), пе риодът на за дър жа не то на 
жал бо по да те ля в слу чая об хва ща как то до съ деб но то произ вод ст-
во, та ка и съ деб на та фа за.

ii. По от но ше ние на ра зум ния ха рак тер на сро ка 
на за дър жа не то

82. Съдът от бе ляз ва, на пър во място, че про дъл жи тел ност та 
на за дър жа не то в слу чая би могло да бъ де ха рак те ри зи ра на ка то 
изиск ва ща съ щест ве но вни ма ние и из клю чи тел но се риоз но обос-
но ва ва не (вж. във връз ка с то ва mutatis mutandis Царенко 
(Tsarenko) сре щу Русия, жал ба № 5235/09, § 68, 3 март 2011 г., 
Кинг (Qing) сре щу Португалия, жал ба № 69861/11, § 60, 5 ноем-
ври 2015 г., и Щвъртецки (Ṧtvrteckỳ) сре щу Словакия, жал ба 
№ 55844/12, § 57, 5 юни 2018 г.).

83. В съ що то вре ме след ва да се има пред вид фак тът, че сре-
щу жал бо по да те ля са би ли пов диг на ти об ви не ния за из вър ше ни 
теж ки умиш ле ни престъпле ния, вклю чи тел но за не кол ко го диш но 
участие в престъп на гру па, съз да де на с цел из вър ш ва не на пре с-
тъпле ния сре щу да нъч на та систе ма, как то и за престъп ни зло-
употре би със сред ст ва от фон до ве те на Европейския съ юз, в ре-
зул тат на които би ли по лу че ни неслед ва щи се фи нан со ви обла ги 
в осо бе но го ле ми раз ме ри (вж. § 6, 12, 30 и 33 по-горе). Следо-
вателно ста ва за въпрос за ти пи чен при мер на ор га ни зи ра на 
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престъп ност, чието естест во пред поста вя зна чи тел но по-го ле ми 
труд ности пред раз след ва щи те ор га ни, а впослед ст вие – и пред 
съ да, с оглед на уста но вя ва не то на деянията и сте пен та на участие 
на все ки един от чле но ве те на гру па та. Безспорно е, че в та ки ва 
слу чаи е мно го ве роят но да е на ли це не об хо ди мост от из вър ш ва-
не на наблю де ние и огра ни ча ва не на кон так ти те меж ду об ви ня-
еми те ли ца, от ед на стра на, и меж ду тях и тре ти ли ца, от дру га, с 
оглед на пре пятст ва не на въз мож ност та да се укрият, да попре чат 
на раз след ва не то и най-ве че да влия ят, до ри чрез запла хи, на сви-
де те ли те по де ло то. От то ва след ва, че би могло да бъ де прието за 
ра зум но про дъл жи тел ност та на за дър жа не то да е по-дъл га от та зи 
по дру ги на ка за тел ни произ вод ст ва (вж. Щвъртецки (Ṧtvrteckỳ) 
сре щу Словакия, § 58, цит. по-го ре, как то и по со че ни те в не го 
решения).

84. Във връз ка с оплак ва не то на жал бо по да те ля за лип са на 
пред ви де но от за ко на огра ни че ние на сро ка на за дър жа не то в хо-
да на съ деб на та фа за на на ка за тел но то произ вод ст во след ва да се 
от бе ле жи, че пре ценка та за ра зум ния ха рак тер на то зи срок не 
мо же да бъ де аб страк т на. Законосъобразността на за дър жа не то 
на об ви ня емия след ва ви на ги да бъ де пре це ня ва на с оглед на 
конкрет ни те об стоятел ст ва по де ло то. Продължаването на за дър-
жа не то мо же да бъ де обос но ва но са мо при на ли чие на конкрет ни 
дан ни за съ щест ву ващ об щест вен ин те рес, кой то въпре ки пре-
зум п цията за не ви нов ност над де ля ва над га ран ти ра но то от чл. 5 
от Конвенцията пра во (вж. Бузаджи (Buzadji), цит. по-го ре, § 90). 
Следователно Съдът ня ма да из след ва in abstracto бъл гар ско то 
за ко но да тел ст во, при ло жи мо в слу чаите на за дър жа не, а ще об съ-
ди конкрет ни те съ деб ни ак то ве, разпо реж да щи за дър жа не то, и 
про дъл жа ва не то на сро ка му в слу чая на жал бо по да те ля. Във 
връз ка с то ва Съдът до пъл ва, че зло употре би те с управля ва ни те 
от Държавен фонд „Земеделие“ евро пейски суб си дии са би ли 
пред мет на раз след ва не още от са мо то на ча ло. В та зи част раз-
след ва не то е до ве ло до обра зу ва не то на 9 ок том ври 2018 г. – или 
са мо ме сец след на ча ло то на за дър жа не то на жал бо по да те ля по 
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пър во то обра зу ва но сре щу не го на ка за тел но де ло – на от дел но 
на ка за тел но произ вод ст во (вж. § 12 по-горе).

85. За да пре це ни под хо да на власти те при из след ва не то на 
об щест ве ния ин те рес и на пра во то на жал бо по да те ля да бъ де сво-
бо ден, Съдът ще взе ме пред вид об стоятел ст ва та, свър за ни с по-
доз ре нията на на ционал ни те власти, че жал бо по да те лят е имал 
во де ща ро ля в ор га ни зи ра на та престъп на дейност (вж. mutatis 
mutandis Бяк (Bąk) сре щу Полша, жал ба № 7870/04, § 57, 16 яну-
ари 2007 г., Томески (Tomecki) сре щу Полша, жал ба № 47944/06, 
§ 30, 20 май 2008 г., Лукович (Luković) сре щу Сърбия, жал ба 
№ 43808/07, § 47, 26 март 2013 г., и Щвъртецки (Ṧtvrteckỳ), 
цит. по-го ре, § 58).

86. Съдът приема, че „обос но ва но то пред по ло же ние“, че 
жал бо по да те лят е из вър шил престъпле нията, в които е бил об ви-
нен, се е ос но ва ва ло на мно жест во до ка за тел ст ва, сред които сви-
де тел ски по ка за ния и пис ме ни до ка за тел ст ва (вж. § 8 и § 15–16 
по-горе). Независимо от то ва Съдът при пом ня, че на ли чието на 
обос но ва но пред по ло же ние, че за дър жа но то ли це е из вър ши ло 
престъпле нието, са мо по се бе си не е в състояние да уста но ви за-
ко но съ образ ност на за дър жа не то, за което след ва да има и до пъл-
ни тел ни при чи ни (в то зи сми съл вж. Бузаджи (Buzadji), цит. по-
го ре, § 95). Следователно Съдът ще из след ва въпро са да ли, и при 
по ло жи те лен от го вор – ко га про дъл жа ва не то на за дър жа не то на 
жал бо по да те ля е спря ло да бъ де ос но ва но на „обос но ва ни“ и 
„доста тъч ни“ мо ти ви. Във връз ка с то ва Съдът дър жи да от бе ле-
жи прин цип но то по ло же ние, че на ционал ният съ дия разпо ла га с 
по-го ле ми въз мож ности за пъл но цен на пре ценка на всич ки до ка-
за тел ст ва по де ло то, как то и на не об хо ди мост та от при ла га не то 
на конкрет ни мер ки, осо бе но що се от на ся до мяр ка та за не от кло-
не ние „за дър жа не под стра жа“. Съдът има пра во на на ме са един-
ст ве но в слу чаите на из вър ше ни на ру ше ния на га ран ти ра ни от 
Конвенцията пра ва и сво бо ди (вж. Бяк (Bąk), цит. по-го ре, § 59).
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1) Относно сро ка на за дър жа не то по вре ме на 
досъдебното произ вод ст во

87. Съдът кон ста ти ра, че в пър во на чал ни те две опре де ле ния, 
с които на жал бо по да те ля е взе та мяр ка за не от кло не ние „за дър-
жа не под стра жа“, на ционал ни те съ ди ли ща, ос вен с на ли чието на 
„обос но ва но по доз ре ние“, че жал бо по да те лят е из вър шил пре с-
тъпле нията, в които е об ви нен, са се мо ти ви ра ли най-ве че с те-
жест та на престъпле нията, с опас ност та жал бо по да те лят да из-
вър ши дру ги престъпле ния, да ока же влияние вър ху сви де те ли 
или вър ху оста на ли те об ви ня еми, или да пре пятст ва раз след ва не-
то по друг на чин, как то и с не об хо ди мост та от съ би ра не на мно-
жест во до ка за тел ст ва по де ло то (вж. § 8 и 15 по-горе). Следва да 
се от бе ле жи съ що, че в те зи пър во на чал ни съ деб ни ак то ве на-
ционал ни те съ ди ли ща са приели, че не е на ли це опас ност жал бо-
по да те лят да се укрие (вж. § 8 и 15 по-горе). Правителството е 
до пъл ни ло ос вен то ва, че слож ност та на де ло то, има що за пред-
мет ор га ни зи ра на престъп на дейност, съ що е ос но ва ние за за дър-
жа не то на жал бо по да те ля (вж. § 78 по-горе).

88. Съдът съ що та ка мо же да приеме, че в хо да на раз след ва-
не то, ко га то е тряб ва ло да бъ дат разпи та ни мно жест во сви де те ли, 
власти те не са могли да из клю чат евен ту ал на въз мож ност да бъ де 
напра вен опит да се повлияе вър ху по ка за нията им, осо бе но с 
оглед на ви да и те жест та на пов диг на ти те в слу чая об ви не ния.

89. Съдът от чи та в част ност, че власти те са има ли труд на та 
за да ча да уста но вят фак ти те и да се произ не сат по въпро са за 
евен ту ал на та от го вор ност на все ки един от об ви ня еми те за из вър-
ше ни деяния при усло вията на ор га ни зи ра на престъп на гру па. 
Във връз ка с то ва Съдът на ми ра съ що, че не об хо ди мост та от съ-
би ра не на мно жест во до ка за тел ст ва от раз лич ни из точ ни ци, на-
ред с оби чайни те риско ве, свър за ни с ор га ни зи ра ния ха рак тер на 
престъпле нията, за които са би ли пов диг на ти об ви не ния на жал-
бо по да те ля – е би ла обос но ван и доста тъ чен мо тив за за дър жа не-
то му през пе риода, не об хо дим за раз след ва не то, за из гот вя не то 
на об ви ни тел ния акт и за разпи та на сви де те ли те (във връз ка с 
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то ва вж. mutatis mutandis ци ти ра ни те ре ше ния по де ла та Подеши 
(Podeschi) § 147, и Бяк (Bąk), § 60). Предвид из ло же но то, с оглед 
на събра ни те по де ло то до ка за тел ст ва Съдът приема, че пър во на-
чал но то за дър жа не на жал бо по да те ля и про дъл жа ва не то му по 
вре ме на пред ва ри тел но то раз след ва не са би ли ос но ва ни на обос-
но ва ни и доста тъч ни мо ти ви.

90. Независимо от из ло же но то, до ри и опи са ни те по-го ре 
риско ве да мо же да обос но ват по-дъ лъг пе риод на за дър жа не, те 
не пре доста вят на власти те не огра ни че но пра во на удъл жа ва не на 
въпрос на та мяр ка за не от кло не ние (вж. Кинг (Qing), цит. по-го ре, 
§ 61). Противно на възприето то от АСНС (вж. § 26 по-горе), те зи 
мо ти ви с те че ние на вре ме то ста ват все по-мал ко ре ле вант ни. 
Съдът от чи та, че в края на до съ деб но то раз след ва не про ку ра ту ра-
та ве че е би ла разпи та ла мно жест во сви де те ли (вж. § 18 по-горе), 
ка то на ми ра, че рискът да бъ де ока зан на тиск вър ху сви де те ли те 
по прин цип на ма ля ва в хо да на произ вод ст во то от мо мен та, в 
кой то въпрос ни те сви де те ли ве че са би ли из слу ша ни.

91. Следователно оста ва да бъ де про ве ре но да ли мо ти ви те 
на съ ди ли ща та при осъ щест вя ва ния от тях кон трол са про дъл жа-
ва ли да обос но ва ват про дъл жа ва не то на за дър жа не то на жал бо-
по да те ля.

2) Относно сро ка на за дър жа не то по вре ме на съ деб но то 
произ вод ст во

92. Съдът от бе ляз ва, че мно гократ но по иска не на жал бо по-
да те ля или на про ку ра ту ра та СпНС и АСНС са осъ щест вя ва ли 
кон трол по от но ше ние на мяр ка та за не от кло не ние на жал бо по да-
те ля „за дър жа не под стра жа“, ка то та къв кон трол е бил упраж нен 
най-мал ко де сет пъ ти след опре де ле нието от 7 май 2019 г. на 
СпНС, с което на жал бо по да те ля е би ла взе та мяр ка за не от кло не-
ние „за дър жа не по стра жа“ по вто ро то обра зу ва но сре щу не го на-
ка за тел но произ вод ст во (вж. § 16–32 по-горе).
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– Относно „обос но ва но то пред по ло же ние“
93. Съдът на ми ра, че в ак то ве те си на ционал ни те съ ди ли ща 

со лид но са мо ти ви ра ли из во ди те си от нос но на ли чието на обос-
но ва но пред по ло же ние, че жал бо по да те лят е из вър шил пре с-
тъпле нията, за които са му би ли пов диг на ти об ви не ния (вж. § 8 и 
15 по-горе).

94. Съдът кон ста ти ра съ що, че по вре ме на из след ва ния пе-
риод на ционал ни те съ ди ли ща са мо ти ви ра ли по раз ли чен на чин 
про дъл жа ва не то на за дър жа не то на жал бо по да те ля, по зо ва вай ки 
се ту на опас ност от из вър ш ва не на дру ги престъпле ния и оказ ва-
не на на тиск вър ху сви де те ли, ту на опас ност жал бо по да те лят да 
се укрие. Съдът е на мне ние, че обос но ва ва не то на за дър жа не то с 
по со че ни те риско ве е до из вест на сте пен не после до ва тел но и по-
соч ва не то им в ня кои от съ деб ни те ак то ве, а в дру ги – не, без яс на 
ар гу мен та ция пра ви мо ти ви те про ти во ре чи ви. Съдът ще ана ли зи-
ра по-до лу въпро са да ли съ щи те са доста тъч ни, от чи тай ки та зи 
неяс но та.

– Относно опас ност та от из вър ш ва не на престъпле ния и оказ-
ва не на на тиск вър ху сви де те ли

95. В опре де ле нието от 27 май 2019 г. (вж. § 16 по-горе) 
АСНС е спо ме нал, че опас ност та жал бо по да те лят да из вър ши 
дру ги престъпле ния е на ма ля ла тък мо по ра ди про дъл жи тел ност-
та на за дър жа не то му в хо да на две те обра зу ва ни сре щу не го на-
ка за тел ни произ вод ст ва, но е приел, че тя все пак е на лич на, един-
ст ве но на ба за та на те жест та на пов диг на ти те на жал бо по да те ля 
об ви не ния по две те на ка за тел ни произ вод ст ва сре щу не го. Съдът 
не на ми ра как во то и да би ло конкрет но и ак ту ал но об стоятел ст во 
в под кре па на напра ве ния из вод, че опас ност та жал бо по да те лят 
да из вър ши дру го престъпле ние е про дъл жи ла да съ щест ву ва.

96. В поста но ве но то на 24 ок том ври 2019 г. опре де ле ние 
(вж. § 17 по-горе) АСНС е кон ста ти рал, че ня ма опас ност от 
упраж ня ва не на на тиск вър ху сви де те ли, про ме няй ки по то зи на-
чин съ дър жа щия се в пред ход ни те му ре ше ния из вод по въпро са. 
Освен то ва, как то Съдът ве че от бе ля за, по ве че то сви де те ли ве че 



46 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2021

са би ли разпи та ни от про ку ра ту ра та (вж. § 90 по-горе). Дори да се 
приеме, че сви де те ли те би ха могли да про ме нят по ка за нията си в 
хо да на съ деб но то произ вод ст во по де ло то, Съдът на ми ра, че в 
слу чай ка то настоящия, в кой то мно жест во сви де те ли са би ли 
разпи та ни по вре ме на раз след ва не то, не е го ля ма ве роят ност та 
по-го ля ма та част от тях да про ме нят по ка за нията си по вре ме на 
съ деб ния про цес. Следователно спо ред та ка поста но ве но то от 
АСНС опре де ле ние един ст ве на та при чи на за про дъл жа ва не то на 
за дър жа не то на жал бо по да те ля, из вън на ли чието на обос но ва но 
пред по ло же ние за из вър ше но престъпле ние, е опас ност та послед-
ният да из вър ши престъпле ние, в слу чай че бъ де ос во бо ден. 
Макар в по со че ния акт АСНС да се е опи тал да се обос но ве в пъл-
но та, из вън по зо ва ва не то на те жест та на пов диг на ти те об ви не-
ния, из во ди те му за про дъл жа ва не на за дър жа не то се ос но ва ват 
на об стоятел ст во то, че жал бо по да те лят е разпо ла гал с мо би лен 
те ле фон и дру ги забра не ни в усло вията на за дър жа не ве щи, без 
оба че да ста ва яс но по ка къв на чин то ва об стоятел ст во е свър за но 
с опас ност та той да из вър ши дру ги престъпле ния – още по ве че че 
напри мер рискът от оказ ва не на на тиск вър ху сви де те ли е бил из-
клю чен (вж. § 17 по-горе).

97. На след ва що място, Съдът кон ста ти ра, че съ ди ли ща та, 
про ве ря ва ли за кон ност та на про цес но то за дър жа не в пе риода от 5 
ноем ври 2019 г. до 8 май 2020 г. (вж. § 19–24 по-горе), т.е. в пе-
риод от по ве че от шест ме се ца, не са по со чи ли в поста но ве ни те 
от тях ак то ве конкрет ни ар гу мен ти в под кре па на из во ди те си за 
на ли чие на опас ност от из вър ш ва не на престъпле ние или оказ ва-
не на влияние вър ху сви де те ли. По по вод риска от повлиява не то 
на сви де те ли Съдът кон ста ти ра, че съ ди ли ща та са се по зо ва ва ли 
на не го, без да се ар гу мен ти рат по как ви при чи ни счи тат, че та къв 
риск про дъл жа ва да съ щест ву ва след поста но ве но то на 24 ок том-
ври 2019 г. от АСНС опре де ле ние, в което е би ла кон ста ти ра на 
лип са та на по доб на опас ност.

98. Едва в опре де ле нието от 1 юли 2019 г. АСНС е напра вил 
опит да обос но ве заклю че нието за съ щест ву ва не то на риск от из-
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вър ш ва не на престъпле ние, спо ме на вай ки, че част от об ви ня еми-
те и сви де те ли те се на ми ра ли в от но ше ния на за ви си мост от жал-
бо по да те ля (вж. § 26 по-горе). В ни то ед но от поста но ве ни те от 
то зи мо мент на та тък и до 18 ноем ври 2020 г. опре де ле ния, с които 
се про дъл жа ва за дър жа не то на жал бо по да те ля (вж. § 27–29 по-
горе), не е вне се на до пъл ни тел на яс но та по въпро са кои са об-
стоятел ст ва та, въз ос но ва на които СпНС и АСНС са напра ви ли 
из во ди те си, че е на ли це ве роят ност жал бо по да те лят да из вър ши 
дру го престъпле ние, в слу чай че бъ де ос во бо ден.

99. Съдът на ми ра, че най-обос но ва но по въпро са за съ щест-
ву ва ща опас ност жал бо по да те лят да из вър ши дру го престъпле-
ние, в слу чай че бъ де ос во бо ден, е опре де ле нието от 18 де кем ври 
2020 г. (вж. § 31 по-горе). Въпреки то ва и по от но ше ние на то ва 
опре де ле ние мо же да бъ дат напра ве ни мно жест во кри тич ни ко-
мен та ри. На пър во място, опре де ле нието е поста но ве но в края на 
пе риода на за дър жа не то – шест сед ми ци пре ди мяр ка та за не от-
кло не ние на жал бо по да те ля „за дър жа не под стра жа“ да бъ де из-
ме не на в „до ма шен арест“ на 1 февру ари 2021 г. (вж. § 32 по-
горе). Следователно съ дър жа ща та се в то ва опре де ле ние обос нов-
ка не би могла да ком пен си ра лип са та на та ка ва обос нов ка в 
пред ход ни те съ деб ни ак то ве. На след ва що място, АСНС е от бе-
ля зал, че съ щест ву ва опас ност жал бо по да те лят да упраж ни 
влияние вър ху сви де те ли те или вър ху дру ги те об ви ня еми по де-
ло то по ра ди род нин ски от но ше ния или от но ше ния на йе рар хич на 
за ви си мост. Макар спо ред опре де ле нието да се ка сае до обек тив-
ни фак то ри, съ дът не е пояс нил по ка къв на чин конкрет но то по-
ве де ние на жал бо по да те ля да ва ос но ва ние да се напра ви из вод за 
на ли чието на въпрос ния риск. На след ва що място, по зо ва вай ки се 
на из вър ше ни те от стра на на жал бо по да те ля на ру ше ния на пра ви-
ла та за изпол з ва не на мо бил ни те ле фо ни в места та за за дър жа не, 
АСНС не е пояс нил по ка къв на чин то зи факт во ди до из во да за 
на ли чието на опас ност от из вър ш ва не на но ви престъпле ния, 
което е мо ти вът за про дъл жа ва не на за дър жа не то. На послед но 
място, Съдът от чи та, че в мо ти ви те на опре де ле нието от 18 де-
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кем ври 2020 г. се съ дър жат две но ви об стоятел ст ва, на които съ-
ди ли ща та са за поч на ли да се по зо ва ват в ак то ве те си: пре пятст ва-
не на разпи та на сви де те ли по вре ме на во де но то пред ва ри тел но 
раз след ва не по пър во то на ка за тел но произ вод ст во и опит за ма-
ни пу ли ра не на до ка за тел ст ва чрез съста вя не на до ку мен ти с цел 
изпол з ва не то им пред съ да (вж. § 31 по-горе). Макар за Съда да е 
без спор но, че по доб ни дейст вия пред ставля ват по прин цип преч-
ка за пра во раз да ва не то, след ва да се от бе ле жи, от ед на стра на, че 
твър де ни те дейст вия по пре пятст ва не на разпи ти на сви де те ли са 
би ли свър за ни с пред ва ри тел но то раз след ва не, во де но в рам ки те 
на пър во то на ка за тел но произ вод ст во сре щу жал бо по да те ля, а от 
дру га – че АСНС се е по зо вал и на две те го ре опи са ни дейст вия, 
без да уточ ни ни то да ти те на из вър ш ва не то им, ни то фак ти те, на 
които ос но ва ва пред по ло же нието си, че жал бо по да те лят е бил за-
ме сен в та ки ва дейст вия. С оглед на из ло же но то Съдът на ми ра, 
че то ва опре де ле ние, поста но ве но в края на пе риода на за дър жа-
не то, съ що не е би ло доста тъч но мо ти ви ра но.

100. Съдът на ми ра за важ но да от бе ле жи, че пов диг на ти те 
сре щу жал бо по да те ля об ви не ния са би ли ос но ва ни на пред по ло-
же ния, че послед ният е ор га ни зи рал престъп на гру па с цел фи-
нан со во обла го де тел ст ва не от зло употре би с евро пейски сред ст-
ва. Тринадесет дру ги ли ца са би ли за по доз ре ни, че са участ ва ли в 
престъп на та гру па, пе ти ма от които би ли слу жи те ли на Държавен 
фонд „Земеделие“, а сед ми на са би ли об ви не ни, че са дейст ва ли 
ка то под ста ве ни ли ца при ус воява не на сред ст ва та. В об ви ни тел-
ния акт от 23 ок том ври 2019 г. фи гу ри рат име на та на по ве че от 70 
ду ши, при зо ва ни да сви де тел ст ват (вж. § 18 по-горе). С оглед на 
об стоятел ст во то, че власти те са пов диг на ли об ви не ния на го лям 
брой ли ца, за които са пред по ла га ли, че имат клю чо ва ро ля в опи-
са на та престъп на схе ма, и са иден ти фи ци ра ли сви де те ли те, които 
след ва да бъ дат разпи та ни, Съдът на ми ра, че не е го ля ма ве роят-
ност та та зи престъп на схе ма да про дъл жи да дейст ва по вре ме на 
на ка за тел но то произ вод ст во. Съдилищата и пра ви тел ст во то не 
съ умя ват да обяс нят за що са смя та ли, че съ щест ву ва ве роят ност 
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жал бо по да те лят да про дъл жи да осъ щест вя ва престъп на та дей-
ност, в която е бил об ви нен, при по ло же ние че са би ли пов диг на-
ти опи са ни те по-го ре мно жест во об ви не ния и че обра зу ва но то 
на ка за тел но произ вод ст во е би ло пред мет на ши ро ко ме дий но 
отра зя ва не (вж. § 4 по-горе).

101. От дру га стра на, до ка за тел ст ва та по де ло то уста но вя-
ват, че мно жест во то напра ве ни от жал бо по да те ля иска ния за из-
ме не ние на мяр ка та му за не от кло не ние са се ос но ва ва ли и на 
теж ко то му здра вослов но състояние. В опре де ле нията си на-
ционал ни те съ ди ли ща са из след ва ли то зи въпрос, сти гай ки до из-
во да, че здра вослов но то състояние на жал бо по да те ля не е не съв-
мести мо със за дър жа не то му (вж. § 17, 21 и 28–29 по-горе). Съдът 
на ми ра, че то зи ана лиз е от съ щест ве но зна че ние с оглед на га-
ран циите сре щу не чо веш ко тре ти ра не. Съдът не счи та, че по де-
ло то са на ли це дан ни, от които да се напра ви заклю че нието, че в 
слу чая на жал бо по да те ля не са би ли оси гу ре ни адек ват ни ме ди-
цин ски гри жи. Съдът от чи та оба че фак та, че в ни то един мо мент 
от про цес но то за дър жа не здра вослов ни те пробле ми на жал бо по-
да те ля не са би ли пред мет на об съж да не във връз ка с опас ност та 
послед ният да из вър ши дру ги престъпле ния. Съдът на ми ра, че 
пред вид състоянието на жал бо по да те ля, за ко го то би ло уста но ве-
но, че стра да от мно жест во хро нич ни за бо ля ва ния, но най-ве че – 
че е пре тър пял мо зъ чен ис хе ми чен ин султ и е бил с на ма ле ни 
дви га тел ни спо соб ности (вж. § 28 по-горе), опас ност та той да из-
вър ши дру ги престъпле ния, до ри и те да са свър за ни с под дър жа-
не то на престъп на мре жа, е по-мал ка. Независимо от го ре из ло же-
но то Съдът счи та, че при обос но ва ва не на заклю че нието за на ли-
чие на опас ност от из вър ш ва не на престъпле ние на ционал ни те 
съ ди ли ща и пра ви тел ст во то не са напра ви ли не об хо ди ма та връз-
ка меж ду здра вослов но то състояние на жал бо по да те ля и съ щест-
ву ва не то на евен ту ал на опас ност той да из вър ши престъпле ние.

– Относно опас ност та жал бо по да те лят да се укрие
102. Съдът на ми ра съ що та ка, че е на ли це опре де ле на не-

после до ва тел ност в раз ви тието във вре ме то на мо ти ви те на на-
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ционал ни те съ ди ли ща от нос но съ щест ву ва не то на опас ност жал-
бо по да те лят да се укрие, което хвър ля сянка на съм не ние вър ху 
за дъл бо че ния ха рак тер на напра ве ния от тях ана лиз. Така напри-
мер, без да ко мен ти ра по ка къв то и да би ло на чин пред ход ни те 
заклю че ния на съ ди ли ща та, в опре де ле нието си от 5 ноем ври 
2019 г. СпНС е приел, че не е на ли це опас ност жал бо по да те лят да 
из вър ши престъпле ние, но съ щест ву ва риск да се укрие (вж. § 19 
по-горе). Тези два из во да са в про ти во ре чие оба че с възприети те 
пре ди то ва мо ти ви за про дъл жа ва не на за дър жа не то на жал бо по-
да те ля. Действително, произ на сяй ки се ка то въз зив на ин стан ция, 
АСНС е ко ри ги рал впослед ст вие те зи мо ти ви, но не е обос но вал 
на ли чието на опас ност от из вър ш ва не на престъпле ние (вж. § 20 
по-горе). На 25 ноем ври 2019 г. СпНС възпроиз вел ар гу мен та, че 
съ щест ву ва опас ност жал бо по да те лят да се укрие, изпол з вай ки 
ду ми те „про дъл жа ва да съ щест ву ва“ (вж. § 21 по-горе), ма кар до-
то га ва да не е бил поста но вя ван окон ча те лен съ де бен акт, кой то 
да уста но вя ва на ли чието на та къв риск, след ка то АСНС е ко ри-
ги рал опре де ле нието от 5 ноем ври 2019 г. на СпНС, с което се е 
пра вел опит да бъ де уста но ве но на ли чието на по доб на опас-
ност. В слу чая АСНС пот вър дил ре ше нието на СпНС без до пъл-
ни тел ни де тай ли, приемай ки един ст ве но, че след поста но вя ва не 
на послед ния му съ де бен акт не са на ли це но во настъ пи ли об-
стоятел ст ва (вж. § 21 по-горе). Накрая след ва да се от бе ле жи, че 
опас ност та жал бо по да те лят да се укрие е би ла из рич но из клю че-
на за пър ви път в поста но ве но то на 27 яну ари 2020 г. опре де ле ние 
на АСНС (вж. § 22 по-горе). След та зи да та на ли чието на та ка ва 
опас ност е би ло изпол з ва но за пър ви път из рич но във въз зив но то 
опре де ле ние на АСНС от 19 март 2020 г. ка то ар гу мент за за дър-
жа не то, а един ст ве но то обяс не ние на съ да е свър за но с те жест та 
на пов диг на ти те на жал бо по да те ля об ви не ния (вж. § 23 по-горе). 
Съдът от бе ляз ва, че то зи ар гу мент не фи гу ри ра ка то мо тив за за-
дър жа не то в ни то ед но от де сет те влез ли в си ла опре де ле ния, 
поста но ве ни през де сет те ме се ца, след ва щи пър во на чал но то взе-
ма не на мяр ка та за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“. АСНС 
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се е по зо вал на опас ност та от укри ва не ед ва в опре де ле нието си 
от 1 февру ари 2021 г., но то зи път, за да обос но ве до маш ния арест 
на жал бо по да те ля (вж. § 32 по-горе).

103. Предвид из ло же но то Съдът не на ми ра после до ва тел-
ност в обос но ва ва не то на съ ди ли ща та на евен ту ал на та опас ност 
жал бо по да те лят да се укрие.

3) Заключение от нос но при ло же нието на чл. 5, т. 3 от 
Конвенцията

104. Във връз ка с го ре из ло же но то Съдът на ми ра, че съ ди ли-
ща та, които са про дъл жи ли за дър жа не то, при все че са уста но ви-
ли на ли чието на обос но ва но пред по ло же ние жал бо по да те лят да е 
из вър шил престъпле нията, в които е об ви нен, не са мо ти ви ра ли в 
доста тъч на сте пен заклю че нията си, че съ щест ву ва риск той да се 
укрие или да ока же на тиск вър ху сви де те ли, в слу чай че бъ де ос-
во бо ден. Във всич ки свои ак то ве те са се по зо ва ли най-ве че на 
те жест та на пов диг на ти те об ви не ния и на евен ту ал на та во де ща 
ро ля, която e имал жал бо по да те лят в ор га ни зи ра на та престъп на 
гру па. Мотивите им са би ли об щи и в тях не се пра ви връз ка меж-
ду прин цип на та опас ност от укри ва не и конкрет ни те фак ти по де-
ло то, а за обос но ва ва не на про дъл жа ва не то на за дър жа не то са би-
ли изпол з ва ни „об щи и аб страк т ни“ ар гу мен ти. По то зи на чин 
съ ди ли ща та са възприели един сте ре оти пен под ход, вместо да из-
вър шат истин ски ана лиз, кой то да ево лю ира във вре ме то и да от-
чи та раз ви тието как то на до съ деб но то, та ка и на съ деб но то произ-
вод ст во (вж. a contrario Щвъртецки (Ṧtvrteckỳ), цит. по-го ре, § 61, 
63 и 65). Освен то ва напра ве ният от съ ди ли ща та ана лиз от нос но 
опас ност та от укри ва не е бил не после до ва те лен. На послед но 
място, от ак то ве те ста ва яс но, че съ ди ли ща та не са из след ва ли 
въпро са за на ли чието на дру ги, ал тер на тив ни сред ст ва за оси гу-
ря ва не на явя ва не то на жал бо по да те ля пред съ да (вж. Бузаджи 
(Buzadji), цит. по-го ре, § 87), ка то та ка ва оценка е напра ве на за 
пър ви път в опре де ле нието, с което „за дър жа не то под стра жа“ е 
за ме не но с „до ма шен арест“ (вж. § 32 по-горе).



52 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2021

105. Съдът от чи та те жест та на пов диг на ти те сре щу жал бо-
по да те ля об ви не ния и труд ности те, които на ционал ни те власти 
са срещ на ли при раз след ва не то, включ ва що го лям брой об ви ня-
еми ли ца, за които се твър ди да са участ ни ци в ор га ни зи ра на 
престъп на гру па. Независимо от то ва Съдът на ми ра, че в опре де-
ле нията, с които са би ли от хвър ле ни мол би те за из ме не ние на 
мяр ка та на жал бо по да те ля, съ ди ли ща та не са да ли после до ва те-
лен от го вор на въпро са за що за тол ко ва дъ лъг пе риод от вре ме 
мо ти ви те им са оста на ли в та ка ва сте пен непро ме не ни (вж. Кинг 
(Qing) § 66, как то и a contrario Щвъртецки (Ṧtvrteckỳ) § 61–65, 
ци ти ра ни по-горе), осо бе но след вна ся не то на де ло то в съ да, ко-
га то сви де те ли те ве че вед нъж са би ли разпи та ни на до съ деб но то 
произ вод ст во. Всъщност мо же да се приеме, че от то зи мо мент на 
на ка за тел но то произ вод ст во про дъл жа ва не то на за дър жа не то на 
жал бо по да те ля ве че не е би ло обос но ва но (вж. § 86 по-горе).

106. Това заклю че ние не се про ме ня от фак та, че Съдът не 
на ми ра в слу чая власти те да са на ру ши ли за дъл же нието си за во-
де не на произ вод ст во то „с осо бе на гри жа“. Действително с оглед 
на фак ти ческа та слож ност на де ло то, броя на об ви ня еми те и сви-
де те ли те и ре дов но то насроч ва не на за се да ния пред СпНС Съдът 
не от кри ва на ру ше ние при во де не то на на ка за тел но то произ вод-
ст во.

107. В заклю че ние Съдът счи та, че ка то не са изпъл ни ли за-
дъл же нието си да се по зо ват на конкрет ни об стоятел ст ва за обос-
но ва ва не на опас ност та жал бо по да те лят да упраж ни на тиск вър ху 
сви де те ли или да се укрие, власти те са про дъл жи ли за дър жа не то 
на жал бо по да те ля с мо ти ви, които, до ри и да мо же да се сче тат за 
от но си ми, не са би ли „доста тъч ни“ след пър во на чал ния пе риод 
на за дър жа не то или най-мал ко то след вна ся не то на де ло то в съ да.

108. С оглед на го ре из ло же но то е на ли це на ру ше ние на чл. 5, 
т. 3 от Конвенцията.
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II. Îòíîñíî òâúð äÿ íî òî íà ðó øå íèå íà ÷ë. 5, ò. 4 
îò Êîíâåíöèÿòà

а) Становищата на стра ни те
109. Жалбоподателят твър ди, че спе циали зи ра ни те на ка за-

тел ни съ ди ли ща не са из след ва ли всич ки об стоятел ст ва, от зна че-
ние за про дъл жа ва не на за дър жа не то му, че са от хвър ля ли иска-
нията му за из ме не ние на мяр ка та му за не от кло не ние, без да 
обос но ва ват ре ше нията си с ре ле вант ни и доста тъч ни мо ти ви, а 
са се по зо ва ва ли глав но на те жест та на пов диг на ти те сре щу не го 
об ви не ния. Жалбоподателят твър ди, че пробле мът е струк ту рен. 
Според жал бо по да те ля по де ла та пред спе циали зи ра ни те съ ди ли-
ща поч ти ня ма слу чаи, в които на об ви ня еми те да не са взе ти мер-
ки за не от кло не ние „за дър жа не под стра жа“ с оглед на га ран ти ра-
не на явя ва не то им пред съ да. Причина за то ва е, че де ла та на 
спе циали зи ра ни те съ ди ли ща са от осо бен об щест вен ин те рес, 
свър за ни с публич ни лич ности или с ли ца от биз нес сре ди те. С 
про дъл жа ва що то за дър жа не на об ви ня еми те през ця ло то на ка за-
тел но произ вод ст во те зи съ ди ли ща от го ва ря ли на по пу лист ки те 
очак ва ния на об щест во то „престъп ни ци те да не бъ дат на сво бо-
да“ и поз во ля ва ли на власти ма щи те да афи ши рат по ли ти ка по 
преслед ва не на ор га ни зи ра на та престъп ност и зло употре би те с 
фон до ве на Европейския съ юз.

110. Правителството от го ва ря, че вся ко от иска нията за из-
ме не ние на мяр ка та за не от кло не ние на жал бо по да те ля е би ло 
над леж но и не за бав но раз глеж да но от спе циали зи ра ни те на ка за-
тел ни съ ди ли ща в рам ки те на дву ин стан цион но произ вод ст во. 
Правителството счи та, че в ре ше нията на на ционал ни те съ ди ли-
ща, с които е про дъл жа ва но за дър жа не то на жал бо по да те ля, е на-
ме рен точ ният ба ланс меж ду об щест ве ния ин те рес и га ран ти ра-
но то от чл. 5 на Конвенцията пра во на сво бо да на жал бо по да те ля.
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б) Преценката на Съда
111. Съдът при пом ня, че е приел, че е до пус на то на ру ше ние 

на чл. 5, т. 3 от Конвенцията. В част ност Съдът е приел, че на-
ционал ни те съ ди ли ща не са обос но ва ли в доста тъч на сте пен из-
во ди те си за съ щест ву ва не то на опас ност жал бо по да те лят да из-
вър ши престъпле ние, да упраж ни на тиск вър ху сви де те ли или да 
се укрие, ка то са да ли пре вес на те жест та на об ви не нията, което 
са мо по се бе си не е доста тъч но ос но ва ние за про дъл жа ва не на за-
дър жа не то на жал бо по да те ля (вж. § 82–108 по-горе).

112. С оглед на те зи кон ста та ции, на ста но ви ща та на стра ни-
те и на конкрет ни те об стоятел ст ва по де ло то, Съдът на ми ра, че не 
след ва да се произ на ся по спаз ва не то на га ран циите, пред ви де ни 
в чл. 5, т. 4 от Конвенцията, в хо да на раз глеж да не то на иска нията 
на жал бо по да те ля за ос во бож да ва не то му (вж. по до бен под ход в 
ре ше нието по де ло то Максим Савов сре щу България, жал ба 
№ 28143/2010 г., § 57–58, 13 ок том ври 2020 г.).

III. Îòíîñíî òâúðäÿíîòî íàðóøåíèå íà ÷ë. 18 âúâ 
âðúçêà ñ ÷ë. 5 îò Êîíâåíöèÿòà

113. На ос но ва ние чл. 18 във връз ка с чл. 5 от Конвенцията 
жал бо по да те лят твър ди съ що та ка, че огра ни ча ва не то на пра ва та 
му е преслед ва ло це ли, раз лич ни от те зи, пред ви де ни в Конвен-
цията. Член 18 от Конвенцията гла си:

Ограниченията, до пусти ми в съ от ветст вие с та зи кон вен-
ция, по от но ше ние упраж ня ва не то на опре де ле ни пра ва и сво бо-
ди не мо гат да се при ла гат с цел, раз лич на от та зи, за осъ щест-
вя ва не то на която са би ли въ ве де ни.

114. Жалбоподателят твър ди, че обра зу ва не то на вто ро то на-
ка за тел но произ вод ст во сре щу не го е послу жи ло ка то пре текст на 
власти те за про дъл жа ва не на за дър жа не то му, тъй ка то НПК до-
пуска осем ме се чен мак си ма лен срок на за дър жа не то в хо да на до-
съ деб но то произ вод ст во (вж. § 50 по-горе).

115. Правителството препра ща към ста но ви ще то си по 
оплак ва не то по чл. 5, т. 3, че две те на ка за тел ни произ вод ст ва са с 
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раз лич ни ос но ва ния, което обос но ва ва ло про дъл жа ва не на за дър-
жа не то (вж. § 78 по-горе). Твърди, че в слу чая не е преслед ва на 
не регла мен ти ра на цел.

116. Съдът кон ста ти ра, че оплак ва не то е тяс но свър за но с 
об съж да ни те оплак ва ния по чл. 5, т. 3 и 4 от Конвенцията и след-
ва съ що да бъ де прието за до пусти мо.

117. Съдът препра ща към ос нов ни те прин ци пи за тъл ку ва не 
и при ла га не на чл. 18 от Конвенцията, из ло же ни в част ност в ре-
ше нията по де ла та Мерабишвили (Merabishvili) сре щу Грузия 
([ГК], жал ба № 72508/13, § 287–317, 28 ноем ври 2017 г.) и 
Навални (Navalnyy) сре щу Русия ([ГК], жал ба № 29580/12 и 4 дру-
ги, § 164–165, 15 ноем ври 2018 г.; вж. съ що Селахатин Демирташ 
(Selahattin Demirtaṣ) сре щу Турция (№ 2) (ГК), жал ба № 14305/17, 
§ 421–422, 22 де кем ври 2020 г.)

118. Съдът при пом ня, че сам по се бе си фак тът, че за щи те ни 
с Конвенцията пра ва и сво бо ди са огра ни че ни с цел, раз лич на от 
та зи, която е приета за до пусти ма от Конвенцията, не поста вя за-
дъл жи тел но въпрос по чл. 18. Отделно об съж да не на оплак ва не 
по чл. 18 не се из вър ш ва, ос вен ако оплак ва не то за на ло же но 
огра ни че ние с цел, непред ви де на в Конвенцията, мо же да бъ де 
опре де ле но ка то фун да мен та лен аспект на де ло то (вж. Мера биш-
вили (Merabishvili), цит. по-го ре, § 291).

119. Съдът е кон ста ти рал на ру ше ние на чл. 5, т. 3 с оглед на 
лип са та на доста тъч но мо ти ви, обос но ва ва щи про дъл жа ва не то на 
за дър жа не то на жал бо по да те ля след пър во на чал ния пе риод на 
на ка за тел но то произ вод ст во или най-мал ко то след вна ся не то на 
де ло то в съ да (вж. § 82–108 по-горе).

120. Съдът кон ста ти ра, че в ста но ви ща та си по чл. 18 от 
Конвенцията стра ни те са се по зо ва ли ос нов но на съ щи те ар гу-
мен ти ка то те зи, из след ва ни по по вод оплак ва не то за на ру ше ние 
на чл. 5, т. 3 от Kон вен цията (вж. § 78, 114 и 115 по-горе). 
Следователно, с оглед на твър де нията на жал бо по да те ля и съ-
образ но ос нов ни те прин ци пи по чл. 18 (вж. § 117 по-горе), Съдът 
на ми ра, че оплак ва не то за преслед ва не на цел, раз лич на от 
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приета та за до пусти ма от Конвенцията, не е фун да мен та лен 
аспект на де ло то.

121. Поради из ло же но то не се дъл жи от дел но произ на ся не 
по спаз ва не то на чл. 18 във връз ка с чл. 5 от Конвенцията.

IV. Ïðèëîæåíèå íà ÷ë. 41 îò Êîíâåíöèÿòà

122. Разпоредбата на чл. 41 от Конвенцията гла си:
Ако съдът уста но ви, че е има ло на ру ше ние на конвенцията 

или на про то ко ли те към нея и ако вътреш но то пра во на ви со ко-
до го ва ря ща та стра на до пуска са мо частич но обез ще те ние за 
после ди ци те от то ва на ру ше ние, съдът при съж да, ако то ва е 
не об хо ди мо, спра вед ли во удовлетворение на по тър пев ша та 
стра на.

123. Жалбоподателят от пра вя иска не до Съда за при съж да не 
на су ми те, по со че ни в пред ло же нието му за приятел ско спо ра зу-
ме ние, ко му ни ки ра но в хо да на пред ва ри тел на та фа за на произ-
вод ст во то, упо ме на ти впослед ст вие и в пис мо то от 28 яну ари 
2021 г., изпра те но от пред ста ви те ля му след из ти ча не на ука за ния 
от Съда срок за пред ста вя не на иска ния за спра вед ли во обез ще те-
ние (вж. § 13 и 14 по-горе). Жалбоподателят не да ва обяс не ние 
от нос но при чи на та за неспаз ва не то на то зи срок и не со чи ар гу-
мен ти, които да мо гат да обос но ват приоб ща ва не то по из клю че-
ние на напра ве ни те от не го иска ния за при съж да не на обез ще те-
ние и съ от вет но произ на ся не то по тях от стра на на Съда.

124. Правителството се про ти во поста вя на раз глеж да не то на 
иска нията на жал бо по да те ля за при съж да не на спра вед ли во обез-
ще те ние, ка то твър ди, че съ щи те не са за яве ни в срок, и че ма кар 
да е имал въз мож ност да го напра ви, жал бо по да те лят не е поискал 
удъл жа ва не на сро ка за пред ста вя не то им, по зо ва вай ки се на ос-
но ва тел ни при чи ни за то ва. Правителството на ми ра, че напра ве-
но то пред ло же ние за приятел ско спо ра зу ме ние не след ва да бъ де 
взе то пред вид при раз глеж да не то на иска не то на жал бо по да те ля 
за спра вед ли во обез ще те ние.
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125. Съдът от бе ляз ва, че в опре де ле ния в рам ки те на съ деб-
но то произ вод ст во срок не е напра ве но фор мал но иска не за при-
съж да не на спра вед ли во обез ще те ние от стра на на жал бо по да те-
ля, ка то във връз ка с то ва от чи та, че пис мо то на пред ста ви те ля 
му, в което са би ли опре де ле ни по раз мер су ми те на пре тен ди ра-
но то обез ще те ние, е би ло изпра те но ед ва в от го вор на напра ве на-
та от Съда кон ста та ция за из ти ча не на пре доста ве ния на жал бо-
по да те ля срок за пре дя вя ва не на съ от вет но то иска не (вж. § 14 по-
горе). Съдът кон ста ти ра, че меж ду стра ни те по де ло то не е без-
спор но да ли с оглед на оста на ли те пис ма на жал бо по да те ля е би-
ло напра ве но ва лид но иска не за при съж да не на спра вед ли во обез-
ще те ние.

126. Съдът при пом ня, че ос нов ни те прин ци пи и прак ти ка по 
от но ше ние на съ щест ву ва не то на „иск“ за спра вед ли во обез ще те-
ние са ре зю ми ра ни в ре ше нието Нагметов (Nagmetov) сре щу 
Русия ([ГК], жал ба № 35589/08, § 57–59, 30 март 2017 г.).

127. Следователно е не об хо ди мо да се уста но ви да ли в слу-
чая по до бен „иск“ е бил пре дя вен пред Съда, и в слу чай че от го-
во рът на то зи въпрос е по ло жи те лен – да ли то зи иск е от го ва рял 
на при ло жи ми те фор мал ни и про це су ал ни изиск ва ния.

128. В пред ло же нието за приятел ско спо ра зу ме ние, напра ве-
но в хо да на пред ва ри тел на та фа за на произ вод ст во то, пред ста ви-
тел ка та на жал бо по да те ля е по со чи ла раз ме ра на пре тен циите му. 
В изпра те но то в хо да на съ деб но то произ вод ст во до пред ста ви-
тел ка та на жал бо по да те ля пис мо секретарят на Съда яс но е ука-
зал, че по соч ва не то в пред хо ден ста дий на произ вод ст во то на 
пре тен циите му за спра вед ли во обез ще те ние не ком пен си ра лип-
са та на „пре дя вен иск“ в ста но ви ще то му до Съда (вж. § 44 по-
горе). В свет ли на та на уста но ве ни те ос нов ни прин ци пи и прак ти-
ка Съдът на ми ра, че же ла нието на жал бо по да те ля за евен ту ал но 
при съж да не на па рич но обез ще те ние, фор му ли ра но в напра ве но-
то по вре ме на пред ва ри тел на та фа за на произ вод ст во то пред ло-
же ние за приятел ско спо ра зу ме ние, ня ма ха рак те ра на „иск“ по 
сми съ ла на чл. 60 от Правилника на Съда.
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129. Съдът на ми ра за важ но да от бе ле жи, че жал бо по да те лят 
и по со че ният от не го на ос но ва ние чл. 36 от Правилника на Съда 
пред ста ви тел след ва да спаз ват въ ве де ни те с Правилника на Съда 
фор мал ни и ма те риал ни изиск ва ния за за явя ва не на пре тен ции за 
спра вед ли во обез ще те ние, как то и че неспаз ва не то им мо же да 
до ве де до не га тив ни после ди ци за жал бо по да те ля. С оглед на об-
стоятел ст во то, че пред ста ви те лят дейст ва за смет ка на жал бо по-
да те ля, и пред вид разпо ред ба та на чл. 37 от Правилника на Съда 
ко му ни ка циите и съ об ще нията, изпра те ни до не го, се счи тат за 
изпра те ни до жал бо по да те ля. Представителят след ва да дейст ва в 
ин те рес на жал бо по да те ля, пред приети те от не го в хо да на произ-
вод ст во то пред Съда дейст вия след ва да се ос но ва ват на ука за-
нията и же ла нията на жал бо по да те ля и да са ре зул тат от сътруд-
ни чест во то им, ка то то ва се от на ся и до ре ше нието за от пра вя не 
на иска не за при съж да не на обез ще те ние във връз ка с твър дя но 
на ру ше ние на Конвенцията. Това оз на ча ва в част ност, че жал бо-
по да те лят след ва да по не се не га тив ни те после ди ци, които мо же 
да въз ник нат от на чи на, по кой то по со че ният от не го пред ста ви-
тел во ди де ло то му пред Съда. От из ло же но то след ва, че ако жал-
бо по да те лят не е пре дя вил „иск“ за спра вед ли во обез ще те ние, 
Съдът ня ма да му при съ ди та ко ва (вж. Нагметов (Nagmetov), 
цит. по-го ре, § 75).

130. Съдът счи та съ що та ка, че с оглед на конкрет ни те об-
стоятел ст ва по де ло то в слу чая не са на ли це убе ди тел ни съ обра-
же ния, на ла га щи при съж да не то на спра вед ли во обез ще те ние (вж. 
a contrario Нагметов (Nagmetov), цит. по-го ре, § 79–92).

131. Предвид из ло же но то Съдът не при съж да как ви то и да 
би ло су ми ка то спра вед ли во обез ще те ние на жал бо по да те ля.

ÏÎ ÒÅÇÈ ÑÚÎÁÐÀÆÅÍÈß ÑÚÄÚÒ ÅÄÈÍÎÄÓØÍÎ:

1. Прие, че жал ба та е до пусти ма;
2. Реши, че е на ли це на ру ше ние на чл. 5, т. 3 от Конвенцията;
3. Реши, че не след ва да се раз глеж да оплак ва не то по чл. 5, 

т. 4 от Конвенцията;
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4. Реши, че не се дъл жи от дел но произ на ся не по спаз ва не то 
на чл. 18 във връз ка с чл. 5 от Конвенцията;

5. Отхвърля пре тен цията за спра вед ли во обез ще те ние.
Изготвено на френ ски език и опо весте но в пис ме на фор ма на 

8 юни 2021 г. съглас но чл. 77, § 2 и 3 от Правилника на Съда.

Илзе Фрайвирт,     Тим Айке,
секретар      председател


