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ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТТА НА ЕДИН ЗАКОН
Публикувано в Сиела Норма, 15 май 2018 г., сп. Норма, бр. 5 и 6 от 2018
г.
Проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д-р Валентина Попова
Изправени сме пред поредното изменение на Закона за
банковата несъстоятелност (ЗБН) с цел да се обслужи производството
по несъстоятелност, открито за „Корпоративна търговска банка“ АД
(КТБ). Честата промяна на закона сама по себе си е обезпокоителна и
противоречи на конституционното изискване на чл. 4 от Конституцията
за правовата държава, чийто съществен елемент е стабилността на
законодателната
уредба.
Още
по-обезпокоително
обаче
е
противоречието на съдържанието на включените в Закона за изменение
и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от
2018 г. – ЗИДЗБН) противоконституционни разпоредби, както и
предвиденото обратно действие на закона. В настоящата студия сме
направили анализ на противоречието на конкретните разпоредби от
разглеждания ЗИДЗБН с конкретните разпоредби на Конституцията.
I. АРГУМЕНТИ ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ
НА ЧЛ. 31А ЗБН, СЪЗДАДЕН С § 1 ЗИДЗБН
Според новосъздадения чл. 31а от ЗБН „Временният синдик и
синдикът нямат право до датата на откриване на процедурата по
осребряване имуществото на банката да заличават учредени от
длъжници обезпечения с изключение на случаите, при които вземането
на банката е погасено изцяло чрез парично плащане“.
Очевидно е от редакцията на текста, че се има предвид
заличаване на обезпечения, които подлежат на вписване в съответните
публични регистри – ипотеки и особени залози: залог върху търговско
предприятие, върху дял на длъжника в търговско дружество, залог
върху безналични ценни книжа и др.
1. Несъответствие с принципите на правовата държава – чл.
4, ал. 1 от Конституцията
Принципът на правовата държава изисква от законодателя да
бъде последователен и предвидим. Приеманите от него закони е
необходимо да гарантират правната сигурност, в това число като се
зачитат придобитите съгласно закона права от страна на гражданите и
юридическите лица, и да не бъдат променяни в полза на държавата или
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други правни субекти, във вреда на гражданите и юридическите лица
(Решение № 7 от 2001 г. на Конституционния съд – КС).
1.1. Създаване на правна несигурност поради неяснота и
противоречивост на новата уредба
Обект на порока и вид на недействителността. Първата
неточност в разпоредбата на чл. 31а от ЗБН е свързана с обекта на
забраната, адресирана до временните и постоянните синдици на банка –
да заличават учредени от длъжници обезпечения. Заличаването не е
правно действие на временния синдик, съответно на синдика. То не е
правно действие на кредитора, който се представлява от временния
синдик, съответно от синдика. Следва да се подчертае, че заличаването
на ипотека става въз основа на определение на съдията по вписванията,
а не с акт на орган или синдик на обезпечения кредитор. Според чл. 179
от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) за заличаването е
необходимо съгласие на кредитора, дадено с нотариална заверка на
подписа. Съгласието на кредитора за заличаване на ипотеката е
едностранна правна сделка. Разпореждането на съдията по вписванията
за заличаване на ипотеката е охранителен акт, постановен в
охранително производство. Процедурата за заличаването е охранително
производство, а заличаването е охранителен акт. Съгласието на
кредитора е материалноправна предпоставка за постановяване на
заличаването на ипотеката, но не е самото заличаване. В съдържанието
на новосъздадения чл. 31а е налице пълно объркване между съгласието
на кредитора за заличаване на обезпечението като материалноправна
сделка и самото заличаване като охранителен акт, за който съгласието
се явява материалноправна предпоставка.
При нарушаване на забраната по чл. 31а от ЗБН ще липсва
валидно дадено съгласие за заличаване. В този случай общата уредба в
чл. 179, ал. 3 от ЗЗД предвижда, че ако актът, въз основа на който е
станало заличаването, се обяви за недействителен, ипотеката може да се
впише наново. В ЗИДЗБН е възприето друго разрешение. Според § 5 от
ЗИДЗБН учредените обезпечения се смятат за действителни и запазват
своя ред. А в ал. 4 на § 5 от ЗИДЗБН е предвидено, че „обезпеченията са
противопоставими на всяко трето лице независимо от начина, по който
то е придобило имуществото“.
Неприемливо е и друго несъответствие в закона, породено от
новото правило на чл. 31а от ЗБН. То не кореспондира с признатата
възможност за погасяване на задължения към банката чрез прихващане,
уредена в чл. 59 от ЗБН. В тази връзка е необяснимо изискването,
предвидено в чл. 31а от закона, вземането на банката да е погасено
изцяло чрез парично плащане. Използваният от законодателя израз „с
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изключение на случаите, при които вземането на банката е погасено
изцяло чрез парично плащане“ показва, че новосъздаденият чл. 31а е
насочен срещу погасяването на вземанията на банката чрез прихващане.
Вземанията на банката са парични. Тяхното погасяване „освен чрез
парично плащане“ става чрез прихващане с насрещно изискуемо
парично вземане. В банковата дейност по начало не се практикува
погасяване на вземанията на банката чрез даване вместо плащане
(например, чрез прехвърляне на имот, собственост на длъжника на
банката).
Срок за предявяване на исковете не е предвиден и може да се
смята, че такъв няма, както при останалите установителни искове. С
оглед на функционалното им предназначение обаче (попълване на
масата на несъстоятелността) може да се заключи, че крайният момент
за предявяване на тези искове е приключване на производството по
несъстоятелност.
В установената в новия чл. 31а от ЗБН забрана има пълно
смесване между забраната за даване на съгласие за заличаване на
ипотеката като материалноправна сделка и самото заличаване като
охранителен акт. Нещо повече, от мотивите, изложени в стенограмата
на заседанието от 31.01.2018 г. на Правната комисия за разглеждането
на законопроекта на второ четене, е видно, че законодателят е смятал,
че отпадането на заличаването при нарушаване на чл. 31а ще става по
силата на закона, т.е. автоматично. Такова законодателно решение е
абсурдно и е в грубо противоречие със същността на системата на
вписванията и заличаванията като охранителни производства и
същността на вписването и заличаването като охранителен акт.
1.2. Засягане на доверието в публични регистри и
нарушение на принципа за сигурност в правния оборот
Става въпрос за: 1. Имотния регистър, в който се вписват
ипотеките и особените залози на търговски предприятия, в които има
недвижими имоти; 2. Централния регистър на особените залози.
Заличаването на ипотеки и особени залози е вид вторично
вписване. Съгласно чл. 91 от Закона за кадастъра и имотния регистър
(ЗКИР) заличаването на вписването се извършва чрез подчертаване на
подлежащия на заличаване текст и забележка, че подчертаният текст, с
посочване на началото и края му, е заличен. Вписването и заличаването
са строго формализирани процедури. В чл. 179 от ЗЗД е предвидено
вписването и заличаването на ипотеката. Съгласно чл. 19, ал. 1 от
Правилника за вписванията заличаване на вписването на ипотеката (чл.
179 от ЗЗД) става въз основа на писменото съгласие на кредитора,
дадено в нотариално заверена форма, или на влязъл в сила съдебен акт,
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с който се постановява заличаването съгласно чл. 19, ал. 1 от
Правилника за вписванията. Заличаването се извършва чрез отбелязване
отстрани на вписания акт, като се посочи документът, на основание на
който то става, и времето, когато е направено. Отбелязването се
подписва от съдията по вписванията. При изчерпване на свободното
място в ипотечния акт по разпореждане на съдията по вписванията
служител от службата по вписванията залепва продължение (алонж),
скрепено с подписа на служителя и печата на службата най-малко на две
места. За извършения алонж съдията по вписванията прави нарочна
забележка след заверката по чл. 35, ал. 3.
Заличаване на особен залог става въз основа на писменото
съгласие на заложния кредитор, съответно на продавача на изплащане
или на лизингодателя, с нотариална заверка на подписа или въз основа
на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването – чл.
27, ал. 6 от Закона за особените залози (ЗОЗ).
Разпоредбата на чл. 31а от ЗБН без всякакво съмнение ще
предизвика правен срив и колапс на системите за вписванията във
всички публични регистри, в които се вписват съответните обезпечения.
1.3. Правна несигурност в резултат от обратното действие
на разглежданата норма
Фундаменталният принцип на правовата държава изисква
адресатите на правните норми да могат да съобразят поведението си с
действащите закони и да могат да предвидят правните последици от
своите действия. Това изключва създаването на правни норми с обратна
сила, особено ако същите имат санкционен характер. Затова са
конституционните изисквания за действие на закона занапред (чл. 5, ал.
5 от Конституцията).
България като държава членка на ЕС е длъжна да съблюдава
европейското право при приемането на вътрешното си законодателство.
Необходимо е да се имат предвид и решенията на Европейския съд по
правата на човека (ЕСПЧ). В решението си от 24.07.2014 г. по делото
Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S. и други срещу Италия Съдът по
правата на човека признава нарушение на чл. 6 от Европейската
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ):
„Дори да приемем, че новият закон е необходим за попълването на
празноти в съществуващата правна уредба, обстоятелствата по случая,
особено общественият интерес, от който произтича прилагането му, не
са по-важни, отколкото опасността от закона с обратно действие. ЕСПЧ
не намери обществен интерес, който убедително да оправдава неговото
прилагане с обратна сила.“ В решението си по делото на Арас и други
срещу Италия – 17972/2007 г., Съдът излага следните мотиви, касаещи
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обратно действие на закон: „Въпреки че държавата не е страна в
конкретното съдебно производство, съдът постановява, че
отговорността ѝ е ангажирана като упражняваща законодателна и
съдебна власт. … Следователно, чрез ретроактивен закон не е било
осигурено равенство на средствата между две частни страни, тъй като
държавата е действала в полза на една от тях, въвеждайки спорния
закон. Освен това, държавата не е представила основателна причина от
обществен интерес, за да оправдае законодателна намеса от този вид.“
От съдържанието и редакцията на § 5, както и от § 7 ЗИДЗБН
личи ясно, че законодателят придава обратно действие на установената
в чл. 31а ЗБН забрана. Обратно действие е предвидено и в изречение
2-ро на ал. 1 от § 5: „Учредените обезпечения се смятат за действителни
и запазват своя ред“. В ал. 4 изрично е постановено, че обезпеченията са
противопоставими на всяко трето лице, независимо от начина, по който
е придобило имуществото. За законодателя се оказва ирелевантно, че
това трето лице се е доверило на публичния регистър, в който се вписва
съответното
обезпечение.
Ирелевантна
за
законодателя
е
добросъвестността на това трето лице. Абсолютно наложително за
сигурността в гражданския оборот е необходимостта всяко лице да
може да провери в регистъра какво има вписано за съответното
имуществено право. Правно недопустими и в разрез с правната
сигурност са каквито и да е промени в съответния регистър със задна
дата. Доверието в Търговския регистър се проявява в правилото на чл.
10 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ): „Трети добросъвестни лица могат да
се позовават на вписването, както и на обявяването, дори ако вписаното
обстоятелство, съответно обявеният акт, не съществува“. Съгласно чл.
179, ал. 3 от ЗЗД заличаването погасява ипотеката. Но ако актът, въз
основа на който е станало заличаването, се обяви за недействителен,
ипотеката може да се впише наново. В такъв случай тя има ред от
новото вписване. На основание чл. 179, ал. 3 от ЗЗД и чл. 113 от Закона
за собствеността (ЗС) правата, които трети лица са придобили преди
това ново вписване от собственика на имота, върху който е била
учредена заличената ипотека, и вписали вещни права, съответно върху
недвижимия имот. Съгласно чл. 1 от Правилника за вписванията
вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване
актове по начина, предвиден в този правилник. Именно по тези причини
в чл. 179, ал. 3 от ЗЗД е предвидено като предпоставка за новото
вписване съгласието, въз основа на което е станало заличаването, да е
обявено за недействително, което може да стане с влязло в сила съдебно
решение (чл. 179, ал. 1 от ГПК), с което е уважен иск за обявяване на
даденото от кредитора съгласие за заличаване на ипотеката. На
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основание чл. 114 от ЗС и исковата молба за обявяване на
недействителността на това съгласие трябва да бъде вписана в имотния
регистър, съответно на основание чл. 115 от ЗС влязлото в сила решение
също. На основание чл. 113 и чл. 114 от ЗС и чл. 226, ал. 3 от ГПК
влязлото в сила решение не може да бъде противопоставено на трети
лица, придобили вещни права и ипотеки преди вписването на исковата
молба.
Както посочихме по-горе, в установената в новия чл. 31а от ЗБН
забрана има пълно смесване между забраната за даване на съгласие за
заличаване на ипотеката като материалноправна сделка и самото
заличаване като охранителен акт. По отношение на съгласието
забраната по чл. 31а от ЗБН има материалноправен характер и засяга
осъществили се преди влизането ѝ в сила юридически факти, съответно
извършени преди влизане в сила на закона материалноправни действия.
Фактическият състав на нищожността, включително даването на
съгласие за заличаване на обезпечението, и липсата на реално парично
погасяване на обезпеченото вземане трябва да са били налице в периода
между: 1. откриване на производството по несъстоятелност, когато е
назначен (временен или постоянен) синдик 1; и 2. датата на откриване на
процедурата по осребряване имуществото на банката. Тази дата се
определя в съставената от синдика програма за осребряване на
имуществото, включено в масата на несъстоятелността, която се
одобрява от фонда (чл. 78 ЗБН).
Освен това във връзка с придаденото чрез § 5 и § 7 ЗИДЗБН
обратно действие на тази разпоредба, в грубо противоречие с чл. 179,
ал. 3 ЗЗД, със заложеното в него изискване за правна сигурност се цели
да се придаде недействителност автоматично, по силата на закона на
заличаването на ипотеката, което заличаване е охранителен акт.
Необходимо е дебело да подчертаем, че възраждането на
заличеното обезпечение с обратна сила и запазването на реда на
вписвания противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията с оглед
изискването за правна сигурност.
2. Противоречие с принципа на защита на собствеността –
нарушение на чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията и чл. 1 от
Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи (Ратифицирана със закон, приет от
Народното събрание на 31 юли 1992 г. – ДВ, бр. 66 от 1992 г., в сила
за Република България от 7 септември 1992 г.)
Може да се отбележи, че даденото преди това съгласие е без представителна власт и
като такова се квалифицира в съдебната практика като (висящо) относително
недействително – вж. ТР № 5/2016г. по т.д. № 5/2014, ОСГТК.

1
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Ако друг кредитор е учредил ипотека върху имота след
заличаването на ипотеката на КТБ, след обявяването на заличаването за
нищожно и „възкръсването“ на ипотеката в полза на КТБ, кредиторът
със следваща ипотека остава на по-заден ред. Така ще бъдат засегнати
неограничен кръг от лица, които са учредили ипотека или особен залог
върху този имот след заличаването на ипотеката, която е била вписана в
полза на КТБ. Продавачът на имота, който е сключил договора за
продажба при отложено или разсрочено плащане, всеки инвеститор,
строител, което и да е физическо или юридическо лице, което е продало
имота при тези условия, ще загуби надлежното обезпечение, губейки
неговия ред. Този кредитор може да бъде всяка банка, различна от КТБ,
която е дала кредит на кредитополучател и е учредила ипотека. Както е
известно, банките имат задължение да обезпечават надлежно
отпусканите от тях кредити. Така ще се засегнат правата на другите
банки, различни от КТБ, което в крайна сметка ще засегне и
сигурността и стабилността на банковата система. Все пак КТБ не е
единствената банка в България.
Всеки купувач на имота може да направи справка в имотния
регистър за направените вписвания при сключването на сделката. Той се
е доверил на регистъра, че е купил имота без ипотека, а се оказва, че с
обратна сила върху неговия имот изневиделица, по силата на закона, се
възстановява заличена ипотека с предходен ред. Този обикновен
български гражданин, който е заделил с труда си средства да си купи
жилище, ще се окаже под тежестите на ипотеката. Освен това на
основание чл. 444, т. 7 от ГПК единственото жилище на длъжника е
несеквестируемо. Какво ще се прави тогава с несеквестируемостта на
единственото жилище, на земеделските земи? Съгласно чл. 445 от ГПК
от забраните по чл. 444 не могат да се ползват длъжниците относно
вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато взискател е
заложният или ипотекарният кредитор. Така той ще се окаже с ипотека
в полза на КТБ, без да е имал каквито и да е отношения с нея.
II. АРГУМЕНТИ ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ
НА ЧЛ. 60Б, АЛ. 1-3 ЗБН, СЪЗДАДЕНИ С § 2 ЗИДЗБН
Съгласно ал. 1 на чл. 60б ЗБН: „Недействителна по отношение
на банката и на кредиторите на несъстоятелността е всяка сделка, при
която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице,
независимо от броя на прехвърлянията, ако в резултат на тази сделка в
патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в
разумен срок имущество – парични средства или актив, различен от
вземане за цена по сделка, съразмерно на прехвърленото вземане.“

13

1. Нарушение на принципа за правна сигурност – чл. 4, ал. 1 от
Конституцията:
Нарушението е резултат, на първо място, поради неясноти в
разглежданата разпоредба на чл. 60б от ЗБН. Те създават предпоставки
за непредвидимост в съдебната практика, която трябва да прилага
неясната уредба.
Първият въпрос, който се поставя при прочита на чл. 60б, ал. 1
от ЗБН е относно основната предпоставка за недействителността на
прехвърлителна сделка с вземане с произход от банката – в резултат на
тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, да
не е постъпило в разумен срок имущество – парични средства или
актив, различен от вземане за цена по сделката, съразмерно на
прехвърленото вземане.
Преди всичко следва да се отчете, че не е ограничен броят на
прехвърлителните сделки по веригата, които се засягат от
недействителността. Наличието на основната предпоставка изглежда се
преценява за всяка отделна сделка. Така може да се окаже, че
недействителна е само отделна сделка, а всички останали по веригата са
действителни. Понеже недействителността е относителна, тя не може да
засегне прехвърлителното действие на следващите сделки. Този
резултат обаче не може да се съвмести с обявената цел на закона –
попълване масата на несъстоятелността с тези вземания.
Друга неяснота и неопределеност е налице в текста на чл. 60б,
ал. 2 ЗБН. Там е посочено, че при обявяване на недействителността от
съда третото лице губи качеството си на кредитор спрямо други лица,
ако вземането му се основава на придобити в резултат на тази сделка
права. Преди всичко, неясна е визираната хипотеза – едно вземане да се
основава на други права, доколкото основание на вземане винаги е
определен юридически факт. Второ – неясно е кои са „другите лица“,
спрямо които лицето губи качеството си кредитор. Това качество е само
по отношение на длъжника.
В ал. 1 обаче е уреден фактически състав на относителна
недействителност. В нея изрично е постановена недействителност по
отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността.
Същностен белег на относителната недействителност е, че тя се отнася
за посочените по-горе субекти, но това не прави сделката
недействителна между страните по нея. С други думи, сделката между
страните по нея си остава действителна. Чрез разпоредбата на изр. 1-во
на чл. 60б обаче, в което е постановено, че третото лице губи качеството
си на кредитор спрямо други лица, ако вземането му се основава на
придобити в резултат на тази сделка права, всъщност се въвежда
нищожност на сделката. Все едно, че тази сделка отпада. Относителната
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недействителност не води и не може да води до отпадане на сделката
между страните по нея. Правната природа на относителната
недействителност е свързана със запазването на действието на сделката
между страните по нея. Тя затова се и нарича относителна
недействителност, за разлика от нищожността.
Разпоредбата на чл. 60б, ал. 2, изр. 2-ро е процесуална. Тя също
противоречи на принципа за правовата държава. Постановено е, че по
искане на банката или на кредиторите по несъстоятелността се спират
всички висящи съдебни, съдебно-изпълнителни производства и / или
производства по несъстоятелност с предмет вземането на третото лице,
до влизане в сила на съдебното решение по ал. 1.
Очевидно става дума за спиране, докато исковият процес по ал.
1 е висящ. На първо място, противоречието ѝ е налице поради
функционалната ѝ връзка с ал. 1 и изр. 2-ро на ал. 2, които са
материалноправни норми. На второ място, самата тя противоречи на
изискването законите да са ясни и безпротиворечиви. Постановено е, че
по искане на банката или на кредиторите по несъстоятелността се
спират всички висящи съдебни 2, съдебно-изпълнителни производства и
/ или производства по несъстоятелност с предмет вземането на третото
лице до влизане в сила на съдебното решение по ал. 1. Не е ясно нито до
кой орган това искане може да се подаде, нито по какъв ред може да се
стори това. Кое е наложило да се направи съществена разлика с
обезпечителния процес по ГПК, където има задължително изискване за
обезпечението на иска да бъде доказана вероятната основателност на
този иск, императивно определени в чл. 391 от ГПК 3? В чл. 392 от ГПК
е допуснато изключение само за задълженията за издръжка с оглед на
социалното положение на нуждаещия се от издръжка. Освен това
вземането е едно и няма как за него да има няколко дела. Постановено е
също, че по искане на банката или на кредиторите по
несъстоятелността 4 е предвидено спиране на всички производства по
несъстоятелност с предмет вземането на третото лице. Както е известно,
производството по несъстоятелност няма за предмет вземане на
определен кредитор. То е колективна процедура, чиито цели са ясно и
точно определени в чл. 607 от ТЗ: „Производството по несъстоятелност
има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и
Може би става дума за съдебен исков процес. Интересно е защо не са включени
арбитражните дела.
3
Впрочем изискването за доказването на вероятна основателност на иска е утвърдено
и в Регламент № 655.
4
Досега в закона терминът е „кредитори на несъстоятелността“, а не „кредитори по
несъстоятелността“. Законодателят не се е постарал даже да използва установения
законов термин.
2
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възможност за оздравяване предприятието на длъжника. В
производството по несъстоятелност се вземат предвид интересите на
кредиторите, длъжника и неговите работници.“ Следователно с ал. 2 на
новия чл. 60б от ЗБН се допуска един кредитор да предизвика спиране
на производството по несъстоятелност в разрез с интересите на другите
кредитори в това производство, с интересите на работниците и
служителите. Спирането на производството по несъстоятелност
означава и спиране на възможността за оздравяване на предприятието,
предвидена в основната хипотеза на чл. 630, ал. 1 от ТЗ, което на
практика ще доведе до изключване на тази възможност. Освен това чл.
60б, ал. 2, изр. 2 от ЗБН противоречи на чл. 621а, ал. 3 от ТЗ, с което е
изключена възможността за спиране на производството по съгласие на
страните. Само защото се касае за обявена в несъстоятелност банка, се
оказва, че тя може да предизвика спиране на производството, без да е
страна в това производство, само при наличие на висящ процес по чл.
60б от ЗБН.
2. Несъответствие с принципа за защита и неприкосновеност на
правото на собственост – чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията и на чл. 1 от
Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи:
Посоченото в чл. 60б, ал. 2 от ЗБН, че при уважаване на иска
третото лице губи качеството си на кредитор, води на практика до
експроприация на придобитото от него вземане. Посегателството върху
придобити права е в очевидно противоречие с принципите на правовата
държава и на защитата на собствеността, като се има предвид
придаденото с § 7 ЗИДЗБН обратно действие на чл. 60б от ЗБН, и то без
ограничение във времето.
За тази намеса на държавата в правото на собственост не е
налице оправдан обществен интерес, а единствената цел е
прехвърленото вземане да бъде включено в масата на несъстоятелността
на КТБ, от което ще се възползват кредиторите в производството по
несъстоятелност.
3. Несъответствие с принципа за недискриминация и
осигуряване на еднакви правни условия за стопанска дейност – чл. 6 и
чл. 19 от Конституцията:
Прилагането на чл. 60б от ЗБН ще доведе до нееднакво
третиране на третите лица, придобили активи с произход от банката.
Сделките за придобиване на вземания ще попаднат в приложното поле
на чл. 60б, докато придобиването на друго имущество ще се подчини на
правилото на чл. 60а от ЗБН. Освен това прехвърлянето на вземане
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може да бъде последвано от прехвърляне на друг актив и така всяка от
сделките ще бъде подчинена на различен режим.
III. АРГУМЕНТИ ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ
НА § 3 ЗИДЗБН във връзка с § 7 ПЗР на разглеждания ЗИДЗБН
В § 3 от ЗИДЗБН е постановено, че думата „2-годишен срок“ се
заменя с „5-годишен“. Така е увеличен срокът за предявяване на
визираните в чл. 62, ал. 1 от ЗБН отменителни искове от 2 на 5 години.
Касае се за отменителните искове по чл. 59, ал. 3 или 5, както и исковете
по чл. 60, по чл. 60а и чл. 135 от ЗЗД. Легитимирани да предявят тези
искове са синдиците на обявената в несъстоятелност банка, Фондът за
гарантиране на влоговете в банките и всеки от кредиторите. Ответници
по тези дела са лицата, чиито правни действия и сделки са предмет на
атакуване чрез отменителните искове.
С разпоредбата на § 7 ПЗР на разглеждания ЗИДЗБН се придава
обратно действие на § 3 от същия ЗИДЗБН, с който срокът за
предявяване на визираните в чл. 62, ал. 1 от ЗБН отменителни искове е
увеличен от 2 на 5 години. В § 7 е постановено, че този закон се прилага
и за откритите производства по несъстоятелност. Както посочихме (вж.
аргументите към § 7) на исковите дела, функционално свързани с
производството по несъстоятелност, се е гледало като на част от
производството по несъстоятелност 5 . Открито е обаче само
производството по несъстоятелност за КТБ. Така е придадено обратно
действие на измененията по чл. 61, ал. 1 от ЗБН специално за КТБ.
Налице е нарушение на основополагащото конституционно
правило на чл. 4, ал. 1 от Конституцията за България като правова
държава и същността на закона като нормативен акт. Безпрецедентно в
българското законодателство досега е да се приема закон, който да
регламентира едно производство, открито за един правен субект.
Нарушен е чл. 4, ал. 1 от Конституцията и относно иманентно
присъщия елемент на правовата държава и за стабилност на законите,
осигуряваща правната сигурност. Без тези елементи принципът за
правовата държава е изпразнен от съдържание.
Следва да се отбележи, че исковете, които се водят за обявяване на относителна
недействителност, са отделни искови процеси. Те са само функционално свързани с
производството по несъстоятелност и без всякакво съмнение не са част от самото
производство. В това също никога не е имало съмнение в българската правна наука и
съдебната практика. Тези искови процеси се регламентират от ГПК, с изключение на
легитимацията и сроковете за предявяване на тези искове. От цитираната стенограма
от заседанието на Народното събрание за обсъждане и гласуване на настоящия
ЗИДЗБН обаче е видно, че тези искови дела са третирани като част от самото
производство по несъстоятелност. Макар и неправилно, така е обосновано и обратното
действие, предвидено в § 7 от ПЗР на настоящия ЗИДЗБН.

5
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Производството по несъстоятелност за КТБ е открито с
решение № 664 от 22.04.2015 г. по т.д. № 7549/2014 г. на СГС. Съгласно
чл. 13, ал. 2 от ЗБН това има незабавно действие. Касае се за
отменителните искове по чл. 59, ал. 3 или 5, както и исковете по чл. 60,
по чл. 60а и по чл. 135 от ЗЗД. Срокът по чл. 62, ал. 1 от ЗБН за
предявяване на визираните в тази разпоредба отменителни искове е
процесуален преклузивен срок. Изтичането му води до преклудирането
на правото на иск. Новият процесуален закон никога не се прилага по
отношение на преклудираните преди влизането му в сила процесуални
права и не може да възкреси преклудираните преди влизането му в сила
процесуални права (вж. изложеното за § 7).
В чл. 62, ал. 1 от ЗБН са предвидени отменителни искове, които
имат за предмет потестативни права за обявяване на относителна
недействителност на визираните в цитираните в чл. 62, ал. 1 от ЗБН
разпоредби, сделки и правни действия, които могат да се предявяват
само по съдебен ред. Ето защо без всякакво съмнение с изтичането на
презувния срок за тяхното предявяване се преклудират и
потестативните права, предмет на съответните конститутивни искове.
Това разбиране е утвърдено в столетната процесуална и
материалноправна наука и в съдебната практика 6.
Установяването на преклузивни срокове за предявяване на
искове за относителна недействителност е наложително, тъй като
потестативните права, които са техен предмет, водят до благоприятна за
носителя им правна промяна, която обаче е неблагоприятна, в тежест на
страните по сделките и правните действия, чиято правна промяна се
цели да се предизвика чрез упражняването на потестативното право.
Страните по сделките, чиято относителна недействителност е предмет
на отменителните искове, имат оправдан правен интерес да знаят в
какъв срок може да бъде атакувана сделката им. С придаването на
обратна сила на измененията, с които се удължава срокът по чл. 62, ал. 1
от ЗБН, като се възражда вече преклудираната правна възможност,
елиминира напълно този правен интерес. Така се нарушава и
прогласеното в чл. 6, ал. 2, изр. 1 от Конституцията равенство на
гражданскоправните субекти пред закона. Тази конституционна норма е
в неотделима връзка с обявения в чл. 4, ал. 1 от Конституцията принцип
за правовата държава. Той не може да съществува и да функционира без
равенството на правните субекти пред закона. Нарушен е и принципът
на чл. 6, ал. 2, изр. 2 от Конституцията за недопускане на
дискриминация. В настоящия законодателен казус е допуснато
Например с изтичането на едногодишния срок за предявяване на иска за по-голям
дял от съпружеска имуществена общност се преклудира и материалното право на
по-голям дял.

6
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привилегировано третиране на Фонда за гарантиране на влоговете и
синдиците на банката въз основа на тяхното обществено положение във
вреда на страните по сделките, предмет на визираните в чл. 61, ал. 1 от
ЗБН искове.
Чрез изменението на чл. 62, ал. 1 от ЗБН във връзка с § 7 от
ЗИДЗБН, специално за синдиците на КТБ и Фонда за гарантиране на
влоговете в банките като субекти, легитимирани да предявят визираните
в чл. 61, ал. 2 от ЗБН искове, се възраждат изтекли вече преклузивни
срокове за тяхното предявяване, като в същото време се възраждат и
преклудираните потестативни права, предмет на тези искове.
Синдиците на КТБ са процесуални субституенти, на които е признато
право на иск относно потестативните права на кредиторите на обявената
в несъстоятелност банка, предмет на визираните в чл. 62, ал. 1
отменителни искове. Фондът за гарантиране на влоговете в банките, ако
беше предявил иск, визиран в чл. 62, ал. 1 от ЗБН, би имал от една
страна качеството на процесуален субституент в защита на правата на
кредиторите на КТБ, от друга обаче, тъй като самият той е кредитор на
обявената в несъстоятелност, брани собствените си права. От обявените
от синдиците списъци на приетите вземания е видно, че Фондът за
гарантиране на влоговете е и най-големият кредитор на обявената в
несъстоятелност банка.
Синдиците на обявената в несъстоятелност банка и Фондът за
гарантиране на влоговете са длъжни да упражняват предоставеното им
право на иск в предвидения за това срок. Вместо за упражни надлежно
признатите му права и да използва своя ресурс от юристи и правни
знания за упражняване на признатите му преди настоящото изменение
на ЗБН права, Фондът за гарантиране на влоговете в банките е
положили усилия да предизвикат изменение на закона и да му придаде
обратно действие. Същото важи и за синдиците. От стенографския
протокол от заседанието на Правната комисия от 31.01.2018 г. е видно,
че са посочили, че работят с доста юристи. Възнагражденията на
синдиците и възнагражденията на юристите, с които те работят, се
вземат от масата на несъстоятелността и в крайна сметка влияят на
възможностите кредиторите да се удовлетворят от тази маса. Вместо да
се упражняват предвидените в закона права, за което се получават тези
възнаграждения, времето и потенциалът се използват за изменението на
закона с обратно действие. Както посочихме, упражняването на
потестативните права, предмет на визираните в чл. 62, ал. 1 ЗБН
отменителни искове, води до благоприятна за носителя им правна
промяна, която обаче е неблагоприятна, в тежест на страните,
относителната недействителност на чиито сделки се цели. Като
процесуални субституенти, на които е дадено правото на иск за
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предявяване на визираните в чл. 61, ал. 1 ЗБН искове, те са длъжни да
упражняват това право в предвидения в закона срок. Всъщност
придаденото с § 7 ПЗР на ЗИДЗБН на измененията на чл. 61, ал. 1 е с
цел да се санира бездействието на тези субект.
Като процесуални субституенти, на които в закона е дадено
правото на иск за предявяване на визираните в чл. 61, ал. 1 ЗБН искове,
синдиците и Фондът за гарантиране на влоговете са длъжни да
упражняват това право в предвидения в закона срок. Всъщност
придаденото с § 7 на ЗИДЗБН обратно действие на измененията на чл.
61, ал. 1 ЗБН е с цел да се санира бездействието на тези субекти 7.
Впрочем в чл. 61, ал. 1 ЗБН е предвидена легитимация за
предявяване на визираните в тази разпоредба искове и на всеки от
кредиторите. Към момента на приемането на настоящия ЗИДЗБН няма
предявени такива искове.
IV. АРГУМЕНТИ ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ
НА § 1, Т. 9 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗБН,
СЪЗДАДЕН С § 4 ЗИДЗБН
Съгласно § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на ЗБН
„Разумен срок“ е всеки срок, в който предвид нормалната търговска
практика между независими търговци може да се очаква, че ще се
реализира насрещната престация по сделката, който не може да е
по-дълъг от 6 месеца“.
Понятието е дефинирано във връзка с чл. 60б, ал. 1 от ЗБН, в
който като предпоставка за недействителност на сделка за прехвърляне
на вземане с произход от банката е предвидено: „ако в резултат на тази
сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е
постъпило в разумен срок имущество – парични средства или актив,
различен от вземане за цена по сделка, съразмерно на прехвърленото
вземане“. Това означава: 1. сделката да е възмездна и 2. насрещната
престация да е осъществена „в разумен срок“.
Неяснотата на разпоредбата застрашава правната сигурност и е
в нарушение на принципите на правовата държава – чл. 4, ал. 1 от
Конституцията.
Неяснотата в дадената дефиниция произтича преди всичко от
използването на неопределен критерий – „нормалната търговска
практика“ между „независими търговци“.
Друг недостатък на разглежданата разпоредба е прекалено
дългият срок в сравнение с максимално допустимия по чл. 303а от ТЗ.
Понеже голяма част от големите длъжници на КТБ са търговци, общите
7

Например няма изобщо предявени искове по чл. 135 ЗЗД.
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правила за търговските сделки са приложими за тях. Съгласно чл. 303а
от ТЗ „Страните по търговска сделка могат да договорят срок за
изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни.“ Максимално
допустимият срок по § 1, т. 9 от ЗБН е 6 месеца, т.е. в пъти повече.
Такова разминаване между разпоредбите на двата закона е в нарушение
на принципа на правната сигурност и правовата държава – нарушение
на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
С правилото на § 1, т. 9 от ЗБН в законодателството ни скрито
се въвежда норма, която е в противоречие с общата рамка, създадена в
правото на ЕС с Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 16 февруари 2011 година относно борбата със забавяне на
плащането по търговски сделки.
V. АРГУМЕНТИ ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ
НА § 5 ЗИДЗБН
Параграф 5 от ЗИДЗБН гласи: „(1) Извършените от квесторите,
временните и постоянните синдици на „Корпоративна търговска банка“
АД – в несъстоятелност, в периода от поставянето ѝ под специален
надзор до датата на откриване на процедурата по осребряване
имуществото на банката, заличавания на учредени от длъжници или от
трети лица в полза на банката обезпечения са нищожни. Учредените
обезпечения се смятат за действителни и запазват своя ред.
(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, при които вземането на
банката е погасено изцяло чрез парично плащане.
(3) За времето от поставянето на „Корпоративна търговска
банка“ АД – в несъстоятелност, под специален надзор до изтичането на
6-месечен срок от влизането в сила на този закон по отношение на
всички учредени от длъжници или от трети лица в полза на банката
обезпечения не текат предвидените в съответните закони срокове за
тяхното действие. „Корпоративна търговска банка“ АД – в
несъстоятелност, може да поднови до изтичането на 6-месечен срок от
влизането в сила на този закон всяко едно обезпечение за нов срок.
(4) Обезпеченията са противопоставими на всяко трето лице
независимо от начина, по който то е придобило имуществото.“
§ 5 от ЗИДЗБН е тясно свързан с новосъздадените чл. 31а от
ЗБН и ал. 3 на чл. 111 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и цели
да им придаде обратно действие. В чл. 111 ал. 3 (нова – ДВ, бр. 22 от
2018 г.), създадена с ПЗР на ЗИДЗБН е постановено: „Квесторите нямат
право да заличават учредени от длъжници обезпечения.“ В чл. 31а от
ЗБН е постановено: „Временният синдик и синдикът нямат право до
датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на
банката да заличават учредени от длъжници обезпечения с изключение
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на случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез
парично плащане.“ Видно е от съдържанието и редакцията на § 5, в
който изрично са използвани думите „Корпоративна търговска банка
АД – в несъстоятелност“, че придаването на това обратно действие е в
полза на правния субект КТБ и нейните кредитори.
1. Несъответствие с принципите на правовата държава – чл.
4, ал. 1 от Конституцията
Последователността и предвидимостта на законодателя при
приемането на законите изключва произвола на държавата. Тези
изисквания са гаранция, че правните субекти ще съобразяват
поведението си с действащите закони без да се страхуват, че
последиците от техните действия ще бъдат преуредени със задна дата и
без да носят риска от последващи законодателни промени с обратно
действие. Касае се за конституционна гаранция и стимул за
законосъобразност на действията на правните субекти, съобразена с
действащия при придобиването на права и тяхното упражняване закон.
1.1. Засягане на доверието в публични регистри –
нарушение на принципа за правна сигурност и предвидимост
Параграф 5 от ЗИДЗБН е в грубо противоречие с принципа на
правовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията като
основен конституционен принцип. Същностен елемент на този принцип
е законът да осигурява и гарантира правната сигурност. Вписванията в
публични регистри са основно средство за гарантиране на правната
сигурност. С оглед на осигуряване на правната сигурност е както
режимът на вписванията, така и правното значение на поредността на
вписванията.
Параграф 5 противоречи на същността на закона като
нормативен акт. Безпрецедентно в многовековната история на
българската държава и право е постановяване на обратно действие за
такъв дълъг период от време назад и то с оглед на решаване на казуси на
конкретен правен субект. В случая законодателят изрично е визирал
„Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност (КТБ).
Ипотеката се вписва в имотния регистър – чл. 166 от Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД). Вписването дава гласност на
вписания акт, а чрез него –даденото въз основа на него ипотечно право.
Вписването на ипотеката създава и противопоставимост на ипотечното
право спрямо всеки следващ приобретател на имота, както и срещу
кредиторите на този собственик – както хирографарните, така и тези с
по-следваща привилегия. Освен оповестително-защитно действие, това
вписване има и конститутивен ефект, който отпада с нейното
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заличаване, но при заличаване на заличаването не се възстановява, а е
необходимо ново вписване – вж. чл. 179, ал. 3 от ЗЗД.
Особеният залог се вписва в Централния регистър за особените
залози, воден от Агенцията по вписванията – чл. 2 от Закона за
особените залози (ЗОЗ). Това вписване също има конститутивно
значение. Залогът върху предприятие и залогът върху дял на длъжника в
търговско дружество се вписват и в Търговския регистър – чл. 19 и чл.
21 от ЗОЗ. Залогът на безналична ценна книга и дялове на колективни
инвестиционни схеми се вписват в централния депозитар – чл. 18 от
ЗОЗ. Допълнителните вписвания са от значение за създаване на
противопоставимост – чл. 12, ал. 3 от ЗОЗ.
Редът на вписването е от съществено значение за
противопоставимостта За наложените в изпълнителния процес и в
обезпечителния процес 8 възбрани важи чл. 453, т. 1 от ГПК, който е
съобразен с реда на вписванията. Същото важи и за принудителното
изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за
събиране на публичните държавни и общински вземания.
Заличаването на вписано обстоятелство също е вид вписване.
Чрез вписване се отразява в регистрите и недействителността на
извършено вписване или заличаване. Крайно погрешно е разбирането,
че заличаването се извършва от кредитора. Както всяко вписване, и за
заличаването е необходим акт на компетентния орган, който отговаря за
воденето на съответния регистър. Съгласието на кредитора е само
предпоставка за постановяване на заличаване.
Технически вписването се състои в действия на служители от
службата по вписванията, представляващи: 1. вписване във входящ
регистър; 2. подреждане на вписвания акт в съответната книга по чл. 33
от ПВ (за отделните видове ипотеки: договорна и законна) – чл. 7 от
ПВ; 3. нанасяне (кратко описание на акта) в съответната партида – чл. 9
от ПВ. Ипотеките се вписват в част Г на имотната партида – чл. 63
ЗКИР. Без да са извършени тези технически действия, вписване няма.
Ето защо не може да се говори за вписване, което настъпва ex lege.
Заличаването на ипотеката се извършва: а) по съгласие на
кредитора – чл. 179 от ЗЗД; б) по решение на съда – чл. 179 от ЗЗД; в)
по искане на ипотекарния длъжник, ако са изтекли 10 г. от вписването и
то не е подновено; г) по искане на купувача при извършена публична
продан на имота – чл. 175 от ЗЗД. Уредената в § 5 от ЗИДЗБН хипотеза
се покрива с първата – когато квестор или синдик са дали съгласие за
Постановената в обезпечителния процес възбрана се налага чрез вписване на
обезпечителната заповед в имотния регистър (чл. 400, ал. 2 ГПК). Постановената в
изпълнителния процес възбрана се налага чрез вписването на постановлението на
съдебния изпълнител в имотния регистър (чл. 449, ал. 2 ГПК).
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заличаване.
Заличаването на особен залог става със съгласие на кредитора
или въз основа на съдебно решение – чл. 27, ал. 6 от ЗОЗ. В § 5 от
ЗИДЗБН е визирана само първата хипотеза.
Заличаването на постановената в обезпечителния процес
възбрана става въз основа на влязло в сила определение на съда – чл.
402, ал. 3 от ГПК. Очевидно съгласието на квестор или синдик не може
да бъде основание за заличаване на възбрана. Такова заличаване би
било недопустимо като поискано от нелегитимирано лице.
С разпоредбите на § 5 режимът на вписванията, а така също и
на правното значение на поредността на вписванията, е сринат. Срината
е и правната сигурност, която се гради върху него. И всичко това е
направено само в полза на КТБ, на нейните кредитори и в крайна сметка
на евентуалните купувачи на КТБ (вж. чл. 91 от ЗБН, чиято ал. 1 е
изменена със ЗИДЗБН – ДВ, бр. 98 от 2014 г., пак по повод и във връзка
с казуса КТБ).
Създаването на § 5 ЗИДЗБН е резултат или на непознаване на
производствата за вписванията, или на съзнателното им незачитане. От
стенограмата от заседанието на Правната комисия от 31.01.2018 г. е
видно, че при обсъждането на § 5, ал. 1 в частта „Заличавания на
учредени от длъжници или от трети лица в полза на банката
обезпечения са нищожни“ е прието, че механизмът на отпадане на
действието на заличаванията става ex lege, по силата на закона.
Възраждането на заличените обезпечавания също ще стане ex lege. Чрез
второто изречение впрочем е създадена законова фикция, която е в
противоречие със същността на регистърните производства.
Законодателната концепция, залегнала в ал. 1, е в пълен разрез с
правилата на вписванията. В законодателството, в правната наука и в
практиката е утвърдено разбирането, че регистърните производства са
охранителни производства за съдействие за упражняване на права и
осигуряване на правната сигурност. Вписването и заличаването става с
изричен акт във всички случаи, в т.ч. и в случаите на законна ипотека.
Правно е невъзможно вписването и заличаването, нито отменянето на
заличаването да стане автоматично, по силата на закона. Обезсилването
на заличаването и неговото правно действие също не може да стане
автоматично по силата на закона. Именно затова в чл. 90 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е предвидено, че
недействителността не може да породи действие ex lege, а вписването в
имотния регистър се заличава, когато по исков ред се установи
недопустимост или недействителност на вписването.
В ал. 1 на § 5 от ЗИДЗБН е предвидена най тежката форма на
недействителност – нищожност. В действащото законодателство е
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уредена недействителност на вписването (респективно заличаването) в
чл. 85 от ЗКИР. Основанията са две, когато: а) липсва определение на
съдията по вписванията, с което се постановява извършването му и б)
вписването не е удостоверено с подпис на съдията по вписванията.
Както се вижда, основанията са формални, но недействителността се
предявява пред съд. Очевидно е, че новата уредба създава условия за
постигане на ефект на вписване / заличаване в регистър, без да е
извършено изобщо такова. Както заличаването е вид вторично вписване,
така и заличаването на заличаването е такова вписване – въз основа на
определение на съдията по вписванията.
Заличаването не е правно действие на квестора, съответно на
временния синдик, съответно на синдика. То не е правно действие на
кредитора, който се представлява от квестора, съответно от временния
синдик, съответно от синдика. Съгласно чл. 19, ал. 3 от ПВ
заличаването на ипотека се извършва чрез отбелязване отстрани на
вписания акт, като се посочи документът, на основание на който то
става (съдебното решение, с което се обявява недействителността на
вписването), и времето, когато е направено. Отбелязването се подписва
от съдията по вписванията, с което вписването / заличаването се
удостоверява. Заличаването ex lege не се вписва, за него не е
предвидено издаване на определение на съдията по вписванията,
отразяване в партидата (имотна или персонална), в която е вписана
ипотеката, нито отбелязване на документ, въз основа на който се
извършва заличаването, нито накрая удостоверяване на заличаването с
подпис на съдията по вписванията. Липсата на следа от вписването /
заличаването в съответната партида ще доведе до пълна липса на правна
сигурност, каквато регистрите трябва да гарантират.
Съгласието на кредитора за заличаване на ипотеката е
едностранна правна сделка. Разпореждането на съдията по вписванията
за заличаване на ипотеката е охранителен акт, постановен в
охранително производство. Самото заличаване е охранително
производство. Съгласието на кредитора е материално-правна
предпоставка за постановяване на заличаването на ипотеката, но не е
самото заличаване. В съдържанието на § 5, ал. 1 е налице пълно
объркване между съгласието на кредитора за заличаване на
обезпечението като материалноправна сделка и самото заличаване като
охранителен акт, за който съгласието се явява материалноправна
предпоставка.
Както посочихме, стенограмата на заседанието от 31.01.2018 г.
на Правната комисия за разглеждането на законопроекта на второ
четене е видно, че законодателят е смятал, че отпадането на
заличаването при нарушаване на чл. 31а ще става по силата на закона,
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т.е. автоматично. Такова законодателно решение е абсурдно и е в грубо
противоречие със същността на системата на вписванията и
заличаванията като охранителни производства и същността на
вписването и заличаването като охранителен акт.
По-различна е хипотезата на недействителност на акта, въз
основа на който е извършено заличаването. Такава е уредена в чл. 179,
ал. 3 от ЗЗД – при ипотеката. В разпоредбата е предвидено, че ако актът,
въз основа на който е станало заличаването, се обяви за недействителен,
ипотеката може да се впише наново. В такъв случай тя има ред от
новото вписване. Тази хипотеза е по-близка до разглежданата, но в § 5
от ЗИДЗБН се постановява нищожност на самото вписване / заличаване,
а не на акта, въз основа на който е извършено – съгласието на квестор
или синдик. Тази несъобразеност на разпоредбата на § 5 с режима на
вписванията също застрашава сериозно правната сигурност. Тя е
допусната поради явното неразбиране на разликата между вписването
като процесуален акт и материалноправното основание за извършването
му, което е най-често акт (изявление) на кредитора.
Все пак може да се приеме, че законодателят се е отказал от
безпочвената идея за автоматично отпадане на заличаванията, щом е
предвидил в ал. 2 и 3 на чл. 60б от ЗБН предявяване на искове за
обявяване на недействителността на (съгласията за) заличаване на
обезпеченията. Това означава, че заличаванията ще бъдат заличени въз
основа и чрез вписване на съдебни решения, с които: 1. съгласията на
синдиците се обявяват за нищожни и 2. се постановява заличаване на
извършени въз основа на тях заличавания на обезпечения.
Следва да се отбележи, че съгласно чл. 179, ал. 3 от ЗЗД, ако
актът, въз основа на който е станало заличаването, се обяви за
недействителен, ипотеката може да се впише наново. В такъв случай тя
има ред от новото вписване. В случая правната сигурност не е защитена
по този начин, което е свързано пак с идеята за автоматично заличаване
на заличаването. Разбирането е, че това заличаване връща предишното
положение и обезпечението ще се смята за възстановено автоматично,
без нуждата от ново вписване с нов ред, засяга несъмнено правната
сигурност и правата, придобити от трети лица, доверили се на
публичния регистър.
Разбира се, някой може по тълкувателен път да извлече извода,
че предвиденото в § 5, ал. 1 се отнася не до самото заличаване, а до
съгласието, което квесторите, съответно временните синдици, съответно
синдиците на КТБ са дали за заличаването на ипотеката. Следва да се
има предвид, че и при такова тълкуване § 5 противоречи на режима на
вписванията, което противоречие засяга сериозно правната сигурност.
Вписването и заличаването са строго формализирани процедури. В чл.
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179 ЗЗД е предвидено вписването и заличаването на ипотеката.
Съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за вписванията заличаване на
вписването на ипотеката (чл. 179 от ЗЗД) става въз основа на писменото
съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма, или на
влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването.
Съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за вписванията заличаването се
извършва чрез отбелязване отстрани на вписания акт, като се посочи
документът, на основание на който то става, и времето, когато е
направено. Отбелязването се подписва от съдията по вписванията. При
изчерпване на свободното място в ипотечния акт по разпореждане на
съдията по вписванията служител от службата по вписванията залепва
продължение (алонж), скрепено с подписа на служителя и печата на
службата най-малко на две места. За извършения алонж съдията по
вписванията прави нарочна забележка след заверката по чл. 35, ал. 3.
Съгласно чл. 179, ал. 3 от ЗЗД заличаването погасява ипотеката.
Но ако актът, въз основа на който е станало заличаването, се обяви за
недействителен, ипотеката може да се впише наново. В такъв случай тя
има ред от новото вписване. На основание чл. 179, ал. 3 от ЗЗД и чл. 113
от ЗС, правата, които трети лица са придобили преди това ново
вписване от собственика на имота, върху който е била учредена
заличената ипотека, и вписали вещни права, съответно върху
недвижимия имот. Съгласно чл. 1 от Правилника за вписванията
вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване
актове по начина, предвиден в този правилник. Именно по тези причини
в чл. 179, ал. 3 от ЗЗД е предвидено като предпоставка за новото
вписване съгласието, въз основа на което е станало заличаването, да е
обявено за недействително, което може да стане с влязло в сила съдебно
решение (чл. 179, ал. 1 от ГПК), с което е уважен иск за обявяване на
даденото от кредитора съгласие за заличаване на ипотеката. На
основание чл. 114 от ЗС и исковата молба за обявяване на
недействителността на това съгласие трябва да бъде вписана в имотния
регистър, съответно на основание чл. 115 от ЗС влязлото в сила решение
също. На основание чл. 113 и чл. 114 от ЗС и чл. 226, ал. 3 от ГПК
влязлото в сила решение не може да бъде противопоставено на трети
лица, придобили вещни права и ипотеки преди вписването на исковата
молба. Необходимостта от спазването на тази процедура се налага от
изискването за правна сигурност и от същността на публичните
регистри да бъдат гарант за тази правна сигурност. В противен случай
всеки правен субект, който добросъвестно се е доверил на данните,
вписани в публичния регистър, ще увисне във въздуха, ще бъде увреден
въпреки законосъобразността на своето правно действие и въпреки
своята добросъвестност.
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Че става дума за нищожност на заличаването на ипотеката по
силата на закона и то с обратно действие обаче ясно показва
предвиденото в § 5, ал. 1, изр. 2 възкресяване и запазване на реда за
заличените от квесторите, съответно временните синдици, съответно
синдици на КТБ обезпечения.
1.2. Правна несигурност в резултат от обратното действие
на разглежданата норма
Фундаменталният принцип за правовата държава е изрично
обявен и в чл. 2 на Договора за Европейския съюз (ДЕС). Съюзът се
основава на ценностите на правовата държава. Ценностите на правовата
държава са общи за държавите членки на Общността и са залегнали в
техните конституционни традиции. Те са фундаментална основа на
Европейския съюз (ЕС). Затова нарушаването им от националния
законодател е недопустимо. Именно в съответствие с европейското
право в чл. 4, ал. 1 от Конституцията от 1991 г. изрично е закрепен
принципът на правовата държава, за разлика от Конституцията от 1971
г. Освен това чл. 2 от ДЕС няма просто декларативно действие, а е
пряко приложима норма на европейското право. Нарушението на тази
норма е равносилно на отказ от основополагащите ценности на ЕС. В
нормата за правовата държава се съдържат и изискванията, на които
трябва да отговарят законите при тяхното създаване, и принципите,
които следва да се спазват при тяхното прилагане от властите, за да
бъде една държава правова. Още в решението си от 1986 г. по делото
„Les Verts“ Съдът на Европейския съюз (СЕС) изтъква, че ЕС „е правова
общност, доколкото нито държавите членки, нито нейните институции
могат да избегнат контрола относно това, дали действията им
съответстват на основната конституционна харта – Договора.“
СЕС извежда редица съществени измерения на принципа на
правовата държава – законност и зачитане на правната йерархия, правна
предвидимост и сигурност, забрана за обратно действие, закрила на
правата и легитимните очаквания, възприети и на национално ниво,
отчитайки потребностите на общностното право. Националните
законодателства на държавите членки, също както и институциите на
ЕС, са обвързани с изискванията на принципа на правовата държава
(Решение № 5 от 11.05.2017 г. на КС по к.д. № 1 от 2016 г.). В своята
практика Съдът на Европейския съюз извежда като същностен елемент
на фундаменталния принцип на правовата държава принципа за
правната сигурност, закрилата срещу обратното действие на правните
норми (дело 122/78, Topfer v. the Commission (1978) ECR 1019; вж. и
дело 74/74, CNTA v. the Commission (1975) ECR 533; решението на СЕС
от 1986 г. по делото „Les Verts“). Принципът на правовата държава и
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законността по същество включва прозрачен, отчетен законодателен
процес, като „в правова общност трябва ефективно да се гарантира
спазването на законността“. Правната сигурност изисква, наред с
другото, разпоредбите да са ясни и предвидими и да не се променят
ретроспективно. СЕС изтъква това правило, като посочва, че в
съответствие с принципите на правната сигурност и на защита на
оправданите правни очаквания „въздействието на законодателството
трябва да бъде ясно и предвидимо за онези, които са подчинени на
него“. Равенство пред закона „представлява общ принцип на правото на
Съюза, предвиден в членове 20 и 21 от Хартата на основните права на
Европейския съюз“.
От съдържанието и редакцията на целия § 5 личи ясно, че
законодателят му придава обратно действие, което правилно е посочено
и във ветото на президента. Законодателят го е казал достатъчно
категорично чрез съдържанието и редакцията на текстовете в параграфа.
Обратното действие е предвидено от поставянето на КТБ под специален
надзор – 20.06.2014 г.
Обратно действие е предвидено и в изречение 2-ро на ал. 1 от §
5: „Учредените обезпечения се смятат за действителни и запазват своя
ред“. В ал. 4 изрично е постановено, че обезпеченията са
противопоставими на всяко трето лице, независимо от начина, по който
е придобило имуществото. За законодателя се оказва ирелевантно, че
това трето лице се е доверило на публичния регистър, в който се вписва
съответното
обезпечение.
Ирелевантна
за
законодателя
е
добросъвестността на това трето лице. Абсолютно наложително за
сигурността в гражданския оборот е необходимостта всяко лице да
може да провери в регистъра какво има вписано за съответното
имуществено право. Правно недопустими и в разрез с правната
сигурност са каквито и да е промени в съответния регистър със задна
дата. Доверието в Търговския регистър се проявява в правилото на чл.
10 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ): „Трети добросъвестни лица могат да
се позовават на вписването, както и на обявяването, дори ако вписаното
обстоятелство, съответно обявеният акт, не съществува.“
Подчертаваме, че възраждането на заличеното обезпечение с
обратна сила и запазването на реда на вписвания противоречи на чл. 4,
ал. 1 от Конституцията с оглед изискването за правна сигурност.
Ако друг кредитор е учредил ипотека върху имота след
заличаването на ипотеката на КТБ, след обявяването на заличаването за
нищожно и „възкръсването“ на ипотеката в полза на КТБ, кредиторът
със следваща ипотека остава на по-заден ред. Така ще бъдат засегнати
неограничен кръг от лица, които са учредили ипотека или особен залог
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върху този имот след заличаването на ипотеката, която е била вписана в
полза на КТБ. Продавачът на имота, който е сключил договора за
продажба при отложено или разсрочено плащане, всеки инвеститор,
строител, което и да е физическо или юридическо лице, което е продало
имота при тези условия, ще загуби надлежното обезпечение, губейки
неговия ред. Този кредитор може да бъде всяка банка, различна от КТБ,
която е дала кредит на кредитополучател и е учредила ипотека. Както е
известно, банките имат задължение да обезпечават надлежно
отпусканите от тях кредити. Така ще се засегнат правата на другите
банки, различни от КТБ, което в крайна сметка ще засегне и
сигурността и стабилността на банковата система. Все пак КТБ не е
единствената банка в България.
Всеки купувач на имота може да направи справка в имотния
регистър за направените вписвания при сключването на сделката. Той се
е доверил на регистъра, че е купил имота без ипотека, а се оказва, че с
обратна сила върху неговия имот изневиделица по силата на закона се
възстановява заличена ипотека с предходен ред. Този обикновен
български гражданин, който е заделил с труда си средства да си купи
жилище, ще се окаже под тежестите на ипотеката. Освен това на
основание чл. 444, т. 7 от ГПК единственото жилище на длъжника е
несеквестируемо. Какво ще се прави тогава с несеквестируемостта на
единственото жилище, на земеделските земи. Съгласно чл. 445 от ГПК
от забраните по чл. 444 не могат да се ползват длъжниците относно
вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато взискател е
заложният или ипотекарният кредитор. Така той ще се окаже с ипотека
в полза на КТБ, без да е имал каквито и да е отношения с нея.
1.3. Неяснота на създадената уредба – източник на правна
несигурност
Азбучно правило в материалното право е, че обезпеченията
имат акцесорен характер по отношение на вземането. Ако то не
съществува, това означава, че и основанието за съществуването на
обезпечението липсва.
В § 5, ал. 2 е постановено, че алинея 1 не се прилага в случаите,
при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично
плащане. В ЗБН няма норма, която да обявява за нищожни всички
погасявания на вземанията, освен чрез парично плащане. От
съпоставката на ал. 1 и ал. 2 обаче изглежда, че обратно на правилото за
акцесорност и обусловеност на обезпечението от съществуването на
обезпеченото вземане, законодателят е преследвал целта чрез обявяване
на нищожност на заличаването на обезпечението поради погасяването
на вземането чрез способ, който не е парично плащане, и неговото
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възраждане по силата на закона, да възкреси погасеното вземане.
В обосновката към законопроекта на заседанията на Правната
комисия и Народното събрание в пленарна зала се е подчертавало, че
банката не може да си събере вземанията, защото обезпеченията вече са
заличени, дори и да спечели делата за прихващанията. По всичко
изглежда, че разпоредбата е насочена срещу прихващанията. Може би
затова в крачка между другото е придадено обратно действие на чл. 59,
ал. 5-7 на ЗБН с § 8. (Самият § 8 противоречи на Конституцията – вж.
изложеното по-долу.) В противоречие с изискването за правовата
държава относителната недействителност на погасяването на вземането
на банката е свързана с нищожността на заличаването на вписаното в
съответния публичен регистър обезпечение за това вземане.
Чрез § 5 на ЗИДЗБН на практика се цели и се създава обратно
действие на чл. 111, ал. 3 от Закона за кредитните институции –ЗКИ
(създадена с § 9 от закона), в която е предвидено „Квесторите нямат
право да заличават учредени от длъжници обезпечения.“ И това е така,
тъй като от съпоставката между внесения и приет на първо гласуване
ЗИДЗБН е видно, че създаването на новата ал. 3 на чл. 111 от ЗКИ е
била внесена като предложение в § 5 от ЗИДЗБН. В доклада на правната
комисия е посочено „Комисията подкрепя по принцип текста на
вносителя за § 5, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на
систематичното му място в § 9. § 5 от ЗИДЗБН е бил § 6 в
законопроекта.“ Или обратно, § 5 от законопроекта е бил предложен
заради § 6 на този законопроект. Това показва, че в закона не е имало
забрана за заличаване на обезпеченията. Друг е въпросът, че тъй като
особеният надзор е с цел оздравяването на предприятието на банките и
не е задължително свързано с прекратяването на тяхната дейност,
напротив, ако БНБ своевременно е поставила банката под специален
надзор, би било вероятно дейността ѝ да продължи. Освен това новата
разпоредба съдържа генерално правило, без да отчита възможността
длъжниците на банката, за чиито задължения са учредени съответните
обезпечения, надлежно да са погасили своите задължения.
При внасянето на законопроекта и неговото гласуване се е
посочвало, че измененията на ЗБН се налагат за защитата на обществен
интерес. Даже в мотивите на законопроекта е посочено – в интерес на
всички български граждани. По-нататък като обществен интерес е сочен
интересът на кредиторите за попълване на масата на несъстоятелността.
Изложеното тук обаче ясно показва, че измененията не са в обществен
интерес. Според нас е налице спекулация и популизъм с понятието
обществения интерес. Общественият интерес диктува необходимост от
правна сигурност. Законодателят е време да престане с експериментите
на законодателстване в банковата несъстоятелност и да погледне на
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закона сериозно, като на закон, на нормативен акт, а не на
индивидуален административен акт, в който да си прави преценки за
целесъобразност според конкретната банка и конкретния казус.
2. Засягане на придобити от трети лица права – нарушение
на принципите за защита на собствеността и неприкосновеност на
частната собственост – чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията и на чл.1
от Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на
правата на човека и основните свободи (Ратифицирана със закон,
приет от Народното събрание на 31 юли 1992 г. – ДВ, бр. 66 от 1992
г., в сила за Република България от 7 септември 1992 г.)
Разпоредбата на § 5 от ЗИДЗБН нарушава правната сигурност,
предвидимостта и стабилността на правния ред. Чрез придаденото
обратно действие се засягат вече придобити права, чието придобиване е
било съобразено с действащия към момента на придобиването им
правен ред. Някои от тях вече са упражнени, като към момента на
упражняването правните субекти са се съобразили с действащия към
този момент закон.
В решенията си Конституционният съд следва концепцията, че
при създаването на законите в правовата държава законодателят трябва
да търси решения, които да задоволяват чл. 17, ал. 1 от Конституцията,
както и справедливия интерес в рамките на конституционния модел, а
не инцидентно или под влияние на случайни фактори „да въвежда
рестрикции и да установява привилегии, нито да предоставя права,
които не могат да бъдат упражнявани“ (Решение № 1 от 2005 г. на
Конституционния съд).
В постоянната си практика (решение № 7 от 2001 г. по к.д. № 1
от 2001 г., решение № 17 от 1999 г. по к.д. № 14 от 1999 г., решение № 3
от 2000г. по к.д. № 3 от 2000 г., решение № 11 от 2001 г. по к.д. № 18 от
2000 г., решение № 18 от 1997 г. по к.д. № 12 от 1997 г.)
Конституционният съд приема, че под право на собственост следва да се
разбират всички имуществени права.
След заличаването на ипотеката, вписана в полза на КТБ,
имотът може да е продаден по реда на публичната продан. Купувачът е
купил имота чрез влязло в сила възлагателно постановление, надлежно
го е вписал в имотния регистър и изведнъж се оказва, че го е купил с
тежаща върху него ипотека. Кого ще виним тогава – съдебния
изпълнител, частен или държавен, или взискателя, по чиято молба е
проведено принудителното изпълнение? Не на последно място имотът
може да е продаден и от публичния изпълнител по реда на ДОПК и да е
погасено публично държавно или общинско вземане.
Изложените съображения важат в пълна мяра и за посочените
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по-горе обезпечения, подлежащи на вписване в съответния публичен
регистър, които са обхванати от приложното поле на § 5, ал. 1 от
ЗИДЗБН.
От ал. 2 на § 5 от ЗИДЗБН става ясно, че заличаванията запазват
действието си и не са нищожни, когато вземането на банката е погасено
изцяло чрез парично плащане. С тази разпоредба се създава
необосновано ограничение на приложимите спрямо задължения към
банка погасителни способи. Считаме, че по този начин се ограничава
собствеността по смисъла на чл. 17 от Конституцията, като се създават
условия за запазване обременеността на имуществото на длъжника по
обезпечението.
Както добре знаем, засягането на право на собственост чрез
законова уредба следва да бъде оправдано от необходимостта да бъде
защитен висш обществен интерес.
В мотивите на законопроекта и в стенограмите от заседанията
на Правната комисия е посочено, че следва да се считат за нищожни
всички заличавания, които са направени неправомерно от квесторите на
КТБ след поставянето ѝ под особен надзор. Както виждаме, § 5 е приет
с цел да се заличат, да се ликвидират последиците от неправомерните
действия на квесторите. За своята неправомерна дейност обаче
квесторите носят имуществена отговорност. Освен това БНБ е длъжна
да назначи квалифицирани квестори. Съгласно чл. 105, ал. 2 от ЗКИ
квесторът трябва по преценка на БНБ да притежава квалификация,
способности и познания, необходими за изпълнение на възложените
функции и задачи, и да отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 1 и т.
3-9 от ЗКИ. Той не трябва да се намира с банката или с неин длъжник в
отношения, които пораждат основателно съмнение за неговата
безпристрастност. БНБ е длъжна да упражнява надзор над дейността на
квесторите. Съгласно чл. 107, ал. 3 от ЗКИ, БНБ може да издава
задължителни предписания на квесторите във връзка с дейността им.
Ако са налице неправомерни действия, извършени от квесторите, това
означава, че БНБ не е упражнила предоставените ѝ с императивни
правни норми правомощия. Освен това, съгласно чл. 106, ал. 4 от ЗКИ,
БНБ може по всяко време да прекрати правомощията на квестора и да
назначи друг на негово място. Актът на БНБ не подлежи на обжалване.
Съгл. чл. 112 ал. 1 от ЗКИ квесторът упражнява правомощията си с
грижата на добър стопанин. Той носи отговорност за вреди, причинени
от него умишлено.
Временният и постоянният синдик се назначават от фонда за
гарантиране на влоговете (чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗБН). В чл. 28 от ЗБН са
предвидени задължителни гаранции, които синдикът трябва да внесе.
Съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗБН назначените за синдик лица в деня на
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встъпването си в длъжност задължително предоставят гаранция за
своето управление в размер, определен от фонда. Гаранцията по ал. 1 се
предоставя под формата на паричен депозит в банка, определена от
фонда (ал. 2). Съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗБН гаранцията служи за
обезщетяване на причинените от синдика вреди на масата на
несъстоятелността.
Освен това би трябвало квесторите и синдиците на банката да
подлежат на задължително застраховане, както това е в търговската
несъстоятелност за синдика, в т.ч. и когато то се развива като
производство за оздравяване на предприятието на длъжника.
Поставянето на банката под особен надзор има за цел оздравяване на
предприятието на банката и е аналогично оздравителното производство
в търговската несъстоятелност. Няма данни дали това е сторено. Няма
данни също да са заведени дела от синдиците на банката срещу
застрахователи, които да са застраховали лицата, назначени за квестори,
съответно синдици на банката.
От изложеното следва изводът, че БНБ и Фондът не са си
изпълнили задълженията относно назначаването на квалифицирани
квестори и синдици и не са упражнили дадените им от закона
правомощия за контрол за тези действия и цялата тежест се стоварва
във вреда на лицата, които са се доверили на публичните регистри.
Необходимо е да посочим, че в § 5 думата „неправомерно“
липсва. Не е отчетено дали заличаването е неправомерно. Вместо това
депутатите са приели, че действието на ал. 1 и следващите го
разпоредби ще бъде по силата на закона.
Правен абсурд е да се предвиди нищожност, без тя да се
предпоставя от неправомерност. В противоречие с изискването на чл. 4,
ал. 1 от Конституцията неправомерността се е оказала ирелевантна за
обявената в § 5 ал. 1 от ЗБН нищожност. Както и добросъвестността на
третото лице се е оказала ирелевантна за законодателя. И това е така,
защото всяко добросъвестно лице, което иска да придобие права, прави
справки в съответния публичен регистър и няма каквато е да е
възможност да има знание за бъдещи хрумвания на законодателя за
законодателни промени.
В заседанията на Правната комисия и Народното събрание в
пленарна зала се е подчертавало, че банката не може да си събере
вземанията, защото обезпеченията вече са заличени. Като аргумент се
сочи наличието на фиктивни сделки. Юридически това означава
симулация, която изрично е предвидена в чл. 17 и чл. 26 ЗЗД като
основание за нищожност. Като аргумент се сочат също сделки, които са
с цел да се увредят кредиторите на банката. Но това са сделки, които са
атакуеми с иска по чл. 135 от ЗЗД, изрично предвиден в чл. 62, ал. 1 от
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ЗБН! Няма предявени искове от синдиците по тези текстове.
От стенограмите на Правната комисия е видно, че друга
причина, поради която се е счело за наложително да се приеме § 5, е, че
в производство по несъстоятелност, което е открито за длъжник на
банката, синдиците са били изместени от друг кредитор на този
длъжник. Вместо да оспорят вземането, съответно обезпечението (ако
синдикът в това производство е приел, че изместилият КТБ кредитор
има такова) по реда на чл. 690, ал. 1 и чл. 694 от Търговския закон на
основание чл. 17 от ЗЗД или чл. 135 от ЗЗД, синдиците на КТБ пледират
за приемане на това изменение на ЗБН!
Изключително грубото противоречие на § 5 с изискването за
правовата държава е и поради обстоятелството, че нормата се приема
повече от 3 години и седем месеца след поставянето на КТБ под особен
надзор – 20.06.2014 г. В този период обаче гражданският и търговският
оборот не са спрели. Така законът ще засегне огромен кръг лица, които
са засегнати от ал. 1 и ал. 4 на този параграф.
Чрез обратното действие, предвидено в § 5 от ЗИДЗБН, се
засяга и същностният белег на гражданскоправните субективни права да
бъде предвидена в закона и гарантирана от закона правна възможност.
Отнеме ли се този задължителен елемент, то престава да бъде такова,
губи основната характеристика на възможност, призната и гарантирана
от закона. Придобитото право не може да се отнеме и дисквалифицира.
Прилагането към придобитото и упражнено съобразно действащия към
момента на придобиването и упражняването закон право е недопустимо
и противоконституционно и е в грубо противоречие с конституционния
принцип за правова държава, установен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията,
като вреди на носителя на правото, който го е реализирал съобразно
действащия към момента на реализацията закон. Такава вреда не може
да бъде нанесена дори в обществен интерес (вж. така и Особеното
мнение на проф. д.ю.н. Ц. Ц. по Решение № 4 от 11.03.2014 г. на КС по
к.д. № 12 от 2013 г.).
Предвидената в чл. 5, ал. 5 от Конституцията възможност
Народното събрание да придаде обратно действие на закон не може да
бъде упражнявана извън рамките, очертани от конституционния
принцип за правовата държава. Този принцип изисква последователно
законодателно регулиране на обществените отношения, поддаващи се
на трайна уредба (Решение № 3 от 2008 г. по к.д. № 3 от 2008 г.).
Иманентно присъщи на принципа на правовата държава са принципите
за правната сигурност, предвидимост и стабилност, принципът за
забрана на обратното действие на правните норми, както и принципът за
закрила на законно придобити права (Решение № 4 от 11.03.2014 г. по
к.д. № 12 от 2013 г.; Решение № 10 от 29.09.2016 г. по к.д. № 3 от 2016
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г.; Решение № 12 от 11.11.2010 г. по к.д. № 15 от 2010 г.; Решение № 7
от 29.09.2009 г. по к.д. № 11 от 2009 г.; Решение № 7 от 19.06.2012 г. по
к.д. № 2 от 2012 г.).
В случая на § 5 от ЗИДЗБН. „висшият обществен интерес“ е
обоснован с цел синдиците на КТБ да могат да съберат вземанията на
КТБ към нейните длъжници като реализират обезпеченията, които
неправомерно са заличени от квесторите на банката, временните и
постоянните синдици. Този интерес обаче не е по-значим от интереса да
се гарантира правната сигурност, интересите на правните субекти,
които надлежно са учредили и вписали обезпечения след заличаването
на обезпечението на КТБ, правните субекти, придобили обекта на
обезпечението, доверявайки се на публичните регистри, в които
обезпеченията са били заличени. Освен това, под претекст, че се търси
защитата на висш обществен интерес, законодателят чрез § 5 цели да
„замаже“ последиците от бездействието на синдиците, неизползването
на правните възможности по чл. 17, и чл. 135 ЗЗД, чл. 690, 694 ТЗ,
неупражняването на надлежен контрол от страна на Фонда за
гарантиране на влоговете в банките върху дейността на синдиците;
неупражняването на надлежен контрол от страна на БНБ върху
дейността на квесторите. Цели се, като че ли, да се избегне и
имуществената отговорност на квесторите и синдиците.
3. Несъответствие с принципа за недискриминация и
осигуряване на еднакви правни условия за стопанска дейност – чл.
6 и чл. 19 от Конституцията
С § 5 от ЗИДЗБН се създава неравно третиране на длъжниците
на банката и техните правоприемници. Негативните последици на
правилото засягат само тези от тях, които са учредили обезпечения,
подлежащи на вписване в регистър. Нормата не обхваща множество
други хипотези – на освобождаване на други обезпечения, дадени на
банката: залози, финансови обезпечения, поръчителства, банкови
гаранции, менителници и менителнични поръчителства. Тези длъжници
и правоприемниците им са поставени в привилегировано положение без
никакво основание.
Разпоредбата на § 5 от ЗИДЗБН е в противоречие с чл. 6 и чл.19
от Конституцията, който повелява равенството на гражданите и
юридическите лица пред закона, и с това, че създава за кредиторите на
КТБ привилегия пред кредиторите на други банки.
В неравноправно положение са поставени кредиторите в
производството по несъстоятелност в сравнение с фонда, който е
единственият кредитор, легитимиран да предяви иск по чл.60б, ал.3
ЗБН. Това му създава привилегия пред останалите кредитори (а те са
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поставени в зависимо положение от неговата активност), която не е
основана на обективен признак. Вярно е, че фондът действа и в
качеството на процесуален субституент за тях, но те са лишени от
възможността лично да упражнят своите права, произтичащи от
нищожността.
Нееднакво третиране на длъжниците на КТБ спрямо тези на
други банки е налице и в резултат от наложения с § 5, ал. 3 от ЗИДЗБН
мораториум на сроковете, свързани с действието на обезпеченията към
банката. Спират сроковете от поставяне на банката под специален
надзор (отново с обратно действие) и до 6 месеца от влизане в сила на
настоящия ЗИДЗБН. Дадена е възможност на КТБ да поднови до
изтичането на крайния срок всяко едно обезпечение за нов срок.
VI. АРГУМЕНТИ ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ
НА § 6, АЛ. 1 ЗИДЗБН
В § 6, ал. 1 от ЗИДЗБН е предвидено, че „Всяко прехвърляне
или поредица от прехвърляния на акции и/или дялове от търговски
дружества, извършено от длъжник на банката след датата на поставяне
на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност под
специален надзор, е недействително по отношение на банката и на
кредиторите на несъстоятелността.“
В мотивите към законопроекта се посочва, че с тази промяна се
дава възможност банката да върне в патримониума на своите длъжници
техни дялови участия, върху които не са били учредени обезпечения и
които са били прехвърлени, както и „да изпълнява“, т.е. да насочи
принудително изпълнение върху тях (чрез тяхното включване в масата
на несъстоятелността и осребряването им). С промените се цели също
да бъдат изправени конкретни неправомерни действия и създадени
порочни практики във връзка с несъстоятелността на КТБ, довели до
отклоняване на активи и до възпрепятстване на действията по тяхното
събиране и попълване в масата на несъстоятелността, т.е. ще се пресече
в голяма степен процесът по вторичното разграбване на активите,
придобити с пари на КТБ. И също, че „реалностите на КТБ“ са нови
(или законово неизследвани) по същество отношения, възникнали
между банката в несъстоятелност, нейните длъжници и/или трети лица,
придобиващи активи с произход от банката, същите са доказали
неадекватността на съществуващата правна уредба да осигури
ефективност на действията по попълване на масата на
несъстоятелността и категорично са изисквали адаптиране на
законодателството. Доста самонадеяно е да се твърди, че за първи път в
световната банкова практика именно в България са били формирани
невиждани по света реалности, които били „законово неизследвани“ и
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уникални. Случилото се с КТБ не е резултат от неадекватна правна
уредба, а от ненадлежно изпълнение на функциите на надзорните
органи. Може да се твърди, че ако лицензът на банката е бил отнет
своевременно и заедно с това бяха назначени синдици, които да вземат
адекватни мерки срещу „вторичното източване на активи“, такива
действия не биха били извършени със същия успех.
1. Несъответствие с принципите на правовата държава – чл.
4, ал. 1 от Конституцията
Съгласно чл. 4, ал. 1 от Конституцията: „Република България е
правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на
страната.“ В решение № 4 от 2014 по к.д. № 12 от 2013 г. на КС е
подчертано, че правова държава означава упражняване на държавната
власт на основата на Конституцията в рамките на законите.
Конституционният съд многократно се е произнасял за същността на
понятието за правова държава (вж. Решение № 1 от 2005 г. по к.д. № 8
от 2004 г.; Решение № 7 от 2005 г. по к.д. № 1 от 2005 г.), като е приел,
че в „материален смисъл“ правовата държава е държава на
справедливостта, а във „формален смисъл“ тя е държава на правната
сигурност, където съдържанието на правния ред е ясно и недвусмислено
определено. Правната сигурност, предвидимостта и стабилността са
характеристики на правовата държава, която изисква трайно и
последователно като концепция законодателно регулиране на
обществените отношения (Решение № 3 от 2008 г. по к.д. № 3 от 2008
г.).
Принципът на правовата държава е фундаментален принцип,
изведен от Съда на Европейския съюз наред с принципа за правната
сигурност (дело 122/78, Tцpfer v. the Commission (1978) ECR 1019; вж. и
дело 74/74, CNTA v. the Commission (1975) ECR 533), както и решение
№ 5 от 11 май 2017 г. по к.д. № 12 от 2016 г.). Този принцип е елемент
на правото на Европейския съюз.
Производни от принципа на правовата държава са принципът на
правната сигурност, предвидимост и стабилност, принципът за забрана
на същинското обратно действие на правните норми и принципът за
закрила на законно придобити права, които са несъвместими с
обратното действие на закона. В случая с § 6, ал.1 от ЗИДЗБН не се
преуреждат занапред заварени правоотношения, а е налице същинско
обратно действие, което създава правна несигурност и непредвидимост.
1.1. Правна несигурност, резултат от обратното действие на
разглежданата норма
Предвиденото в § 6, ал. 1 от ЗИДЗБН обратно
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инвалидизационно действие (от момента на поставяне на КТБ под
специален надзор – 20.06.2014 г.) засяга валидността на сделки,
извършени преди години. Както към тази дата, така и до настоящия
момент в законодателството ни не е съществувала забрана за
прехвърляне на акции и/или дялове от търговски дружества, извършено
от длъжник на банка, дори и когато тя е поставена под специален
надзор.
Придаването на обратно действие на гражданския закон е
принципно възможно, но не е общо правило, а изключение, с което не
може да се злоупотребява. По отношение на ретроактивните правни
мерки СЕС е особено строг в преценката, когато става дума за нарушено
доверие в стабилността на правното положение на засегнатите субекти,
основано
на
експлицитно
или
имплицитно
уверение
(индивидуализирано обвързване) от страна на институциите на ЕС.
Съдът обаче допуска изключение от принципа в случаите, когато целта,
която трябва да бъде постигната, го изисква и когато легитимните
интереси на засегнатите са подходящо съобразени, каквато е неговата
позиция по делото Racke, поддържана и по други дела (дело 98/78,
Racke v. Hauptzollamt Mainz (1979), пар. 20; дело C-376/02, Stichting
Goed Wonen v Staatssecretaris van Financin, пар. 32 – 34).
Законодателните разрешения от такъв тип трябва да са резултат
от преценка за конфликта на ценностите през призмата на
пропорционалността. Така че за преценката на законодателното
разрешение относно хронологичния конфликт на законите значение
имат и такива обстоятелства, каквито са обществените потребности от
въвеждането на нови законодателни решения в дадена материя.
Подобни изисквания са развити и в практиката на СЕС (решение по
дело Wachauf, Hubert Wachauf v Federal Republic of Germany 5/88, [1989]
ECR 2609).
Подобни норми трябва да отчитат оправдания преобладаващ
обществен интерес, а при вмешателство в определена правна сфера това
вмешателство следва да е необходимо като наложено от повелителна и
изключителна социална или друга нужда с голяма обществена
значимост и да е пропорционално на преследваната законна цел. Никъде
в материалите от обсъждането на законопроекта не е посочен ясно такъв
обществен интерес. Изтъква се единствено очакваният положителен
ефект за попълване на масата на несъстоятелността на КТБ, което е в
полза на частни лица – кредиторите на банката, и преди всичко на този с
най-големи вземания – Фонда за гарантиране на вземанията от банките
(ФГВБ). От така изложеното подробно по-горе следва, че атакуваната
разпоредба на § 6, ал.1 на ЗИДЗБН не се вписва в основните
характеристики на правни норми, характерни за правова държава.
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1.2. Неясноти в разпоредбата на § 6, ал. 1 ЗИДЗБН
Правната сигурност е подкопана и чрез използването на
термини, чието съдържание е неизяснено в частното право, което може
да бъде причина за противоречиви тълкувания в съдебната практика и
непоследователност в прилагането на закона.
В Решение № 9 от 30.09.1994 г. по конституционно дело № 11
от 1994 г. Конституционният съд тълкува конституционната норма на
чл. 4, ал. 1 именно в този смисъл: „Република България е правова
държава и се управлява според Конституцията и законите. Този
конституционен принцип би могъл да се спази само ако съдържащите се
в нормативните актове разпоредби са ясни, точни и непротиворечиви.
Иначе те не биха били годни да регулират основните обществени
отношения.“
Преди всичко, недействителността не може да се приложи за
„поредица от прехвърляния“. Тя може да засегне отделна
прехвърлителна сделка, която е част от такава поредица, което ще се
отрази на прехвърлителното действие и на последващите сделки от
поредицата. Но цялата система от прехвърляния не може да бъде
недействителна. В контекста терминът „поредица“ е двусмислен, което
при липсата на легална дефиниция създава неяснота и несигурност. От
една страна, самият длъжник може да е сключил няколко
прехвърлителни сделки с едно или с различни лица, които сделки
формират „поредица“. На второ място, би могло да се визират
последователни прехвърляния: от длъжника на трето лице, след което
от приобретателя – в полза на друго лице и т.н. Неясно е дали цялата
поредица, т.е. всички сделки, трябва да бъдат обявени за
недействителни, или недействителността може да засегне само отделна
сделка.
На следващо място, не е посочено необходимо ли е акциите и
дяловете да са „с произход от банката“ и ако не – защото в текста
липсва такова изискване – какво оправдава посегателството към всички
притежавани от длъжник на банката и от негови правоприемници акции
и дялове?
2.
Несъответствие
с
принципа
за
защита
и
неприкосновеност на правото на собственост – чл. 17, ал. 1 и 3 от
Конституцията и чл. 1 от Допълнителния протокол към
Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
Правото на членство в търговско дружество, разглеждано като
право на дял или инкорпорирано в акция, има нехомогенен характер,
понеже обхваща и неимуществени права и задължения, но
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имуществената компонента дава основание то да бъде обхванато от
конституционноправната защита на собствеността, съдържаща се в чл.
17, ал. 1 и 3 от Конституцията.
Въведените с обратна сила нови предпоставки за
недействителност, свързани с поставянето на банка под специален
надзор, разширяват нейното приложно поле, с което се влошава
положението на лицата, ползващи се от последиците на сделките,
поначало сключени като действителни съобразно действалото при
сключването им законодателство (независимо от без/възмездния им
характер и без значение добросъвестността на третите лица). Така се
стига до засягане на придобити права. Този ефект може да бъде
оправдан с наличието на по-важни обществени интереси, с оглед
защитата на които се жертват тези придобити права.
Веднага може да се посочи, че отсъства значим и траен
обществен интерес, щом липсва подобна разпоредба в основния текст
на закона, а е създадена само тази с обратно действие – за решаване на
конкретен въпрос, възникнал в съдебната практика.
При обсъждане на законопроекта на първо четене е направен
опит за извеждане на такъв интерес от процеса на вторично разграбване
на активи на банката, които би трябвало да бъдат в масата на
несъстоятелността. Целта е да се развържат ръцете на синдиците и да
им се дадат адекватни правни инструменти, ефективно да защитят
масата на несъстоятелността.
Санкционирането с недействителност на прехвърляния на
имущество създава ограничения за разпореждане с акции и дялове, т.е.
със собствеността на длъжника. Но ако за него ограничението е
пропорционално, то прилагането му и за собствеността на трети лица,
негови правоприемници, няма достатъчно основание, особено при
добросъвестност на тези лица. От друга страна, придобитите от трети
добросъвестни лица права не са защитени и те могат да ги изгубят,
независимо колко далеч по веригата на правоприемствата се намират. За
тяхна сметка ще се облагодетелстват кредиторите на несъстоятелността,
чиито интереси в много случаи е съмнително дали трябва да бъдат
предпочетени.
Съгласно решение № 7 от 10.04.2001 г. на Конституционния съд
по к.д. № 1 от 2001 г.: „Когато обратното действие на закон, който
посяга на придобити права, не е мотивирано в полза на висш обществен
интерес без изразена ясна воля за уреждане на последиците, то не може
да бъде определено по друг начин, освен като експроприация.“
В практиката на Европейския съд по правата на човека
последователно се приема, че трябва да се прецени дали това отнемане
на притежания преследва легитимна цел „в интерес на обществото“, по
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смисъла на второто правило на член 1 от Протокол № 1 към ЕКПЧ – вж.
делото на бившия крал на Гърция и други срещу Гърция (жалба №
25701/94, решение от 23.11.2000 г. на ЕСПЧ). Трябва да има разумно
съотношение на пропорционалност между използваните средства и
целта, която се преследва от всяка мярка за лишаване на лицето от
неговата собственост (вж. решението по делото Pressos Compania
Naviera S.A. and Others v. Belgium от 20.11.1995 г., Серия A № 332, стр.
23, § 38). Съдът посочва, че отнемането на собственост без заплащане
на сума, близка до стойността на имуществото, обикновено
представлява непропорционална намеса. Фактът, че дадено лице е
придобило даден имот като дарение или по наследство, не означава, че
имотът не е имал стойност за собственика, за да може да му бъде отнет
без компенсации. Изискването за пропорционалност изисква
собственикът да получи справедливо обезщетение за това, което е
загубил, независимо от това как той (или неговите предшественици по
титул) са придобили имота, който е отнет.
В решението си от 24.07.2014 г. по делото Azienda Agricola
Silverfunghi S.A.S. и други срещу Италия, Съдът по правата на човека
признава нарушение на чл. 6 от ЕКПЧ: „Дори да се приеме, че новият
закон е необходим за попълването на празноти в съществуващата
правна уредба, необходимо е да се установи, че общественият интерес,
от който произтича прилагането му, е по-важен, отколкото опасността
от обратното действие на закона.“
В случая „висшият обществен интерес“ е попълване масата на
несъстоятелността на определена банка. В тази връзка се поставя
въпросът: нима общественият интерес е само защита на правата на
ФГВБ и другите кредитори на банката? Може ли да бъде това „висш
обществен интерес“?
С Решение № 10 от 2009 г. Конституционният съд приема, че
„принципът на правовата държава изисква от законодателя да бъде
последователен и предвидим. Приеманите от него закони е необходимо
да гарантират правната сигурност, в това число като се зачитат
придобитите съгласно закона права от страна на гражданите и
юридическите лица.“
В случая е видно, че с § 6, ал. 1 от ЗИДЗБН се отнемат
придобити от трети лица права – засяга се частен интерес. Не може
категорично да се каже, че това е необходимо с оглед защитата на
по-важен публичен интерес. Акциите и дяловете не се придобиват от
държавата или от публичен субект. Както бе посочено, идеята е да
служат за попълване на масата на несъстоятелността по едно висящо
производство.
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3. Несъответствие с принципа за недискриминация и
осигуряване на еднакви правни условия за стопанска дейност – чл.
6 и чл. 19 от Конституцията
Създаденият с § 6, ал. 1 от ЗИДЗБН режим не се отнася към
всички правни субекти, което води до тяхното различно третиране.
Привилегировани се оказват КТБ и нейните кредитори, за които
единствено възникват права във връзка с попълване на масата на
несъстоятелността по силата на визираните параграф и алинея.
Създаването на привилегировано положение за определени
субекти противоречи на принципите на правовата държава защото
създава с нищо неоправдана привилегия, при това на субект като банка,
който обикновено е по-силен икономически от останалите.
В неравно положение са поставени и третите лица, придобили
имущества „с произход от банката“, доколкото в приложното поле на
правилото са обхванати само тези, които са придобили, а по-късно са се
разпоредили с дялове и акции от търговски дружества. Останалите
имущества подлежат на връщане съобразно чл. 60а от ЗБН, но само
когато:
1. третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата
е на значително по-ниска стойност от полученото, или
2. полученото от третото лице е под формата на парична и/или
непарична вноска в капитала му.
Възприетото в атакувания закон разрешение не е съобразено и с
допуснатата в Решение № 5 от 11.05.2017 г. по к.д. № 12 от 2016 г.
възможност за въвеждането на специален режим за определена група
икономически субекти. То не е противоконституционно, ако
законодателят по този начин гарантира всички субекти в съответната
група да бъдат третирани еднакво (вж. Решение № 5 от 2002 г.; Решение
№ 3 от 2012 г.). Конституционният принцип на равенството пред закона
не изключва диференциация, когато признакът за разграничаване е
недискриминационен. В случая не е налице такова обективно
диференциране.
В горния смисъл е и практиката на ЕСПЧ. В решение по делото
на Арас и други срещу Италия – 17972/2007 г. на ЕСПЧ е посочено, че
„при създаване на ретроактивен закон трябва да се осигури равенство
между всички частни и равнопоставени субекти, вместо държавата да
действа в полза на един от тях“.
VII. АРГУМЕНТИ ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ
НА § 7 ЗИДЗБН
Съгласно § 7 от ЗИДЗБН „Този закон се прилага и за откритите
до датата на влизането му в сила производства по несъстоятелност.“
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1. Противоречие с принципите на правовата държава – чл.
4, ал. 1 от Конституцията
Разпоредбата противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията и
същността на закона като нормативен акт, като се урежда казусът
„КТБ“. Разпоредбата на пръв поглед е формулирана като общо правило
за всички открити до датата на влизането му в сила производства. При
приемането на настоящия ЗИДЗБН и при влизането му в сила обаче
единственото открито производство по несъстоятелност за банка е това
за КТБ. Нито към момента на внасянето на законопроекта, нито при
обсъждането му в Правната комисия, нито при обсъждането и
гласуването му в пленарната зала на първо и второ четене и след ветото
на президента е имало каквито и да е данни за възможно откриване на
производства по несъстоятелност за други банки. Ясно е също така и от
законопроекта и мотивите към него, от заседанията на Правната
комисия, както и от заседанията на Народното събрание в пленарна зала
по обсъждането и приемането на законопроекта, че се уреждат
отношения, свързани с конкретно производство по несъстоятелност с
конкретен правен субект – КТБ.
1.1. Неясноти в разпоредбата на § 7 ЗИДЗБН, които създават
правна несигурност
Текстът на § 7 противоречи на принципа за правовата държава
и изискването за ясни и безпротиворечиви закони. Не е отчетена
същностната разлика между процесуалните и материалноправните
норми във връзка със спецификата на предмета на тяхното регулиране и
обусловената от него специфика в действието им във времето. Не е
отчетена и разликата между механизма на действие на
материалноправните и процесуалните норми във времето. Текстът на §
7 е резултат от неправилното разбиране на същността на
производството по несъстоятелност като вид граждански процес. Не е
отчетено и обстоятелството, че исковите процеси по отменителните
искове са функционално свързани с производството по несъстоятелност
с цел попълване на масата на несъстоятелността, но не са част от него.
От съдържанието и редакцията на § 7 („Този закон се прилага и
за откритите до датата на влизането му в сила производства по
несъстоятелност.“) изглежда, че той се отнася за самата процедура,
представляваща производството по несъстоятелността. Анализът на
законопроекта и приетия закон обаче показва, че няма изменение на
процесуални
норми,
регламентиращи
самата
процедура,
представляваща производство по несъстоятелност за банка. Не е
отчетена същността на производствата за вписване и заличаване на
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обезпеченията, които са вид охранителни производства.
На пръв поглед съдържанието и редакцията на § 7 подсказват,
изглежда, че той се отнася за процесуалните норми, които регулират
производството по несъстоятелност. Анализът на законопроекта и
приетият закон обаче показват ясно, че процесуални са само нормите на
§ 2 от ЗИДЗБН, ал. 3 на чл. 60б от ЗБН, отнасяща се до легитимацията и
сроковете за предявяване на исковете по чл. 60б, както и на ал. 4
относно държавната такса за тези искове, а също и на приетото с § 3 от
ЗИДЗБН изменение на срока за предявяване на предвидените в чл. 62,
ал. 1 от ЗБН искове. При това тези норми се отнасят не до
производството по несъстоятелност, а до исковите дела за обявяване на
недействителност на сделки.
Като материалноправна е формулирана нормата на
новосъздадения с разпоредбата на § 1 от ЗИДЗБН нов чл. 31а от ЗБН. В
него е постановено, че временният синдик и синдикът нямат право до
датата на откриване на процедурата по осребряване на имуществото на
банката да заличават учредени от длъжници обезпечения с изключение
на случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез
парично плащане. Заличаването обаче не е действие на синдиците. То
не е действие на кредитора. Синдиците /(съответно кредиторът) може да
имат или да нямат право за даване на съгласие за заличаване, а не за
извършването му, което е от компетенциите на съдията по вписванията
и службата по вписванията. Новосъздаденият с § 1 чл. 31а ЗБН е тясно
свързан с разпоредбата на § 5, ал. 1 от ЗИДЗБН.
Материалноправна е нормата на чл. 60б, ал. 1, в която е
предвидена относителна недействителност по отношение на банката и
на кредиторите на несъстоятелността и нейните предпоставки. Такава е
и разпоредбата на чл. 60б, ал. 2, изр. 1, в която е предвидено отпадането
на качеството на кредитор на визираното в ал. 1 трето лице, както и
нормите на § 5 от ЗИДЗБН, в чието съдържание е включено обратното
действие (вж. изложеното в т. IV относно противоконституционността
на § 5 от ЗИДЗБН). С § 7 се цели да се придаде обратно действие и на
създадената със ЗИДЗБН нова ал. 3 на чл. 111 от Закона за кредитните
институции: „Квесторите нямат право да заличават учредени от
длъжника обезпечения“, която в законопроекта е била § 5 от проекта за
ЗИДЗБН. Изглежда, че поради неправилното разбиране на същността на
производството по несъстоятелност, законодателят е гледал на тези
норми като на процесуални, но без всякакво съмнение те не са такива.
От изложеното от председателя на Правната комисия в
заседание на Народното събрание от 07.03.2018 г., проведено за
гласуването на настоящия ЗИДЗБН след ветото на президента, е видно,
че законодателят е изхождал от разбирането, че производството по
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несъстоятелност е система от материалноправни и от процесуални
норми. Посочено е: „То е особено изпълнително производство, в него
има както материалноправни норми, така и процесуалноправни норми.“
Вярно е, че институтът на несъстоятелността се регулира с
процесуалноправни и материалноправни норми. Това не означава, че те
са в някаква амалгама, в която не се знае коя норма каква е. Самото
производство по несъстоятелност е процедура, вид граждански процес,
и не се състои от норми, а от процесуални правоотношения. Самото
производство по несъстоятелност като вид граждански процес, като
процедура се регулира от процесуалноправни норми. Обстоятелството,
че институтът на банковата несъстоятелност се регламентира в
специалния ЗБН не означава, че не е ясно коя норма е
материалноправна и коя е процесуална норма.
Разграничението на вида на разпоредбите обаче е от
съществено значение относно действието им във времето (вж. учебника
на Ж. С. по Гражданско процесуално право, с. 52). Тази разлика се
обуславя от естеството на предмета на тяхното регулиране. При
законодателна промяна на процесуалния закон новата уредба трябва да
се приложи незабавно и то не само за защита относно вече възникнали
материални права, чиято защита се търси след нея, но и по всички
висящи производства, образувани по искания за защита, предявени при
действието на стария закон, т.е. преди да влезе в сила новата уредба.
Незабавното действие на новия процесуален закон означава, че всички
неизвършени процесуални действия по висящото защитно производство
следва да се извършат съобразно новия закон. Такъв е принципът. Този
принцип не е случаен. Той е обусловен от спецификата на гражданския
процес, от която категория е и производството по несъстоятелност, в
т.ч. и производството по несъстоятелност за банка, което е динамичен
фактически състав, верига от постъпателно осъществяващи се
процесуални действия на съда и на страните, верига от постъпателно
осъществяващи се гражданскопроцесуални правоотношения между
всяка от страните чрез извършване на техните процесуални действия,
които водят до погасяването на това процесуално правоотношение и
пораждане на основанието за следващото процесуално правоотношение
и така до приключването на делото. Гражданският процес, за разлика от
материалното правоотношение, не е едно статично правоотношение
(вж. Ж. С. Производството като динамичен фактически състав.
Годишник на СУ, ЮФ, 1965, т. 56, с. 109 – 154).
Т.нар. обратно действие на процесуалния закон се състои в
обстоятелството, че процесуалните права, които са възникнали в
резултат на осъществяването на последното преди влизането в сила на
новия процесуален закон процесуално правоотношение от веригата от
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процесуални правоотношения, но не са упражнени още, не се зачитат,
защото на тяхно място идват процесуалните последици, съответно
права, предвидени в новия закон. Така че то не се отнася до стари и вече
осъществени процесуални правоотношения и права по висящи
производства. Категорично, без всякакво съмнение, новият процесуален
закон не може да се приложи по приключили с влязъл сила акт
производства.
Именно поради характерното незабавно действие на
процесуалния закон законодателят често с нарочна разпоредба го
изключва по определени съображения.
Още стожерът на българската процесуална наука проф. Ж. С.,
който беше и председател на Конституционния съд, е изяснил 9 (и в това
никога не е имало съмнение в българската процесуална наука и
съдебната практика), че критерият на нормативния акт може да бъде
само някаква индиция за вида на нормата, но той не е сигурен критерий.
Само грижливият анализ на нормата с оглед на нейния предмет и метод
на регулиране може да посочи сигурно естеството на нормите. Тя е
материалноправна, ако има за адресати граждани и юридически лица и
урежда техните отношения като равнопоставени един спрямо друг
субект. Тя е процесуалноправна, ако има за адресати орган, облечен с
държавна власт да даде защита и да наложи санкция, и лица,
заинтересовани от защитата и санкцията, като урежда техните действия
и правоотношения в производството, подготвящо защитата и самата
защита. Защитният орган не е никога в това си качество адресат на
материалноправните норми, не е техен адресат и когато е длъжен да ги
приложи, за да реши правния спор. И тогава те са спрямо него само
задължителен мащаб за преценка на правната релевантност на чуждо
поведение и неговата законосъобразност. Ето защо не може да се сложи
знак за равенство между неправилно прилагане от съда на материалния
закон и нарушаване на процесуалния закон.
Производството по несъстоятелност като процедура е вид
граждански процес. То се регламентира от процесуални норми.
Фактическите състави, определящи предпоставките за недействителност
(нищожност или относителна недействителност) без всякакво съмнение
са материалноправни норми.
Следва да се подчертае също, че исковете, които се водят за
обявяване на относителна недействителност, са отделни искови
процеси. Те са само функционално свързани с производството по
несъстоятелност и без всякакво съмнение не са част от самото
производство. В това също никога не е имало съмнение в българската
В. С., Ж., А. М., О. С., В. П., Р. И. Българско гражданско процесуално право. С.,
2012, с. 49-50 и предходните издания на учебника.
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правна наука и съдебна практика. Тези искови процеси се
регламентират от ГПК, с изключение на легитимацията и сроковете за
предявяване на тези искове.
Анализът на приетия ЗИДЗБН показва, че повечето от
включените в него норми са материалноправни.
На първо място, с § 7 от ЗИДЗБН се урежда действието на § 1 от
ЗИДЗБН. Създаденият с него нов чл. 31а от ЗБН постановява, че
временният синдик и синдикът нямат право до датата на откриване на
процедурата по осребряване на имуществото на банката да заличават
учредени от длъжници обезпечения с изключение на случаите, при
които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.
Този текст изглежда като регламентиране на правомощие в
производството по несъстоятелност. Придаването на обратно действие
на тази разпоредба показва, че към момента на заличаването те са имали
право да сторят това. Липсва белегът неправомерност на заличаването.
Изключени от приложното ѝ поле са само случаите, при които
вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане. Това
показва, че разпоредбата е насочена срещу погасяването на вземанията
чрез прихващане, предвидено в чл. 59 от ЗБН. Същевременно, по силата
на § 5, ал. 1 от ЗИДЗБН, в същата хипотеза се предвижда нищожност на
тези действия, извършени обаче от поставянето на КТБ под специален
надзор до датата на откриване на процедурата по осребряване на
имуществото на банката. При това положение се поставя въпросът за
датата, от която чл. 31а от ЗБН ще има обратно действие.
Този текст е резултат или на непознаване на същността на
охранителните производства, или на съзнателното ѝ игнориране. В
законодателството, в правната наука и в практиката е утвърдено
разбирането, че регистърните производства са охранителни
производства за съдействие за упражнявана на права и осигуряване на
правната сигурност. Вписването и заличаването става с изричен акт във
всички случаи, в т.ч. и в случаите на законна ипотека. Правно е
невъзможно вписването и заличаването, нито отменянето на
заличаването да стане автоматично, по силата на закона. Заличаването
на недействително заличаване и неговото правно действие също не
може да стане автоматично по силата на закона. Именно затова в чл. 90
от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е предвидено, че
недействителността не може да породи действие ex lege, а вписването в
имотния регистър се заличава, когато по исков ред се установи
недопустимост или недействителност на вписването.
Заличаването е вид вписване и също е охранително
производство. Заличаването е вид вторично вписване, така и
заличаването на заличаването е такова вписване – въз основа на
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определение на съдията по вписванията.
Отново ще посочим, че заличаването не е правно действие на
временните синдици, нито на синдиците на обявената в несъстоятелност
банка. То не е правно действие на кредитора, който се представлява от
квестора, съответно временния синдик, съответно синдика. Съгласно чл.
19, ал. 3 от ПВ заличаването на ипотека се извършва чрез отбелязване
отстрани на вписания акт, като се посочи документът, на основание на
който то става (съдебното решение, с което се обявява
недействителността на вписването), и времето, когато е направено.
Отбелязването се подписва от съдията по вписванията, с което
вписването / заличаването се удостоверява.
Съгласието на кредитора за заличаване на ипотеката е
едностранна правна сделка. Разпореждането на съдията по вписванията
за заличаване на ипотеката е охранителен акт, постановен в
охранително производство. Самото заличаване е охранително
производство. Съгласието на кредитора е материалноправна
предпоставка за постановяване на заличаването на ипотеката, но не е
самото заличаване. В съдържанието на чл. 31а във връзка и с § 7 от
ПЗРЗБН е налице пълно объркване 10 между съгласието на кредитора за
заличаване на обезпечението като материалноправна сделка и самото
заличаване като охранителен акт, за който съгласието се явява
материалноправна предпоставка.
От стенограмата на заседанието от 31.01.2018 г. на Правната
комисия за разглеждането на законопроекта на второ четене е видно, че
законодателят е смятал, че отпадането на заличаването при нарушаване
на чл. 31а ще става по силата на закона, т.е. автоматично. Такова
законодателно решение е абсурдно и е в грубо противоречие със
същността на системата на вписванията и заличаванията като
охранителни производства и същността на вписването и заличаването
като охранителен акт.
Ако все пак по тълкувателен път някой извлече извода, че
нормата на чл. 31а се отнася не до самото заличаване, а до съгласието,
което временните синдици, съответно синдиците, на КТБ са дали за
заличаването на ипотеката, следва да се има предвид, че и при такова
тълкуване е налице противоречие на § 7 ПЗР ЗИДЗБН и чл. 31а ЗБН с
чл. 179 ЗЗД и режима на вписванията, което противоречие засяга
сериозно правната сигурност. Съгласно чл. 179, ал. 3 ЗЗД заличаването
погасява ипотеката. Но ако актът, въз основа на който е станало
заличаването, се обяви за недействителен, ипотеката може да се впише
наново. В такъв случай тя има ред от новото вписване. На основание чл.
10

Без значение дали то е съзнателно или несъзнателно.
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179, ал. 3 от ЗЗД и чл. 113 от ЗС правата, които трети лица са придобили
преди това ново вписване от собственика на имота, върху който е била
учредена заличената ипотека, и вписали вещни права, съответно върху
недвижимия имот. Съгласно чл. 1 от Правилника за вписванията
вписването се състои в даване на гласност на подлежащите на вписване
актове по начина, предвиден в този правилник. Именно по тези причини
в чл. 179, ал. 3 ЗЗД е предвидено като предпоставка за новото вписване
съгласието, въз основа на което е станало заличаването, да е обявено за
недействително, което може да стане с влязло в сила съдебно решение
(чл. 179, ал. 1 ГПК), с което е уважен иск за обявяване на даденото от
кредитора съгласие за заличаване на ипотеката. На основание чл. 114 ЗС
и исковата молба за обявяване на недействителността на това съгласие
трябва да бъде вписана в имотния регистър, съответно на основание чл.
115 ЗС влязлото в сила решение също. На основание чл. 113 и чл. 114 от
ЗС и чл. 226, ал. 3 ГПК влязлото в сила решение не може да бъде
противопоставено на трети лица, придобили вещни права и ипотеки
преди вписването на исковата молба. Необходимостта от спазването на
тази процедура се налага от изискването за правна сигурност и от
същността на публичните регистри да бъдат гарант за тази правна
сигурност. В противен случай всеки правен субект, който
добросъвестно се е доверил на данните, вписани в публичния регистър,
ще увисне във въздуха, ще бъде увреден въпреки законосъобразността
на своето правно действие и въпреки своята добросъвестност.
Съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за вписванията заличаване
на вписването на ипотеката (чл. 179 ЗЗД) става въз основа на писменото
съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма, или на
влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването.
Съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за вписванията заличаването се
извършва чрез отбелязване отстрани на вписания акт, като се посочи
документът, на основание на който то става, и времето, когато е
направено. Отбелязването се подписва от съдията по вписванията. При
изчерпване на свободното място в ипотечния акт по разпореждане на
съдията по вписванията служител от службата по вписванията залепва
продължение (алонж), скрепено с подписа на служителя и печата на
службата най-малко на две места. За извършения алонж съдията по
вписванията прави нарочна забележка след заверката по чл. 35, ал. 3.
От
изложеното
следва
категоричният
извод,
че
недействителността на даденото от временните синдици и синдиците
съгласие за заличаване на обезпечението не води до недействителност
на самото заличаване като охранителен акт. В действащото
законодателство е уредена недействителност на вписването
(респективно заличаването) в чл. 85 от ЗКИР. Основанията са две –
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когато: а) липсва определение на съдията по вписванията, с което се
постановява извършването му, и б) вписването не е удостоверено с
подпис на съдията по вписванията. Както се вижда, основанията са
формални, но недействителността се предявява пред съд.
С § 7 се цели да се придаде обратно действие и на създадената
със ЗИДЗБН нова ал. 3 на чл. 111 от Закона за кредитните институции:
„Квесторите нямат право да заличават учредени от длъжника
обезпечения“, която в законопроекта е била § 5 от проекта за ЗИДЗБН.
Изложените съображения за чл. 31а във вр. и с § 7 ПЗРЗИДЗБН важат в
пълна мяра и за новосъздадената със ЗИДЗБ нова ал. 3 на чл. 111 от ЗКИ
във връзка и с § 7 ПЗР на ЗИДЗБН, поради което считаме, че е ненужно
да ги повтаряме отново.
На второ място, действието на § 7 от ЗИДЗБН се простира и
върху § 2 от закона. С него се създава чл. 60б от ЗБН, който урежда
относителна недействителност по отношение на банката и на
кредиторите на несъстоятелността на всяка сделка, „при която вземане с
произход от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя
на прехвърлянията, ако в резултат на тази сделка в патримониума на
лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок
имущество – парични средства или актив, различен от вземане за цена
по сделка, съразмерно на прехвърленото вземане“.
Интересен е въпросът кои сделки по чл. 60б от ЗБН ще могат да
бъдат атакувани от синдиците на банката. Очевидно е, както е посочено
и при обсъждането на законопроекта още на първо четене, че те не са
сключени след откриването на производството по несъстоятелност (към
който момент се връща темпоралното правило на § 7 от закона), а преди
това. Дори много преди това.
Разпоредбата не съдържа ограничение във времето за момента,
в който може да са били извършени сделките и действията, които се
засягат от обратното действие. Така се създава невиждана опасност за
правната сигурност поради вероятността да бъде поставен въпросът за
действителността на сделки, сключени преди години. Изправени сме
пред оригинално нарушение на правната сигурност – с него се посяга на
стабилността на юридически факти, осъществили се и приключили
своето действие без ограничение назад във времето. Такъв подход не е
познат в законодателната практика по света. Трябва да се признае, че § 7
от ЗИДЗБН представлява фрапантен случай за незачитане принципите
на правовата държава.
На трето място, с § 7 от ЗИДЗБН се урежда и действието на § 3
от ЗИДЗБН, с който се изменя чл. 62, ал. 1 от ЗБН. В § 3 от ЗИДЗБН е
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постановено: „думата 2-годишен срок“ се заменя с „5-годишен“. Така е
увеличен срокът за предявяване на визираните в чл. 62, ал. 1 ЗБН
отменителни искове от 2 на 5 години. Касае се за отменителните искове
по чл. 59, ал. 3 или 5, както и исковете по чл. 60, по чл. 60а и чл. 135 от
ЗЗД. Легитимирани да предявят тези искове са синдиците на обявената
в несъстоятелност банка, Фондът за гарантиране на влоговете и всеки от
кредиторите. Ответници по тези дела са лицата, чиито правни действия
и сделки са предмет на атакуване чрез отменителните искове.
В § 7 е постановено, че този закон се прилага и за откритите
производства по несъстоятелност. Както посочихме, на исковите дела,
функционално свързани с производството по несъстоятелност, се е
гледало като на част от това производство 11 . Открито е обаче само
производството по несъстоятелност за КТБ. Така е придадено обратно
действие на измененията по чл. 62, ал. 1 от ЗБН специално за КТБ.
Налице е нарушение на основополагащото конституционно
правило на чл. 4, ал. 1 от Конституцията за България като правова
държава и същността на закона като нормативен акт. Безпрецедентно в
българското законодателство досега е да се приема закон, който да
регламентира едно производство, открито за един правен субект.
Предвиденото в § 7 от ЗИДЗБН обратно действие е с обявен
начален момент – откриване на производството по несъстоятелност за
КТБ (буквално – за всички открити производства към момента, но това
е единственото). Неяснота на текста създава обстоятелството, че някои
от обхванатите норми уреждат искови производства, съпътстващи
производството по несъстоятелност.
На четвърто място, действието на § 7 от ЗИДЗБН се
разпростира и върху § 4 от закона, с който се създава нова
допълнителна разпоредба – т. 9 в § 1 от ЗБН. Тя е относима към
използваното в чл. 60б, ал. 1 понятие „разумен срок“.
1.2. Правна несигурност, резултат от обратното действие на
разглежданата норма
Следва да се отбележи, че исковете, които се водят за обявяване на относителна
недействителност, са отделни искови процеси. Те са само функционално свързани с
производството по несъстоятелност и без всякакво съмнение не са част от самото
производство. В това също никога не е имало съмнение в българската правна наука и
съдебната практика. Тези искови процеси се регламентират от ГПК, с изключение на
легитимацията и сроковете за предявяване на тези искове. От цитираната стенограма
от заседанието на Народното събрание за обсъждане и гласуване на настоящия
ЗИДЗБН обаче е видно, че тези искови дела са третирани като част от самото
производство по несъстоятелност. Макар и неправилно, така е обосновано и обратното
действие, предвидено в § 7 от ЗИДЗБН.
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Нарушен е чл. 4, ал. 1 от Конституцията относно иманентно
присъщия елемент на правовата държава за стабилност на законите,
осигуряваща правната сигурност. Без тези елементи принципът за
правовата държава е изпразнен от съдържание.
Производството по несъстоятелност за КТБ е открито с
решение № 664 от 22.04.2015 г. по т.д. № 7549 от 2014 г. на СГС.
Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗБН това има незабавно действие. Касае се за
отменителните искове по чл. 59, ал. 3 или 5, както и исковете по чл. 60,
по чл. 60а и по чл. 135 от ЗЗД. Срокът по чл. 62, ал. 1 от ЗБН за
предявяване на визираните в тази разпоредба отменителни искове е
процесуален преклузивен срок. Изтичането му води до преклудирането
на правото на иск. Новият процесуален закон никога не се прилага по
отношение преклудираните преди влизането му в сила процесуални
права и не може да възкреси преклудираните преди влизането му в сила
процесуални права.
В чл. 62, ал. 1 ЗБН са предвидени отменителни искове, които
имат за предмет потестативни права за обявяване на относителна
недействителност на сделки и правни действия, които могат да се
предявяват само по съдебен ред. Ето защо без всякакво съмнение с
изтичането на преклузивния срок за тяхното предявяване се
преклудират и потестативните права, предмет на съответните
конститутивни искове. Това разбиране е утвърдено в столетната
процесуална и материалноправна наука и в съдебната практика 12.
Установяването на преклузивни срокове за предявяване на
искове за относителна недействителност е наложително, тъй като
потестативните права, които са техен предмет, водят до благоприятна за
носителя им правна промяна, която обаче е неблагоприятна, в тежест на
страните по сделките и правните действия, чиято правна промяна се
цели да се предизвика чрез упражняването на потестативното право.
Страните по сделките, чиято относителна недействителност е предмет
на отменителните искове, имат оправдан правен интерес да знаят в
какъв срок може да бъде атакувана сделката им. С придаването на
обратна сила на измененията, с които се удължава срокът по чл. 62, ал. 1
от ЗБН, като се възражда вече преклудираната правна възможност,
елиминира напълно този правен интерес. Така се нарушава и
прогласеното в чл. 6, ал. 2, изр. 1 от Конституцията равенство на
гражданскоправните субекти пред закона. Тази конституционна норма е
в неотделима връзка с обявения в чл. 4, ал. 1 от Конституцията принцип
за правовата държава. Той не може да съществува и да функционира без
Например с изтичането на едногодишния срок за предявяване на иска за по-голям
дял от съпружеска имуществена общност се преклудира и материалното право на
по-голям дял.
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равенството на правните субекти пред закона. Нарушен е и принципът
на чл. 6, ал. 2, изр. 2 от Конституцията за недопускане на
дискриминация. В настоящия законодателен казус е допуснато
привилегировано третиране на Фонда за гарантиране на влоговете и
синдиците на банката въз основа на тяхното обществено положение във
вреда на страните по сделките, предмет на визираните в чл. 62, ал. 1
ЗБН искове.
Чрез изменението на чл. 62, ал. 1 от ЗБН във връзка с § 7 от
ЗИДЗБН специално за синдиците на КТБ и Фонда за гарантиране на
влоговете в банките като субекти, легитимирани да предявяват
визираните в чл. 62, ал. 2 от ЗБН искове, се възраждат изтекли вече
преклузивни срокове за тяхното предявяване, като в същото време се
възраждат и преклудираните потестативни права, предмет на тези
искове. Синдиците на КТБ са процесуални субституенти, на които е
признато право на иск относно потестативните права на кредиторите на
обявената в несъстоятелност банка, предмет на визираните в чл. 62, ал.
1 отменителни искове. Фондът за гарантиране на влоговете в банките,
ако беше предявил иск, визиран в чл. 62, ал. 1 от ЗБН, би имал от една
страна качеството на процесуален субституент в защита на правата на
кредиторите на КТБ, от друга обаче, тъй като самият той е кредитор на
обявената в несъстоятелност банка, брани собствените си права. От
обявените от синдиците списъци на приетите вземания е видно, че
ФГВБ е и най-големият кредитор на обявената в несъстоятелност банка.
Синдиците на обявената в несъстоятелност банка и Фондът за
гарантиране на влоговете в банките са длъжни да упражняват
предоставеното им право на иск в предвидения за това срок. Вместо да
упражнят надлежно признатите им права и да използват своя ресурс от
юристи и правни знания за тяхното своевременно упражняване преди
настоящото изменение на ЗБН, Фондът за гарантиране на влоговете в
банките и синдиците са насочили усилията си да предизвикат изменение
на закона и да му придадат обратно действие. От стенографския
протокол от заседанието на Правната комисия от 31.01.2018 г. е видно,
че синдиците са посочили, че работят с доста юристи.
Възнагражденията на синдиците и възнагражденията на юристите, с
които те работят, се вземат от масата на несъстоятелността и в крайна
сметка влияят на възможностите кредиторите да се удовлетворят от тази
маса. Вместо да се упражняват предвидените в закона права, за което се
получават тези възнаграждения, времето и потенциалът се използват за
изменението на закона с обратно действие. Както посочихме,
упражняването на потестативните права, предмет на визираните в чл.
62, ал. 1 от ЗБН отменителни искове, води до благоприятна за носителя
им правна промяна, която обаче е неблагоприятна, в тежест на страните,
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относителната недействителност на чиито сделки се цели. Като
процесуални субституенти, на които е дадено правото на иск за
предявяване на визираните в чл. 62, ал. 1 от ЗБН искове, те са длъжни да
упражняват това право в предвидения в закона срок. Всъщност
придаденото с § 7 от ЗИДЗБН обратно действие на измененията на чл.
62, ал. 1 е с цел да се санира бездействието на тези субекти.
Обратното действие, което се придава на § 2 от ЗИДЗБН и чл.
60б от ЗБН също е източник на недопустима правна несигурност,
понеже се засяга действителността на сключени преди години сделки.
При това, видно от заглавието на разпоредбата, засегнати са предимно
сделки, сключени от трети лица, а не от длъжници на банката.
Уредбата на недействителността, включително и относителната
недействителност по чл. 60б от ЗБН, включва материалноправни и
процесуални норми. Предпоставките за недействителност са уредени от
материалноправни норми и трябва да са налице при сключване на
сделката (за да могат правните субекти при сключване на сделки да се
съобразяват със създадените чрез недействителността ограничения).
Условията и редът за предявяване на недействителността са уредени с
процесуални норми и трябва да са налице при предявяването –
обикновено по съдебен ред. Такива предпоставки в случая са открито
производство по несъстоятелност и прието вземане на кредитора.
Неудържима е тезата, че откриването на производството по
несъстоятелност е материална предпоставка, защото предпоставките за
недействителност трябва да са налице при сключване на сделката –
далеч преди този момент.
От изложеното от председателя на Правната комисия в нейно
заседание става ясно, че са използвани аргументи от Решение № 4 от
2014 г. на Конституционния съд, което касае уредбата на отменителните
искове по Търговския закон (ТЗ). Банковата несъстоятелност обаче е
уредена със специални правила в отделен закон.
В константната си практика Конституционният съд приема, че
стенограмите от заседанията на Народното събрание могат да се
използват за проверката на конституционосъобразността на закона.
Председателят на Правната комисия в заседание на Народното събрание
от 07.03.2018 г., проведено за гласуването на настоящия ЗИДЗБН след
ветото на президента, е посочил: „Самата логика и философия на
специфичното производство на несъстоятелността е такава – то често
връща датите, връща времето назад, и това връщане става съобразно
специфичната, специална цел на производството да се гарантира
осребряването на имуществото и попълването на масата на
несъстоятелността. Такъв случай е определянето на датата на
неплатежоспособността. Това също е юридически факт, който, вероятно
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разговорно би се казало, има обратно действие. Да, то връща
хронограмата, връща много назад във времето, към момента, в който
наистина е настъпил необратимият дефицит в имуществото на
дружеството, така че то да не може да продължи да осъществява
търговската си дейност.
Друг такъв инструмент и институт, който изначално е заложен
във философията на производството на несъстоятелността, са
отменителните искове, които би трябвало да отменят увреждащите
имуществото на длъжника в несъстоятелност сделки, привидните
сделки, тези, които са сключени със специалната цел да осуетят
възможността на кредиторите да получат удовлетворение.“
От изложеното е видно, че в логиката и философията на
несъстоятелността, според законодателя, е заложено връщане на
хронологията на времето назад. За така приетата логика и философия на
несъстоятелността изглежда е нормално нормите, които я уреждат, да
имат обратно действие. Не е обърнато каквото и да е внимание на
разликата между материалноправни и процесуални норми и
спецификата на действие във времето. Материалноправните норми имат
действие занапред. Те уреждат материални правоотношенията между
гражданскоправни субекти, правопораждащите ги юридически факти са
статични фактически състави, поради което гражданскоправните
субекти трябва и могат да се съобразяват с материалния закон, който
действа към момента на възникването, съответно на упражняването на
техните права и в момента на погасяването на техните задължения.
Целта на § 7 очевидно е да се придаде обратно действие на
всички текстове на ЗИДЗБН, предхождащи § 7, да не се пропусне нещо,
макар че в съдържанието на § 5 и § 6 чрез изричното посочване на КТБ
е постановено обратно действие на тези норми.
Председателят на Правната комисия е посочил „Друг такъв
инструмент и институт, който изначално е заложен във философията на
производството на несъстоятелността, са отменителните искове, които
би трябвало да отменят увреждащите имуществото на длъжника в
несъстоятелност сделки, привидните сделки, тези, които са сключени
със специалната цел да осуетят възможността на кредиторите да
получат удовлетворение.“ Изглежда, че целта на § 7 е да се обхванат и
посочените искови дела. Не се прави разлика между производството по
несъстоятелност и исковите дела, които са свързани с него и са за
попълване масата на несъстоятелността, но са отделни искови процеси и
не са част от производството по несъстоятелност.
Следва да се отбележи, че с конститутивния иск не се отменя
нищо. Самият иск няма и не може да има конститутивен ефект.
Конститутивно действие има само влязлото в сила съдебно решение, с
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което е уважен отменителен иск. Конститутивният ефект на решението,
с което се уважава конститутивен иск за обявяване на
недействителността на една сделка има действие за към момента на
нейното сключване. Силно впечатление прави обстоятелството, че е
посочено, че целта е да се отменят симулативните сделки 13 .
Симулативните сделки обаче не са предмет на отменителни искове.
Освен това в нито един от фактическите състави на предхождащите § 7
текстове не е посочена привидната сделка. Привидната сделка не може
да бъде предмет на конститутивен иск. Посочено е също, че са сделки,
които са сключени със специалната цел да се осуетят възможностите на
кредиторите да получат удовлетворяване. Никъде обаче в съставите от §
1 до § 6 включително не е посочена тази цел. Нито въобще е отчетено
дали лицата, чиито сделки и права са обхванати от тези разпоредби, са
недобросъвестни. Ирелевантно е според законодателя дали тези лица са
добросъвестни. Когато е симулация с цел увреждане, има друг път на
защита – чл. 17 от ЗЗД. Когато е увреждащо действие – чл. 135 от ЗЗД.
В практиката няма заведени от синдиците и Фонда за гарантиране на
влоговете в банките искове по двата визирани члена, въпреки че чл. 135
от ЗЗД е изрично предвиден в чл. 62, ал. 1 от ЗБН, а правната
възможност за обявяването на една сделка за симулативна е предвидена
в чл. 17 от ЗЗД и се обуславя от правния интерес. Вместо това
законодателят създава с обратна сила облекчени за синдиците и Фонда
за гарантиране на влоговете в банките фактически състави на
относителна недействителност и нищожност на сделки и действия,
отпадане на права на трети лица и създава пълен хаос в правния мир.
2.
Несъответствие
с
принципа
за
защита
и
неприкосновеност на правото на собственост – нарушение на чл. 17,
ал. 1 и 3 от Конституцията и на чл.1 от Допълнителния протокол
към Конвенцията за защита на правата на човека и основните
свободи
Придаването на обратно действие на повечето от изброените
разпоредби от ЗИДЗБН води до нарушаване на принципите за защита на
собствеността и неприкосновеността на частната собственост – чл. 17,
ал. 1 и 3 от Конституцията.
Относителната недействителност, уредена в чл. 60б ЗБН, може
да доведе до фактическо отнемане на вземанията, правомерно
придобити от трети лица, за да бъдат включени в масата на
несъстоятелността в определено производство по несъстоятелност –
това на КТБ, като по този начин се облагодетелстват кредиторите в
13

Наречени в проекта на закона „фиктивни сделки“.
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производството. Вземанията са „придобити права“, които може и да са
били вече упражнени. В последния случай полученото в изпълнение ще
се окаже без основание и ще подлежи на връщане.
Този ефект може да бъде оправдан само с наличието на
по-важни обществени интереси, с оглед защитата на които се жертват
тези придобити права. Съгласно решение № 7 от 10.04.2001 г. на
Конституционния съд по к. д. № 1/2001 г.: „Когато обратното действие
на закон, който посяга на придобити права, не е мотивирано в полза на
висш обществен интерес без изразена ясна воля за уреждане на
последиците, то не може да бъде определено по друг начин, освен като
експроприация.“ Такъв обществен интерес липсва, отнетите права ще
послужат за попълване на масата на несъстоятелността – т.е. за защита
на частните интереси на определени кредитори.
Недействителността води и до необосновано ограничаване на
възможността за разпореждане с имуществото. Липсата на
пропорционалност на това ограничение е явна по отношение на третите
лица, особено когато са добросъвестни.
3. Несъответствие с принципа за недискриминация и
осигуряване на еднакви правни условия за стопанска дейност – чл.
6 и чл. 19 от Конституцията
Уреждат се отношения с конкретен субект – КТБ, за която
единствено е открито производство по несъстоятелност през последните
години и към момента на влизане в сила на ЗИДЗБН. Законът преследва
конкретна цел, която обслужва интересите на тесен кръг лица
(кредитори) и в частност интересите на ФГВБ, а не общественото благо.
4. Нарушение на принципа за разделение на властите – чл. 8
от Конституцията, и на принципа за независимост на съдебната
власт – чл. 117, ал. 2 от Конституцията
Това нарушение засяга целия закон, понеже общ аргумент на
вносителите на законопроекта е да се създадат правни инструменти за
попълване масата на несъстоятелността в производството по
несъстоятелност, открито за КТБ.
Нарушен е основният конституционен принцип за разделение
на властите, закрепен в чл. 8 от Конституцията, тъй като чрез
разпоредбата на § 7 от ЗИДЗБН се цели намеса в работата на съда по
откритото производство по несъстоятелност за КТБ.
Чрез нормата на § 7 от ЗИДЗБН се нарушава и прокламираната
в чл. 117, ал. 2 от Конституцията независимост на съдебната система.
При осъществяване на своите функции съдиите са подчинени на закона,
който е приложим към момента на решаване на казусите. Разпоредбата
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на § 7 е предложена с цел да се наложи съдебна практика, която е
изгодна на Фонда за гарантиране на влоговете в банките и на синдиците
на КТБ. Това е така, защото във ВКС има вече висящи дела по чл. 59, ал.
5 от ЗБН и по всичко личи, че се е бързало да се изпреварят решенията
на Върховния касационен съд и да бъде поставен този Върховен съд в
българската съдебна система пред нови законови условия.
В чл. 124 от Конституцията изрично е постановено, че
Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за
точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.
Правомощието за осъществяване на надзор за точното и еднакво
прилагане на приетите от Народното събрание закони е от
компетентността на ВКС, а не от компетентността на Народното
събрание. Въпреки това вносителите на законопроекта пишат открито в
мотивите към него, че една от неговите цели е да се осигури
безпротиворечива съдебна практика по „исковете за отмяна на
извършените прихващания – по тях се наблюдава и противоречива
съдебна практика“.
VIII. АРГУМЕНТИ ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ
НА § 8 ЗИДЗБН
В § 8 от ЗИДЗБН е постановено „Член 59, ал. 5, 6 и 7 се
прилагат от 20 юни 2014 г.“
1. Нарушение на чл. 87, ал. 1 и чл. 88, ал. 1 от
Конституцията
От съпоставката на законопроекта за ЗИДЗБН, внесен от
депутатите Д. С. П., Й. К. Ц. и Хамид Бари Хамид, дата на постъпване и
сигнатура 26.10.2017 г./754-01-75; Стенограмата от 16.11.2017 г. –
Комисия по правни въпроси, първо гласуване; Стенограма от 17.01.2018
г. – Пленарно заседание, първо гласуване; Стенограма от 31.01.2018 г. –
Комисия по правни въпроси, второ гласуване, е видно, че този текст не е
внесен от вносителите, не е приет на първо четене, а предложението е
на проф. В. Д. То е постъпило в Правната комисия при разглеждането на
проекта на ЗИДЗБН между първо и второ четене. Само в тази
стенограма има протоколирани мотивите на предложителя на този текст
и на синдиците на КТБ.
Затова стенограмата е от важно значение за преценката на
неговата конституционосъобразност 14 и ще си позволим да я цитираме:
Конституционният съд многократно е отстоявал виждането си, че преценката за
конституционосъобразност на законотворческия процес може да се основава на
стенографските протоколи от заседанията, тъй като представляват официални
документи за проведените заседания на Народното събрание, т.е. да се установи
14
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„Постъпи предложение от проф. В. Д. по отношение на чл. 59,
ал. 5-7, със следната аргументация.
По тези разпоредби се формира противоречива съдебна
практика по прилагането им в производството по несъстоятелност на
КТБ. Част от първоинстанционните съдебни състави приемат, че тези
разпоредби са неприложими в производството по несъстоятелност на
КТБ, тъй като, въпреки че са влезли в действие преди произнасянето на
съда за неплатежоспособността на банката на 22 април 2015 г., на тях не
им е придадено изрично обратно действие. За да се преодолее това
становище, е необходимо допълнение на Законопроекта, с което да се
осигури приложимост на режима на прихващанията във варианта, приет
от законодателя през ноември 2014 г. Нашият преглед и по
правно-информационните системи показа, че тези разпоредби в някои
случаи се отбелязват в скоби, по следния начин: ал. 5, след посочването
на „Държавен вестник“ (в сила от 28.11.2014 г.), ал. 6 – текстът в скоби:
(в сила от 28.11.2014 г.), ал. 7 (в сила от 5 юни 2015 г.). По тази причина
се предлага изрично да се създаде норма със следното съдържание: „Чл.
59, ал. 5-7 се прилага от 20 юни 2014 г.“, тоест изрично да се посочи
първоначалният момент, от който тези разпоредби влизат в сила с оглед
да се преодолее противоречивата съдебна практика. Ако желаете, сега
можем да обсъдим този въпрос. Ако прецените, тъй като действително
тази норма касае действието във времето на норми, които вече са
приети в корпуса на Закона, имаме възможността това да бъде преходно
правило.“
1.1. Параграф 8 от ЗИДЗБН е в грубо противоречие с чл. 87,
ал. 1 и чл. 88, ал. от Конституцията
Нарушен е чл. 87, ал. 1 от Конституцията, в който изрично е
постановено, че право на законодателна инициатива имат всеки народен
представител и Министерският съвет. От съпоставката на законопроекта
за ЗИДЗБН, внесен от депутатите Д. С. П., Й. К. Ц. и Хамид Бари
Хамид, дата на постъпване и сигнатура 26.10.2017 г./754-01-75, и от
цитираната стенограма от заседанието на Правната комисия от
31.01.2018 г. е видно, че този текст не е внесен от вносителите, не е
приет на първо четене, а предложението е внесено от проф. В. Д. в
спазването на конституционните изисквания (Решение № 3 от 1993 г. по к.д. № 2 от
1993 г., Решение № 18 от 1995 г. по к.д. № 16 от 1995 г., Решение № 25 от 1998 г. по
к.д. № 22 от 1998 г., Решение № 28 от 1998 г. по к.д. № 26 от 1998 г., Решение № 1 от
1999 г. по к.д. № 34 от 1998 г., Решение № 8 от 2010 г. по к.д. № 2 от 2010 г.; Решение
№ 7 от 2007 г. по к.д. № 1 от 2007 г.; Решение № 6 от 2007 г. по к.д. № 3 от 2007 г.,
Решение № 3 от 1993 г. по к.д. № 2 от 1993 г.; Решение № 18 от 1995 г. по к.д. № 16 от
1995 г. и др.).
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Комисията при работата ѝ върху законопроекта за приемането му на
второ четене. Проф. В. Д. обаче не е народен представител, а член на
Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
Нито ФГВБ, нито Управителният му съвет, нито членовете на
управителния съвет имат право на законодателна инициатива.
Видно от стенограмата на заседанието на Правната комисия от
31.01.2018 г., писменото предложение на проф. В. Д. 15 е внесено от
името на вносител. „Пристъпваме към § 8 – имаме текст на вносител,
имаме предложение за прецизиране, за редакция на текста на вносител.
… Имате думата, колеги, за изказвания, мнения, становища,
предложения. Няма изказвания. Закривам дебата.“
Нещо повече, на основание чл. 62, ал. 1 във вр. с чл. 60, ал. 3 от
ЗБН е предвидено, че Фондът за гарантиране на влоговете е
легитимиран да предявява исковете по чл. 59, ал. 5-7 от ЗБН. Правно
абсурдно е лице, което е легитимирано да бъде страна (ищец) по дела,
да придава посредством законодателно предложение обратно действие
на закон, отнасящ се до тези дела. То е в противоречие с прогласения в
чл. 117, ал. 2 от Конституцията принцип за независимостта на съдебната
система и в чл. 121, ал. 1 от Конституцията правен принцип за
равенство на страните и условия за състезателност на страните в
съдебния процес. Чрез приемането на § 8 от ЗИДЗБН законодателят е
допуснал съдът да бъде подчинен на волята на Фонда за гарантиране на
влоговете в банките и по-специално на член на неговия Управителен
съвет! Съгласно чл. 121, ал. 1 от Конституцията съдилищата осигуряват
равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.
Но те могат да сторят това само когато законовите норми осигуряват
тази възможност, защото на основание чл. 117, ал. 2 съдът е подчинен
на закона. Чрез придаденото с § 8 ПЗР от ЗИДЗБ обратно действие на
закона законодателят е създал правна невъзможност съдилищата да
изпълнят конституционното си задължение по чл. 121, ал. 1 от
Конституцията.
Този начин на процедиране в законодателната дейност е в грубо
противоречие с принципа за правовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1
от Конституцията.
1.2. Параграф 8 от ЗИДЗБН е постановен в грубо
противоречие с чл. 88, ал. 1 от Конституцията
Конституционната норма гласи: „Законите се обсъждат и
приемат с две гласувания, които се извършват на отделни заседания. По
Нямаме достъп до самото писмено предложение на проф. В. Д.. От стенограмата на
Правната комисия обаче е ясно, че той не е участвал като експерт в тази Комисия.
Известно е също, че той е член на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
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изключение Народното събрание може да реши двете гласувания да се
извършат в едно заседание.“
От съпоставката на законопроекта за ЗИДЗБН, внесен от
депутатите Д. С. П., Й. К. Ц. и Хамид Бари Хамид, дата на постъпване и
сигнатура 26.10.2017 г./754-01-75, и от цитираната стенограма от
заседанието на Правната комисия от 31.01.2018 г. е видно, че текстът на
§ 8 от ЗИДЗБН не е внесен от вносителите, не е приет на първо четене, а
предложението е внесено от проф. В. Д. в Правна комисия при работата
ѝ върху законопроекта за приемането му на второ четене.
Видно е от съпоставката на съдържанието и систематическото
място на § 7 и § 8 от ЗИДЗБН, че § 8 юридически и практически е
отделен, специален ЗИДЗБН, посветен специално на обратното действие
на чл. 59, ал. 5-7 от ЗБН, приети със ЗИДЗДБРБ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.).
В § 7 от настоящия ЗИДЗБН е постановено: „Този закон се прилага и за
откритите до датата на влизането му в сила производства по
несъстоятелност.“ Очевидно става дума за разпоредбите, приети със
ЗИДЗБН (ДВ, бр. 22 от 2018 г.). В § 8 от ЗИДЗБН (ДВ, бр. 22 от 2018 г.)
е постановено: „Член 59, ал. 5, 6 и 7 се прилагат от 20 юни 2014 г.“,
които са приети със ЗИДЗДБРБ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.). Параграф 8 от
настоящия ЗИДЗБН не е допълнение и изменение на внесения от
посочените по-горе народни представители законопроект.
Както посочихме, § 8 юридически и практически е отделен,
специален ЗИДЗБН, посветен специално на обратното действие на чл.
59, ал. 5-7 от ЗБН, първата от които е изменена, а втората –
новосъздадена със ЗИДЗДБРБ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.). Третата алинея –
ал. 7, е създадена с § 8 от ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 41 от 2015 г.).
Видно е от: законопроекта на ЗИДЗБН, внесен от депутатите Д.
С. П., Й. К. Ц. и Хамид Бари Хамид, дата на постъпване и сигнатура
26.10.2017 г./754-01-75; стенограмата от 16.11.2017 г. от заседанието на
Комисия по правни въпроси за обсъждане на внесения проект на първо
гласуване; стенограмата на пленарното заседание на Народното
събрание за приемането на внесения законопроект за обсъждане и
гласуване на първо четете (стенограма от 17.01.2018 г.); стенограмата от
31.01.2018 г. на Комисията по правни въпроси за обсъждане на приетия
на първо четене законопроект за второ гласуване, че текст, който
съдържа § 8 от влезлия в сила закон, не е внесен от вносителите, не е
обсъждан и приет от Народното събрание на първо четене. Нещо
повече, видно е от стенограмата от пленарното заседание на Народното
събрание от 08.02.2018 г. и 09.02.2018 г., че § 8 от ЗИДЗБН не е
обсъждан и на второ четене, а само е гласуван на второ четене. Чл. 88,
ал. 1 от Конституцията обаче повелява: „Законите се обсъждат и
приемат с две гласувания“. Изискванията за обсъждане и приемане на
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две заседания са кумулативно дадени. Недопустимо е законите да се
гласуват, без да се обсъждат. Всъщност гласуването на § 8 от ЗИДЗБН е
минало някак си между другото без да му се обърне каквото и да е
внимание.
1.3. Константна е практиката на Конституционния съд, че
нарушенията на законодателната процедура за провеждане на две
гласувания е основание за обявяване на закона за
противоконституционен (Решение № 28 от 1998 г. по к.д. № 26 от
1998 г., Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34 от 1998 г., Решение № 14
от 2001 г. по к.д. № 7 от 2001 г., Решение № 4 от 2002 г. по к.д. № 14
от 2002 г., Решение № 7 от 2005 г. по к.д. № 1 от 2005 г., Решение № 6
от 2007 г. по к.д. № 3 от 2007 г., Решение № 8 от 2010 г. по к.д. № 2 от
2010 г.)
Конституционното правило за задължителните две гласувания
(четения) на всеки законопроект (чл. 88, ал. 1 от Конституцията) е от
съществена важност, като двете четения на законопроектите са двете
решаващи фази на законодателния процес и протичат като обсъждане и
гласуване в пленарната зала на Парламента. Постоянните комисии
подпомагат дейността на Народното събрание (чл. 79 от
Конституцията) 16. В Решение № 8 от 2010 г. по к.д. № 2 от 2010 г. се
посочва: „След като законопроектът е приет в пленарна зала на първо
четене в „цялост и по принцип“, следва фазата на писмени предложения
между двете гласувания, които народните представители могат да
правят по законопроекта, като ги формулират и отправят до съответната
водеща комисия. Според уредбата в Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание предложенията на народните
представители постъпват във водещата постоянна комисия, където се
обсъждат, при което може да се формират предложения, изхождащи от
самата комисия, които биват включвани в нейния доклад за второ
четене. Този доклад съдържа всички направени предложения от
народните представители след първото гласуване, включително и тези
на комисията. Правото да се правят предложения между двете четения е
ограничено само в две посоки: вносителят на законопроекта няма право
да прави предложения върху своя собствен законопроект и не могат да
се обсъждат и гласуват предложенията, които противоречат на
принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект. …
Законодателната инициатива се изразява във внасянето на законопроект,
придружен с мотиви. Писмените предложения за изменение и
Лицата, легитимирани да бъдат страни по делата, по които се цели да се даде
обратно действие на закон, не са и не могат да бъдат нито помощни органи на
Народното събрание, нито на Правната комисия.
16
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допълнение на текстовете на законопроектите, които народните
представители могат да правят между първото и второто гласуване в
Народното събрание, не представляват някаква особена форма на
законодателна инициатива, а участие на народните представители в
законодателния процес, без което законодателството в една
демократична държава не може да се осъществява. … Когато народен
представител заяви желание да направи предложение по текстовете на
законопроекта в процедурата на второто четене, следва да му се
предостави тази възможност.“
1.4. Както посочихме вече, § 8 от ЗИДЗБН е юридически и
практически отделен закон, с който е придадено обратно действие
на чл. 59, ал. 5-7 от ЗБН, изменени и съответно новоприети със
ЗИДЗДБРБ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.) и ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 41 от 2015 г.)
Чрез приемането на § 8 от ЗИДЗБН практически са
прегласувани разпоредбите на чл. 59, ал. 5-7 от ЗБН. Категорично е
становището на Конституционния съд: „С приключване на второто
гласуване завършва и самият законодателен процес относно съответната
законова разпоредба, която придобива завършен вид, който обективира
и формализира волята на Народното събрание.“ (Решение № 7 от 2007 г.
по к.д. № 1 от 2007 г.). Нещо повече, в настоящия казус това става
повече от три години след приемането, обнародването и гласуването на
ЗИДЗДБРБ от 2014 г. (ДВ, бр. 98 от 2014 г. и § 8 от ЗИДЗДДС (ДВ, бр.
41 от 2015 г.), с които разпоредбите на чл. 59, ал. 5-7 от ЗБН са
изменени или приети.
В процедурата между първо и второ четете могат да се внасят
изменения и допълнения на приетия на първо четене законопроект, но
само от народен представител или от съответната комисия на
Народното събрание (Решение № 6 от 2007 г. по к.д. № 3 от 2007 г.).
Вярно е, че в случая текстът на § 8 от ЗИДЗБН за второ четене е внесен
като предложение на Комисията по правни въпроси с доклада на
комисията, но е видно от стенограмата, че то е внесено практически и
юридически от члена на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в
банките проф. В. Д. и от синдиците на КТБ.
Освен това в процедурата за обсъждане и приемане на закона на
второ четене могат да се направят предложения от Комисията,
съответно народен представител, предложения за изменения и
допълнения на приетия на първо четене закон, а не да се внася нов
закон, който не е приет на първо четене. Както посочихме, § 8 от
ЗИДЗБН е отделен закон, той не се отнася до текстове, които са част от
проекта на ЗИДЗБН от 2017 г., а се отнася до текстове, приети със
ЗИДЗДБРБ от 2014 г. и ЗИДЗДДС от 2015 г. Такава разпоредба е могло
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да бъде само част от ЗИДЗДБРБ от 2014 г., респ. от ЗИДЗДДС от 2015
г., но не и в Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗБН от 2018
г.
Към казаното може да се добави и това, че § 9 от ЗИДЗДБРБ от
2014 г., с който се изменя ал. 5 на чл. 59 от ЗБН и е създадена нова ал. 6,
както и § 8 от ЗИДЗДДС от 2015 г., с който е създадена и ал. 7 в чл. 59
от ЗБН, вече са влезли в сила разпоредби от други закони и
предвидените в тях промени са станали част от ЗБН. Не може да се
преурежда действието на правни норми във времето, когато то е
настъпило по общото правило на чл. 5 от Конституцията. Наред с това,
неясно е дали се преурежда действието на чл. 59, ал. 5-7 от ЗБН или на §
9 ЗИДЗДБРБ от 2014 г., респ. на § 8 от ЗИДЗДДС от 2015 г. Последните
две норми са породили еднократно своето действие и вече не действат
към днешна дата, а са действащи техните последици – създадените ал.
5-7 от чл. 59 от ЗБН.
2. Обратното действие на § 8 е в нарушение на принципите
на правовата държава и правната сигурност и предвидимост – чл. 4,
ал. 1 и чл. 5, ал. 5 от Конституцията
Разпоредбата на § 8 от ЗИДЗБН противоречи на чл. 5, ал. 5 от
Конституцията. С нея се придава обратно действие на ЗИДЗДБРБ (ДВ,
бр. 98 от 2014 г.) и на ЗИДЗДДС от 2015 г. В чл. 5, ал. 5 изрично е
постановено, че законите влизат в сила три дни след обнародването им,
освен когато в тях е определен друг срок. Когато цели да придаде
обратно действие на закона, на основание чл. 5, ал. 5 от Конституцията
законодателят би могъл да стори това само в Преходните и
заключителни разпоредби на същия закон 17. Недопустимо е по-късно, с
друг закон да се придава обратно действие на закон, който вече е приет,
обнародван и влязъл в сила от определена дата. Разпоредбите на чл. 59,
ал. 5-7 от ЗБН са приети със ЗИДЗДБРБ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.) и със
ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 41 от 2015 г.). Настоящият ЗИДЗБН (ДВ, бр. 22 от
2018 г.) е нов закон, отделен от двата закона от 2014 и 2015 г. Видно е
от стенограмата на заседанието на Правната комисия от 31.01.2018 г., че
е прието: „Ако прецените, тъй като действително тази норма касае
действието във времето на норми, които вече са приети в корпуса на
Закона, имаме възможността това да бъде преходно правило.“ Това
разбиране е в пълно противоречие с изискването на чл. 5, ал. 5 от
Конституцията. Обстоятелството, че чл. 59, ал. 5-7 от ЗБН вече са
инкорпорирани в „корпуса“ на закона (какъвто е изразът в цитираната
Затова в чл. 35, ал. 1 ЗНА е постановено: „В заключителните разпоредби се
включват правилата, с които се придава обратна сила на акта, отлага се неговото
действие или то се ограничава за част от територията на страната.“
17
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стенограма), не означава, че обратното им действие може да стане с
новия ЗИДЗБН от 2018 г. (ДВ, бр. 22 от 2018 г.). ЗИДЗДБРБ от 2014 г.
(ДВ, бр. 98 от 2014 г.) и ЗИДЗДДС от 2015 г., от една страна, и новият
ЗИДЗБН от 2018 г. (ДВ, бр. 22 от 2018 г.), от друга, не са един и същ
закон по смисъла на чл. 5, ал. 5 от Конституцията, а отделни закони,
макар и отнасящи се за ЗБН.
Правилото на чл. 5, ал. 5 от Конституцията обратното действие
да може да се предвижда изрично само в закона, чието обратно действие
се постановява от Народното събрание, но не и в последващ закон не е
случайно. То е иманентно свързано с конституционния принцип,
прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, че България е правова
държава. Същностен белег на правовата държава е правната стабилност
и сигурност, стабилността на закона, в т.ч. и приетия от законодателя
момент на неговото действие. Без посоченото правило на чл. 5, ал. 5 от
Конституцията конституционният принцип за правова държава увисва
във въздуха. Нарушаването на визираната повелителна относно
възможния момент за придаване на обратно действие на закона е в
пълен разрез с конституционния принцип за правовата държава,
прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, и е равнозначно на пълен
правен нихилизъм, законодателен произвол и цинизъм.
Повече от три години от приемането, обнародването и
разглеждането на искови съдебни дела по чл. 59, ал. 5-7 от ЗБН, приети
със ЗИДЗДБРБ от 2014 г. и ЗИДЗДДС от 2015 г., законодателят им
придава изрично обратно действие. Нарушението на чл. 5, ал. 5 от
Конституцията води до нарушение на прогласения от чл. 4, ал. 1 от
Конституцията принцип, че Република България е правова държава.
Същностен елемент на конституционния принцип за правовата държава
е правната сигурност, като стабилността на нейните закони осигурява
правната сигурност и без стабилността на нейните закони тя губи
качеството си на правова държава.
В решение № 14 от 2010 г. по к.д. № 17 от 2010 г. е посочено, че
в българското право забраната за обратно действие на законите е
принцип, който може да се изведе от понятието за правовата държава,
уредено в преамбюла и чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Този принцип е
прогласен в чл. 5, ал. 3 от основния закон, но само за наказателните
закони. Това не означава, че принципът е изключен за другите закони,
независимо че не фигурира изрично в конституционна норма. Той може
да бъде изведен от чл. 14, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА)
по аргумент за противното, т.е. че обратното действие на правна норма
може да бъде въведено само по изключение и то постановено изрично.
Изричното постановяване може да стане съгласно чл. 5, ал. 5 от
Конституцията в същия закон.
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Нарушаването на изискването на чл. 5, ал. 5 от Конституцията
обратното действие да бъде изрично постановено в същия закон е
изключително грубо, предвид и на датата, към която е фиксирано.
Обратното действие, определено в § 8 от ЗИДЗБН от 2018 г. (ДВ, бр. 22
от 2018 г.), е фиксирано към датата 20.06.2014 г. Както е известно, това
е датата на решението на БНБ за поставянето на КТБ под особен надзор.
По този начин очевидно § 8 решава казусът „КТБ“. Така постановеното
обратно действие противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията и
същността на закона като нормативен акт. Безпрецедентно в
многовековната история на българската държава и право е
постановяване на обратно действие за такъв дълъг период от време
назад и то с оглед на решаване на казуси на конкретен правен субект.
Фундаменталният принцип за правовата държава е изрично
обявен и в чл. 2 на Договора за Европейския съюз (ДЕС). Съюзът се
основава на ценностите на правовата държава. Ценностите на правовата
държава са общи за държавите членки на Общността и са залегнали в
техните конституционни традиции. Те са фундаментална основа на
Европейския съюз (ЕС). Затова нарушаването им от националния
законодател е недопустимо. Именно в съответствие с европейското
право в чл. 4, ал. 1 от Конституцията от 1991 г. изрично е закрепен
принципът на правовата държава, за разлика от Конституцията от 1971
г. Освен това чл. 2 от ДЕС няма просто декларативно действие, а е
пряко приложима норма на европейското право. Нарушението на тази
норма е равносилно на отказ от основополагащите ценности на ЕС. В
нормата за правовата държава се съдържат и изискванията, на които
трябва да отговарят законите при тяхното създаване, и принципите,
които следва да се спазват при тяхното прилагане от властите, за да
бъде една държава правова. Още в решението си от 1986 г. по делото
„Les Verts“ Съдът на Европейския съюз (СЕС) изтъква, че ЕС „е правова
общност, доколкото нито държавите членки, нито нейните институции
могат да избегнат контрола относно това, дали действията им
съответстват на основната конституционна харта – Договора.“
СЕС извежда редица съществени измерения на принципа на
правовата държава – законност и зачитане на правната йерархия, правна
предвидимост и сигурност, забрана за обратно действие, закрила на
правата и легитимните очаквания, възприети и на национално ниво,
отчитайки потребностите на общностното право. Националните
законодателства на държавите членки, също както и институциите на
ЕС, са обвързани с изискванията на принципа на правовата държава
(Решение № 5 от 11.05.2017 г. на КС по к.д. № 1 от 2016 г.). В своята
практика Съдът на Европейския съюз извежда като същностен елемент
на фундаменталния принцип на правовата държава принципа за
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правната сигурност, закрилата срещу обратното действие на правните
норми (дело 122/78, Topfer v. the Commission (1978) ECR 1019; вж. и
дело 74/74, CNTA v. the Commission (1975) ECR 533; решението на СЕС
от 1986 г. по делото „Les Verts“). Принципът на правовата държава и
законността по същество включва прозрачен, отчетен законодателен
процес, като „в правова общност трябва ефективно да се гарантира
спазването на законността“. Правната сигурност изисква наред с
другото разпоредбите да са ясни и предвидими и да не се променят
ретроспективно. СЕС изтъква това правило, като посочва, че в
съответствие с принципите на правната сигурност и на защита на
оправданите правни очаквания „въздействието на законодателството
трябва да бъде ясно и предвидимо за онези, които са подчинени на
него“. Равенство пред закона „представлява общ принцип на правото на
Съюза, предвиден в членове 20 и 21 от Хартата на основните права на
Европейския съюз“.
България като държава членка на ЕС е длъжна да съблюдава
европейското право при приемането на вътрешното си законодателство.
Необходимо е да се имат предвид и решенията на Европейския съд по
правата на човека (ЕСПЧ). В решението си от 24.07.2014 г. по делото
Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S. и други срещу Италия Съдът по
правата на човека признава нарушение на чл. 6 от ЕКПЧ: „Дори да
приемем, че новият закон е необходим за попълването на празноти в
съществуващата правна уредба, обстоятелствата по случая, особено
общественият интерес, от който произтича прилагането му, не са
по-важни, отколкото опасността от закона с обратно действие. ЕСПЧ не
намери обществен интерес, който убедително да оправдава неговото
прилагане с обратна сила.“ В решението си по делото на Арас и други
срещу Италия – 17972/2007 г., Съдът излага следните мотиви, касаещи
обратно действие на закон: „Въпреки че държавата не е страна в
конкретното съдебно производство, съдът постановява, че
отговорността ѝ е ангажирана като упражняваща законодателна и
съдебна власт. … Следователно, чрез ретроактивен закон не е било
осигурено равенство на средствата между две частни страни, тъй като
държавата е действала в полза на една от тях, въвеждайки спорния
закон. Освен това, държавата не е представила основателна причина от
обществен интерес, за да оправдае законодателна намеса от този вид.“
Във връзка с цитираното решение на ЕСПЧ следва да се
отбележи, че изрично посочената в § 8 от ЗИДЗБН дата – 20.06.2014 г., и
от написаното в по-горе цитираната стенограма на заседанието на
Правната комисия е очевидно, че обратното действие на закона е
предвидено в интерес на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
(който е най-големият кредитор на КТБ), по негово предложение и
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искане, както и това на синдиците на банката. Очевидно е също, че то е
във вреда на направилите прихващане кредитори, защото чрез
предвидената в чл. 59, ал. 5 от ЗБН в сегашната ѝ редакция и
придаденото ѝ с § 8 от ЗИДЗБН обратно действие погасените чрез
законосъобразно извършено прихващане задължения ще се възродят с
обратна сила, синдиците на банката ще могат да ги съберат, но
кредиторите няма да могат да получат удовлетворяване на своите
вземания, тъй като в масата на несъстоятелността няма достатъчно
средства. В чл. 59, ал. 6, на която с § 8 също е придадено обратно
действие, е постановено, че в случаите по ал. 5 действието на
прихващането се отлага до изпълнението на окончателната сметка за
разпределение по чл. 104 от ЗБН. При продажба на банката като
предприятие прихващането има действие след одобряване на сделката
от съда по чл. 91, ал. 3. Обратното действие на ал. 6 не намалява в ни
най-малка степен увреждащото действие на обратното действие на чл.
59, ал. 5 от ЗБН в редакцията ѝ от 2014 г. (ДВ, бр. 98 от 2014 г.).
Напротив, то усилва това увреждащо действие, както и правната
несигурност.
С § 8 ЗИДЗБН е придадено обратно действие към датата
20.06.2014 г. на чл. 59, ал. 7 от ЗБН (нова – ДВ, бр. 41 от 2015 г.). Но
това е датата на поставянето на КТБ под специален надзор и такива дела
тогава не са водени. Не е ясно защо е придадена обратна сила на тази
алинея. В ал. 7 е постановено, че по исковете по ал. 3 и 5 не се събира
предварително държавна такса. Ако искът бъде уважен, следващата се
държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде
отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.
Нормата е процесуална и е свързана с държавната такса. Няма изложени
мотиви за това. Това е показателно за обстоятелството за бързо и
немотивирано внасяне на законопроекти и приемането им без
обсъждане. Датата обаче е показателна за това, че § 8 е приет специално
за решаването на казусите на КТБ в разрез със същността на закона да
предписва общо правило за поведение.
С оглед на възможността да се придаде на един закон обратно
действие, тъй като се касае за изключение от правилото за влизане в
сила на закона, е абсолютно задължително да има обоснован обществен
интерес от това. От цитираната стенограма на Правната комисия е
видно, че необходимостта от разпоредбата на § 8 от ЗИДЗБН е
обоснована с необходимостта да се преодолее противоречивата съдебна
практика по чл. 59, ал. 5-7 от ЗБН с оглед на действието на закона по
време и да се наложи практика, която да осигури уважаването на
предявените от синдиците искове по тези текстове. Това не е и не може
да бъде нито обоснован, нито оправдан обществен интерес.
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Общественият интерес е стабилност на закона, независимост на
съдебната власт. Самата цел да се решат висящите дела съобразно
волята на Фонда на гарантиране на влоговете в банките и синдиците на
банката е противоконституционна и противоречи на чл. 117, ал. 1 от
Конституцията, обявяваща независимостта на съда, и на чл. 121, ал. 1 от
Конституцията. Интересът на Фонда за гарантиране на влоговете като
кредитор на КТБ и синдиците на КТБ като ищци по делата по чл. 59, ал.
5 от ЗБН не е и не може да бъде равнозначен на оправдан обществен
интерес. Общественият интерес диктува стабилност на законите с оглед
на конституционното изискване за правова държава. Да могат
гражданскоправните субекти при придобиването и упражняването на
своите права и реализирането на гражданскоправните си
правоотношения да се съобразяват със закон, който действа към тези
моменти. Нито правно, нито фактически е възможно гражданскоправен
субект да се съобразява със закон, който след придобиването и
упражняването на правата му бъде приет от Народното събрание.
3. Параграф 8 противоречи на чл. 8, чл. 84, чл. 117, ал. 1, чл.
121, ал. 1 и чл. 124 от Конституцията
Видно е от мотивите на предложителя на текста (член на УС на
Фонда за гарантиране на влоговете в банките), отразени в цитираната
стенограма на заседанието на Правната комисия на Народното събрание
от 31.01.2018 г., че то е за преодоляване на съдебни решения по чл. 59,
ал. 5-7 от ЗБН и постигане на решения, които са в угода на
предложителя – Фонда за гарантиране на влоговете и синдиците на КТБ.
В стенограмата пише: „Постъпи предложение от проф. В. Д. по
отношение на чл. 59, ал. 5-7, със следната аргументация.
По тези разпоредби се формира противоречива съдебна
практика по прилагането им в производството по несъстоятелност на
КТБ. Част от първоинстанционните съдебни състави приемат, че тези
разпоредби са неприложими в производството по несъстоятелност на
КТБ, тъй като, въпреки че са влезли в действие преди произнасянето на
съда за неплатежоспособността на банката на 22 април 2015 г., на тях не
им е придадено изрично обратно действие. За да се преодолее това
становище, е необходимо допълнение на Законопроекта, с което да се
осигури приложимост на режима на прихващанията във варианта, приет
от законодателя през ноември 2014 г.“
Нарушен е основният конституционен принцип за разделение
на властите. В чл. 8 от Конституцията изрично е постановено:
„Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и
съдебна.“ Чрез разпоредбата на § 8 от ЗИДЗБН законодателят пряко
навлиза в правомощията на съда относно решаването на казусите по чл.
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59, ал. 5-7 ЗБН, което е видно от мотивите за тази разпоредба, изложени
в стенограмата от заседанието на Правната комисия от 31.01.2018 г.
Видно е от очертаните в чл. 84 от Конституцията правомощия на
Народното събрание, че той няма правомощие за решаване на казуси по
висящи дела, в т.ч. и чрез закон.
Параграф 8 е в рязко противоречие с обявената в чл. 117, ал. 2
от Конституцията независимост на съдебната система. При
осъществяване на своите функции съдиите са подчинени на закона,
който е приложим към момента на решаване на казусите. Видно е от
цитираната стенограма, текстът на § 8 е предложен с цел да наложи
съдебна практика, която е изгодна за Фонда за гарантиране на влоговете
в банките и за синдиците на КТБ. Т.е. направено е под егидата за
преодоляване на противоречива практика. То очевидно е обаче за
преодоляване на практика, която не е изгодна за синдиците на КТБ.
Освен това обаче във Върховния касационен съд има вече висящи дела
по чл. 59, ал. 5-7 от ЗБН и по всичко личи, че се бърза да се изпреварят
решенията на ВКС и да бъде поставен този Върховен съд в българската
съдебна система пред свършен факт и на колене.
В чл. 124 от Конституцията изрично е постановено, че
Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за
точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.
Правомощието за осъществяване на надзор за точното и еднакво
прилагане на приетите от Народното събрание законите е от
компетентността на ВКС. То не е в компетентността на Народното
събрание, чиито правомощия са ясно и категорично посочени в чл. 84 от
Конституцията. В съпоставка с правомощията на Народното събрание
(чл. 84) и прогласения в чл. 8 принцип за разделение на властите следва
безсъмненият извод, че преодоляването на противоречива съдебна
практика е от правомощията на ВКС, който е част от съдебната система.
Тя не е и не може да бъде правомощия на Народното събрание.
Освен това на основание чл. 62, ал. 1 във вр. с чл. 60, ал. 3
Фондът за гарантиране на влоговете в банките също е легитимиран да
бъде страна (ищец-процесуален субституент) по тези дела. Недопустимо
и в нарушение на прогласената в чл. 117, ал. 1 от Конституцията
независимост на съда е субект, който може да има качеството на страна
в гражданския процес, да внася предложения за придаване на обратна
сила на закон, с цел да постигне изгодно за тази страна решение. Освен
това на основание чл. 26, ал. 1 от ЗБН Фондът за гарантиране на
влоговете в банките назначава синдиците на КТБ.
Нещо повече, видно е от стенограмата, че предложението
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практически е внесено от синдиците на КТБ 18, което личи от изричното
изявление на синдика на банката А. Д.: „Ние се ръководим от съдебната
практика и според нас е по-добре в закона да е ясно казано какво можем
да правим, защото и затова и поискахме промяна на чл. 59, ал. 5-7,
защото там има различни тълкувания. Наистина, Вие сте прав, че може
и така да се тълкува, но веднага, тъй като при нас работят доста юристи,
веднага се разделиха мненията на две. И с оглед на това – за прецизност,
за яснота, затова предлагаме. Просто това е наше предложение.“
Синдиците на КТБ обаче също са ищци 19 по висящите дела по
чл. 59, ал. 5-7 от ЗБН. Ето защо и по тази причина приемането на текста
на § 8 е в грубо противоречие с обявената в чл. 117, ал. 2 от
Конституцията независимост на съда. Ако този текст не се обяви за
противоконституционен, съдът ще се окаже подчинен на една от
страните по висящите дела с посочения предмет, домогнала се в
противоречие с конституционните норми се да придаде обратна сила на
закона с цел да постигне благоприятно решение.
Текстът на § 8 се явява и в грубо нарушение на
конституционното правило на чл. 121, ал. 1 за осигуряване на
равенството на страните в процеса. По-силната политически и / или
икономически страна чрез домогването си за законодателни промени,
изразяващи се в придаване на обратна сила на материалния закон 20 ,
приложим по висящите дела, налага волята си за начина на решаване на
делото, при което насрещната страна по делото остава беззащитна.
4. Нарушение на принципа за защита и неприкосновеност
на собствеността – чл. 17 от Конституцията и на чл. 1 от
Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи
В § 8 от ЗИДЗБН е постановено: „Член 59, ал. 5, 6 и 7 се
прилагат от 20 юни 2014 г.“ Предвиденото в § 8 обратно действие е в
съществено противоречие с обявения в чл. 4, ал. 1 от Конституцията
основополагащ за Република България конституционен принцип за
правова държава, разглеждан многократно от Конституционния съд.
Разпоредбата на § 8 нарушава правната сигурност,
предвидимостта и стабилността на правния ред. Чрез придаденото
„Гости по тази точка от дневния ред: от „Фонда за гарантиране на влоговете в
банките“ – госпожа Н. Р., главен юрисконсулт; от „Корпоративна търговска банка“
АД, обявена в несъстоятелност – господин А. Д., синдик; госпожа К. М., синдик;
господин А. К., служител.“
19
В качеството им на процесуален субституент, на които законът е признал право на
иск за защита на колективните интереси на кредиторите на обявената в
несъстоятелност банка.
20
Без всякакво съмнение нормите на чл. 59, ал. 5-7 имат материалноправен характер.
18

72

обратно действие на чл. 59, ал. 5-7 от ЗБН се засягат вече придобити и
упражнени права на прихващане, чието придобиване и упражняване е
било съобразено към действащия към тези моменти закон. Обявяват се
за недействителни прихващания, които към момента на извършването
си са били действителни. Правовата държава означава гарантиране на
правната сигурност при придобиване и упражняване на правата на
гражданскоправните субекти.
Преди измененията на чл. 59, ал. 5 със ЗИДЗДБРБ (ДВ, бр. 98 от
2014 г.) визираната алинея гласеше: „Недействително по отношение на
кредиторите на несъстоятелността освен за частта, която кредиторът би
получил при разпределението на осребреното имущество, е
прихващането, извършено от длъжника след началната дата на
неплатежоспособността, независимо от това кога са възникнали двете
насрещни задължения.“
Именно с тази редакция е трябвало и са могли да се съобразят
правните субекти преди 28.11.2014 г. С новата редакция на чл. 59, ал. 5
от ЗБН (ДВ, бр. 22 от 2018 г.) те нито са били длъжни, нито са могли да
се съобразят.
След измененията на чл. 59, ал. 5 (ДВ, бр. 98 от 2014 г.) е
предвидено: „Недействително по отношение на кредиторите на
несъстоятелността освен за частта, която всеки от тях би получил при
разпределението на осребреното имущество, е всяко прихващане,
независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения,
което е извършено от кредитор или от банката: 1. след началната дата на
неплатежоспособността; 2. след датата на поставянето на банката под
специален надзор при условията и по реда на глава единадесета, раздел
VІІІ от Закона за кредитните институции, включващ наложена мярка по
чл. 116, ал. 2, т. 2 от същия закон, ако тази дата предшества датата по т.
1.“
От съпоставката на двата текста е очевидна разликата между
правните норми. Чл. 59, ал. 5 в редакция до ЗИДЗДБРБ (ДВ, бр. 98 от
2014 г.) се отнасяше до прихващания, извършени от банката длъжник.
След измененията, обнародвани в ДВ, бр. 98 от 2014 г., тя се отнася до
прихващания, извършени и от кредиторите на банката. Фактическият
състав, основание за тази недействителност, е също променен. Освен
това в т. 2 е добавено ново основание: „2. след датата на поставянето на
банката под специален надзор при условията и по реда на глава
единадесета, раздел VІІІ от Закона за кредитните институции, включващ
наложена мярка по чл. 116, ал. 2, т. 2 от същия закон, ако тази дата
предшества датата по т. 1“. Впрочем, ако БНБ изпълнява точно,
правилно и добросъвестно правомощията си по чл. 79 и чл. 115, ал. 1 от
ЗКИ и чл. 36 от ЗБН, това предшестване всякога трябва да е налице.
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Чрез израза „ако тази дата предшества датата по т. 1“ законодателят
обаче е допуснал хипотезата, при която БНБ да не е упражнила
надлежно и своевременно посочените правомощия и цялата тежест от
това
противозаконно
бездействие
да
се
стовари
върху
гражданскоправните
субекти
посредством
относителна
недействителност на законосъобразно извършените от тях
прихващания. Налице е и поради това обстоятелство нарушение на чл.
4, ал. 1 във вр. с чл. 8 от Конституцията. Правовата държава е и затова
правова, защото нейните органи и институции са длъжни да спазват
закона и да упражняват своевременно предоставените им правомощия.
Принципът на правовата държава изисква от законодателя да
бъде последователен и предвидим. Приеманите от него закони е
необходимо да гарантират правната сигурност, в това число като се
зачитат придобитите съгласно закона права от страна на гражданите и
юридическите лица и да не ги променят в полза на държавата или други
правни субекти, във вреда на гражданите и юридическите лица
(Решение № 7 от 2001 г. на Конституционния съд). В решенията си
Конституционния съд следва концепцията, че при създаването на
законите в правовата държава законодателят трябва да търси решения,
които да задоволяват чл. 17, ал. 1 от Конституцията, както и
справедливия интерес в рамките на конституционния модел, а не
инцидентно или под влияние на случайни фактори „да въвежда
рестрикции и да установява привилегии, нито да предоставя права,
които не могат да бъдат упражнявани“ (Решение № 1 от 2005 г. на
Конституционния съд).
Последователността и предвидимостта на законодателя при
приемането на законите изключва произвола на държавата. Тези
изисквания са гаранция правните субекти да съобразят поведението си с
действащите закони без да се страхуват, че последиците от техните
действия ще бъдат преуредени със задна дата, и без да носят риска от
последващи законодателни промени с обратно действие. Касае се за
конституционна гаранция и стимул за законосъобразност на действията
на правните субекти, съобразена с действащия при придобиването на
права и тяхното упражняване закон.
Недопустимо е законите да бъдат променяни с обратна сила, за
да се установяват привилегии в полза на ограничен кръг лица. Параграф
8 от ЗИДЗБН е свързан специално и неотделимо с несъстоятелността на
КТБ и е с цел нагаждане на закона с оглед несъстоятелността на този
правен субект. Това противоречи на същностния белег на закона като
нормативен акт, който не може да бъде приравнен на индивидуален
административен акт, с който се уреждат отношения на един правен
субект. Преуредени са обществените отношения специално във връзка с
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несъстоятелността на КТБ, като целта е да се облагодетелства Фондът за
гарантиране на влоговете като най-голям кредитор на КТБ за сметка на
кредиторите направили прихващания съобразно действащия тогава
закон преди придаването на обратна сила на чл. 59, ал. 5-7 ЗБН, като са
отнети законосъобразно придобити и упражнени права на прихващане.
Чрез предвиденото в § 8 от ЗИДЗБН обратно действие на чл. 59,
ал. 5-7 ЗБН повече от 3 години след приемането на тези текстове (ДВ,
бр. 98 от 2014 г. и ДВ, бр. 41, 2015 г.) се нарушават придобити права.
Чрез обратното действие, предвидено в § 8, се засяга и
същностният белег на гражданскоправните субективни права да бъде
предвидена в закона и гарантирана от закона правна възможност. Не
може да съществува право, което е незащитимо. Отнеме ли се този
задължителен елемент, то престава да бъде такова, губи основната
характеристика на възможност, призната и гарантирана от закона.
Придобито е всяко право, което е осъществено, и е реализирана
предвидената в правната норма възможност. Придобитото право не
може да се отнеме и дисквалифицира. Прилагането към придобитото и
упражнено съобразно действащия към момента на придобиването и
упражняването закон право е недопустимо и противоконституционно и
е в грубо противоречие с конституционния принцип за правова държава,
установен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, и вреди на носителя на
правото, който го е реализирал съобразно действащия към момента на
реализацията закон. Такава вреда не може да бъде нанесена дори в
обществен интерес (вж. така и Особеното мнение на проф. д.ю.н. Ц. Ц. –
Решение № 4 от 2014 г. по к.д. № 12 от 2013 г.).
Предвидената в чл. 5, ал. 5 от Конституцията възможност
Народното събрание да придаде обратно действие на закон не може да
бъде упражнявано извън рамките, очертани от конституционния
принцип за правовата държава. Този принцип изисква последователно
законодателно регулиране на обществените отношения, поддаващи се
на трайна уредба (Решение № 3 от 2008 г. по к.д. № 3 от 2008 г.).
Иманентно присъщи на принципа на правовата държава са принципите
за правната сигурност, предвидимост и стабилност, принципът за
забрана на обратното действие на правните норми, както и принципът за
закрила на законно придобити права (Решение № 4 от 2014 г. по к.д. №
12 от 2013 г.; Решение № 10 от 2016 г. по к.д. № 3 от 2016 г.; Решение
№ 12 от 2010 г. по к.д. № 15 от 2010 г.; Решение № 7 от 2009 г. по к.д. №
11 от 2009 г.; Решение № 7 от 2012 г. по к.д. № 2 от 2012 г.).
Фундаменталният принцип на правовата държава изисква
адресатите на правните норми да могат да съобразят поведението си с
действащите закони и да могат да предвидят правните последици от
своите действия. Това изключва създаването на правни норми с обратна
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сила, особено ако същите имат санкционен характер. Затова са и
конституционните изисквания за действие на закона занапред (чл. 5, ал.
5 от Конституцията).
Чрез § 8 от ЗИДЗБН се преуреждат с обратна сила придобити и
законосъобразно упражнени по време на действието на редакцията на
чл. 59, ал. 5 от ЗБН от преди измененията ѝ със ЗИДЗДБРБ от 2014 г.
(ДВ, бр. 98 от 2014 г.) права на прихващане и се възраждат
законосъобразно погасени чрез прихващане задължения. Всички форми
на недействителност, в т.ч. и всички форми на относителна
недействителност, в т.ч. и относителната недействителност по чл. 59, ал.
5 от ЗБН, са тежка гражданскоправна санкция. С оглед на принципа за
правовата държава гражданскоправните субекти при извършването на
гражданскоправните правните действия трябва и могат да се
съобразяват с действащото към момента на извършването им
законодателство. Правно невъзможно е те да се съобразяват със закон,
който не съществува към този момент. Ето защо в случая законодателят
грубо е нарушил границите на допустимото от гледна точка на
правовата държава обратно действие на закона. Да се предвижда
недействителност, в т.ч. и относителна недействителност, когато при
извършването на действията на сделките на правните субекти не са били
известни предпоставките за обявяването им за недействителни, в т.ч. и
относителна недействителност, е в противоречие с принципа за
правовата държава.
Както посочихме в наименованието на тази част от Искането, §
8 от ЗИДЗБН противоречи на чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията.
Съгласно чл. 17, ал. 1 от Конституцията правото на собственост
се гарантира и защитава от закона. Съгласно чл. 17, ал. 3 частната
собственост е неприкосновена и не подлежи на принудително отнемане,
освен при условията на чл. 17, ал. 5 от Конституцията – за задоволяване
на обществени (държавни или общински) нужди, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, като отчуждаването се извършва въз
основа на закон и срещу предварително и равностойно обезщетяване.
В постоянната си практика (решение № 7 от 2001 г. по к.д. № 1
от 2001 г.; решение № 17 от 1999 г. по к.д. № 14 от 1999 г., решение № 3
от 2000 г. по к.д. № 3 от 2000 г., решение № 11 от 2001 г. по к.д. № 18 от
2000 г., решение № 18 от 1997 г. по к.д. № 12 от 1997 г.)
Конституционният съд приема, че под право на собственост следва да се
разбират всички имуществени права. Вземанията също са обхванати от
закрилата на чл. 17, ал. 3 и 5 от Конституцията. Чрез предвиденото в § 8
от ЗИДЗБН обратно действие на чл. 59, ал. 5-7 от ЗБН извършилите
прихващане след 20.06.2014 г. кредитори на КТБ практически губят
вземанията спрямо банката, като в същото време се възраждат техните
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задължения. По този начин се засяга правото на частна собственост без
да са налице предпоставките по ал. 5 на чл. 17 от Конституцията.
В решенията си Конституционният съд следва концепцията, че
при създаването на законите в правовата държава законодателят трябва
да търси решения, които да задоволяват чл. 17, ал. 1 от Конституцията,
както и справедливия интерес в рамките на конституционния модел, а
не инцидентно или под влияние на случайни фактори „да въвежда
рестрикции и да установява привилегии, нито да предоставя права,
които не могат да бъдат упражнявани“ (Решение № 1 от 2005 г. на
Конституционния съд).
Следва да се отбележи, че от посоченото в цитираната
стенограма на заседанието на Правната комисия е очевидно, че
обратното действие на закона е предвидено в интерес на Фонда за
гарантиране на влоговете (който е най-големият кредитор на КТБ), по
негово предложение и искане, както и това на синдиците на банката.
Очевидно е също, че то е във вреда на направилите прихващане
кредитори, защото чрез предвиденото с § 8 от ЗИДЗБН обратно
действие на чл. 59, ал. 5 от ЗБН в сегашната му редакция погасените
чрез законосъобразно извършени прихващания задължения ще се
възродят с обратна сила, синдиците на банката ще могат да ги съберат,
но кредиторите няма да могат да получат удовлетворяване на своите
вземания, тъй като в масата на несъстоятелността няма достатъчно
средства. В чл. 59, ал. 6, на която с § 8 също е придадено обратно
действие, е постановено, че в случаите по ал. 5 действието на
прихващането се отлага до изпълнението на окончателната сметка за
разпределение по чл. 104. При продажба на банката като предприятие
прихващането има действие след одобряване на сделката от съда по чл.
91, ал. 3. Обратното действие на ал. 6 не намалява в ни най-малка степен
увреждащото действие на обратното действие на чл. 59, ал. 5 от ЗБН в
редакцията ѝ от 2014 г. (ДВ, бр. 98 от 2014 г.). Напротив, то го усилва и
създава още по-голяма правна несигурност.
Предвиденото в § 8 от ЗИДЗБН обратно действие на
материалноправните норми на чл. 59, ал. 5 и 6 от ЗБН е в разрез с
правната сигурност и води до невъзможност за упражняване на правата
на гражданите и юридическите лица, обхванати от посочените
разпоредби. В Решение № 7 от 2001 г. на Конституционния съд по к.д.
№ 1 от 2001 г. е постановено: „Когато обратното действие на закон,
който посяга на придобити права, не е мотивирано в полза на висш
обществен интерес без изразена ясна воля за уреждане на последиците,
то не може да бъде определено по друг начин, освен като
експроприация.“
В случая на § 8 ПЗР на ЗИДЗБН „висшият обществен интерес“ е
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обоснован с цел преодоляване на практиката на съдилищата по
приложението на чл. 59, ал. 5, 6 и 7. Както посочихме по-горе, този
„висш обществен интерес“ е в противоречие с изискването на чл. 117,
ал. 1 от Конституцията за независимост на съда, чл. 121, ал. 1 от
Конституцията за осигуряване на равенството на страните в процеса,
което съдът посмъртно не може да постигне, когато страната променя
самия закон. Освен това под егидата, че се търси защита на „висш
обществен интерес“ законодателят цели да потули последиците от
бездействията на БНБ и лошото законодателно решение относно
възможността за оспорване на нейните актове и да стовари цялата
тежест от нейното бездействие върху гърба на българските граждани и
юридическите лица.
Чрез постановеното в § 8 обратно действие на чл. 59, ал. 5-7 от
ЗБН цялата тежест от ненадлежно упражняване на предвидените в чл.
79 от ЗКИ правомощия за упражняване на надзор върху дейността на
банките, несвоевременното поставяне на КТБ под особен надзор
съобразно изискванията на чл. 115, ал. 1 от ЗКИ и несвоевременното
откриване на производството по несъстоятелност за КТБ съобразно
изискванията на чл. 36 от ЗКИ, е прехвърлено в тежест на българските
граждани и юридическите лица.
БНБ е правният субект, който има правомощията да упражнява
надзор над дейността на банките. Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗКИ
Българската народна банка упражнява надзор върху дейността на
банките, за да установи спазването на изискванията на този закон и на
Регламент (ЕС) № 575/2013, както и на издадените актове по
прилагането им за осигуряване на надеждно и сигурно управление на
банките и на рисковете, на които те са изложени или може да бъдат
изложени, както и за поддържане на адекватен на рисковете собствен
капитал. Съгласно чл. 79, ал. 2 от ЗКИ Българската народна банка
упражнява и макропруденциален надзор върху банките с цел
поддържане стабилността на банковата система и във връзка с
предотвратяване или редуциране както на системните рискове –
резултат от дейността на кредитните институции, така и на
идентификацията и ограничаването на проявата на макроикономически
фактори, застрашаващи стабилността на банковата система.
БНБ е длъжна да упражнява предвидените ѝ в чл. 79 от ЗКИ
надзорни правомощия. При опасност от неплатежоспособност да
постави банката под особен надзор. Съгласно чл. 115, ал. 1 ЗКИ в
редакцията, действала към деня на поставянето на банката под особен
надзор (20.06.2014 г.), и в периода преди тази дата, в който БНБ е
трябвало да упражнява предвидените в чл. 79 ЗКИ надзорни функции, за
да се оздрави банка, при която е налице опасност от
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неплатежоспособност, БНБ може да постави тази банка под специален
надзор. Съгласно чл. 115, ал. 2 от ЗКИ в редакцията, действала към деня
на поставянето на банката под особен надзор (20.06.2014 г.), и в периода
преди тази дата, в който БНБ е трябвало да упражнява предвидените в
чл. 79 от ЗКИ надзорни функции, опасност от неплатежоспособност на
банка е налице, когато: 1. отношението ѝ на общата капиталова
адекватност е под определеното минимално равнище, или 2. ликвидните
активи на банката по преценка на БНБ няма да бъдат достатъчни, за да
може банката да изпълнява задълженията си в деня на тяхната
изискуемост, или 3. банката не е изпълнила в срок едно или повече
изискуеми задължения към своите кредитори. Вярно е, че в ал. 1 е
употребена думата „може“, но тъй като става дума за правомощие на
БНБ, тя е длъжна да постави банката под особен надзор при наличие на
предвидените в чл. 115, ал. 2 от ЗКИ предпоставки. Упражнявайки
правомощията си по чл. 79 от ЗКИ пък тя е длъжна своевременно да
установи наличието на тези предпоставки.
Прави впечатление, че постановеното в § 8 от ЗИДЗБН обратно
действие на чл. 59, ал. 5-7 от ЗБН е фиксирано към 20.06.2014 г. – датата
на решението, с което БНБ е поставила КТБ под особен надзор. В
решение № 73 на УС на БНБ от 20.06.2014 г. и в допълващото го
решение № 74 от 26.06.2014 г. изрично е посочено, че решението се
постановява на основание чл. 115, ал. 2, т. 2 и 3 ЗБН. Решението е
постановено
при
констатирана
от
БНБ
опасност
за
неплатежоспособност, визирана в чл. 115, ал. 2, т. 2 и 3. Нещо повече, с
решение № 114 от 16.09.2014 г. на БНБ срокът за поставяне на банката
под специален надзор е удължен до 20.11.2014 г.
При наличие на неплатежоспособност БНБ е длъжна на
основание чл. 36, ал. 2 от ЗКИ да отнеме лицензията на банката. Това ѝ
задължение е достатъчно ясно и категорично установено в
императивната норма на чл. 36, ал. 2 от ЗКИ. При наличие на
неплатежоспособност БНБ няма право на поставя банката под
специален надзор, а е длъжна да отнеме лицензията ѝ, като на основание
чл. 37, ал. 2 от ЗКИ е длъжна след отнемането на лицензията да подаде
искане до съда за откриване на производство по несъстоятелност за
банката. Нещо повече, на основание на императивната норма на чл. 36,
ал. 3 от ЗКИ, БНБ трябва да извърши това до 5 работни дни от
установяването на неплатежоспособността.
С решение № 138 от 06.11.2014 г. БНБ е отнела лиценза на
банката поради неплатежоспособност на основание чл. 36, ал. 2, т. 2 от
ЗБН, което, както посочихме, тя е длъжна да стори в установения от
закона срок.
В решение № 664 от 22.04.2015 г. по т.д. № 7549 от 2014 г. на
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Софийския градски съд (СГС) за начална дата е определена 06.11.2014
г., датата на решение № 138 на БНБ за отнемане на лицензията, като е
посочено, че „независимо че в акта за отнемане на лиценза на „КТБ“ АД
се съдържат препратки към одитни доклади, според които към
30.09.2014 г. банката е била с отрицателен капитал, началната дата
следва да бъде определена като момента, от който насетне това
състояние се превръща в трайно и необратимо. Това е датата 06.11.2014
г., на която лицензът за извършване на банкова дейност е отнет.“
В мотивите на влязлото в сила решение № 1443 от 03.07.2015 г.
по т.д. № 2216 от 2015 г. на Софийския апелативен съд (САС) е
посочено, че във въззивните жалби на БНБ синдиците на банката и в
протеста на прокурора от СГП срещу решението на СГС в частта
относно обявената начална дата на неплатежоспособността на банката,
както и по време на въззивното производство, е твърдяно, че
настъпването на неплатежоспособността е от 30.09.2014 г.
Оказва се, че БНБ, синдиците на банката и прокурорът не са
знаели, че неплатежоспособността на банката е настъпила на 20.06.2014
г., а са твърдели, че това е 30.09.2014 г., в (т.ч. и във въззивното
производство).
В решение № 1443 от 03.07.2015 г. по т.д. № 2216 от 2015 г. на
САС е обявена за начална дата 20.06.2014 г. По делото няма касационни
жалби до ВКС срещу това решение нито от БНБ, нито от синдиците,
нито е протестирано от прокурора, въпреки че с него не е приета
твърдяната от тях в първа и във въззивната инстанция начална дата на
неплатежоспособността и на основание чл. 16, ал. 1 от ЗБН то подлежи
на касационно обжалване именно от тези субекти. Кредиторите на
банката не са легитимирани да сторят това и те изобщо нямат
процесуални права за участие в производството за разглеждане на
искането на БНБ до съда за откриване на производството по
несъстоятелност, въпреки че на основание чл. 16, ал. 3 от ЗБН то ги
обвързва.
В решението на САС № 1443 от 03.07.2015 г. е прието, че
„Датата на неплатежоспособността е задължителен реквизит от
обявителното решение. Както ЗБН, така и субсидиарно приложимият
Търговски закон, не поставят никакви формални изисквания относно
определянето ѝ от съда.“
В цитираното решение ясно и недвусмислено е прието:
„Преценката на наличие на състояние на неплатежоспособност на
банката и в двете хипотези по чл. 36, ал. 2 ЗКИ е предоставена изцяло в
управленските и надзорни правомощия на БНБ.“
При действието на ЗБН съдът по несъстоятелността може да
установи началната дата на неплатежоспособността, но самата
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неплатежоспособност се установява от БНБ. По този въпрос съдът по
несъстоятелността действа при обвързана компетентност. Съгласно чл.
8, ал. 1 от ЗБН производство по несъстоятелност за банка се открива,
ако Българската народна банка е отнела лицензията ѝ за извършване на
банкова дейност на основание чл. 36, ал. 2 от ЗКИ. Съгласно чл. 11, ал. 5
от ЗБН, ако актът на БНБ по чл. 9, ал. 3 е влязъл в сила, съдът открива
производство по несъстоятелност за банката (вж. и чл. 17 от ГПК). В
случаите, когато актът на Централната банка по чл. 9, ал. 3 от ЗКИ не е
влязъл в сила поради обжалването му по съдебен ред, съдът спира
производството до приключване на административноправния спор (чл.
11, ал. 6 от ЗБН). На основание чл. 151, ал. 1 и 2 от ЗКИ решенията на
БНБ, постановени на основание чл. 36 от ЗКИ като административни
актове по ал. 1, могат да се оспорват пред ВАС относно тяхната
законосъобразност. Решението на ВАС е задължително за съда по
несъстоятелността (чл. 11, ал. 6 от ЗБН във вр. с чл. 302 от ГПК).
Спорът относно неплатежоспособността на банка е квалифициран от
законодателя като административноправен. От изключителна
компетентност на БНБ (съответно и на ВАС, ако актът бъде обжалван) е
установяването както на опасността от неплатежоспособност, така и на
самата неплатежоспособност.
Установяването на неплатежоспособността на банката изисква
специални знания поради спецификата на банковата дейност. Именно
изхождайки от изискването за специални знания, законодателят е дал
изключителна компетентност на БНБ за установяване на
неплатежоспособността и само на нея призна правото да иска откриване
на производство по несъстоятелност. Ето защо, всъщност, в периода
докато банката беше под специален надзор, само лица, които са били
вътре в банката или в контролните органи на БНБ, са можели да знаят,
че банката е неплатежоспособна, въпреки че е поставена под специален
надзор поради опасност от неплатежоспособност.
Предвиденото в § 8 от ЗИДЗБН обратно действие цели да
„замаже“ последиците от неупражняването на правомощията на БНБ по
чл. 79 от ЗКИ, чл. 115 от ЗКИ и чл. 36 от ЗКИ, на нейното бездействие в
противоречие с императивно определените ѝ от закона правомощия,
лошото законодателно решение относно възможностите за оспорване и
контрол над актовете на БНБ с изключително стеснена легитимация и
да ги прехвърли в тежест на българските граждани и юридически лица,
придобили и упражнили своите права съобразно действащия към
момента на придобиване и упражняване материален закон. Този начин
на законодателстване обаче се превръща в гарантиране на произвола на
държавните институции. И законодателят в противоречие с изискването
на чл. 4, ал. 1 от Конституцията и чл. 2 от ДЕС се превръща в гарант за
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този произвол.
Заключение
Изложеното показва по категоричен начин, че почти всички
разпоредби от ЗИДЗБН (ДВ, бр. 22 от 2018 г.), включително и тези,
които вече са в сила като част от ЗБН, са неконституционосъобразни.
Нарушението на основни конституционни принципи не може да бъде
обяснено с идеята за защита на други, по-важни интереси от
обществения интерес за гарантиране на правната сигурност в
съвременна правова държава, каквато е Република България.
Вносителите на законопроекта са изтъкнали необходимостта от защита
на застрашени частни интереси – на една определена банка в
производство по несъстоятелност и на нейните кредитори. Този интерес
е изтъкван и при обсъждането и гласуването на законопроекта.
Изложените в настоящото изследване аргументи и изводи
показват категорично, че някой от компетентните органи по чл. 150 от
Конституцията би следвало да сезира Конституционния съд за
произнасяне по въпроса за противоконституционността на закона като
цяло, както и на отделните негови разпоредби. По този начин ще се
гарантира основният принцип на правовата държава – върховенството
на Конституцията. С оглед на предвиденото в чл. 5, ал. 2
непосредствено действие на Конституцията не е изключено съдилищата
да се позоват на неконституционосъобразност на закона и да приложат с
предимство съответните конституционни норми и принципи. 21 Но това
не е сигурен и нормален път за постигане на предвидимост и
последователност в практиката по „прилагането“ на разглеждания
закон. В случаи като този е правилно да бъде упражнена общата
компетентност на Конституционния съд.

21

Вж. Решение № 809, 20 април 2017 г. по т.д. 1494 по описа за 2017 г. на СГС.
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ПОНЯТИЕТО „ДОКАЗАТЕЛСТВЕНО СРЕДСТВО“ И
АКТУАЛНИТЕ ПРОМЕНИ В НПК
Проф. д-р Веселин Вучков, Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Н.
Рилски“ – Благоевград, катедра „Публичноправни науки и национална
сигурност“, Академия на МВР – София
Резюме: Настоящата статия анализира една основна категория на
доказателственото право в българското наказателно производство –
т.нар. доказателствено средство. Направено е проследяване на
еволюцията на тезите от страна на редица автори по тази тема,
като се поставя акцент върху измененията в НПК от 2010 и 2017 г.,
които разширяват понятието за доказателствени средства по
наказателни дела и най-вече – увеличават разнообразието от видове
документални доказателства.
Ключови
думи:
доказателства,
доказателствено
средство,
разследване, Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ), нова
Европейска прокуратура (EPPO) за защита на финансовите интереси
на ЕС.
THE CONCEPT “A MEANS OF EVIDENCE” AND THE TOPICAL
AMENDMENTS TO THE CRIMINAL PROCEDURE CODE
Prof. Veselin Vuchkov, PhD, Faculty of Law and History, South-West
University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Public Law and National Security
Department; Academy of the Ministry of Interior, Sofia
Abstract: The current article analyses a fundamental category of the law of
evidence in Bulgarian criminal proceedings – the so-called means of
evidence. A follow-up on the theses evolution by a number of authors on this
topic is made and also there is an emphasis on the amendments to the
Criminal Procedure Code since 2010 and 2017 which overstretch the
concept of the means of evidence on criminal cases and mostly – which
enlarge the variety of types of documentary evidence.
Keywords: evidence, a means of evidence, investigation, European AntiFraud Office (OLAF), the new European Public Prosecutor’s Office (EPPO)
to protect the financial interests of the EU.
Намирам за полезно да споделя свои размисли относно
фундаментален институт на наказателно-процесуалното право –
доказателствените средства. В началото дължа две уточнения: първо,
давам си сметка за наличието на дълбок теоретичен спор, дали подобна
юридическа категория има право на „свой живот“ сред останалите
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категории на доказателственото право; второ, няма да навлизам в
дискусията относно конституционосъобразността на промените в НПК
от м. август 2017 г. именно по повод на доказателствените средства. Не
това са задачите на настоящия текст.
Добре известно е, че българската наказателно-процесуална
теория и практика познават института на доказателствените средства.
Доказателствените средства, лаконично казано, представляват
процесуално-технически способи (начини) за възпроизвеждане на
факти, които могат да послужат като доказателства по
наказателни дела. Новият НПК от 2005 г., в отличие от отменения НПК
(1974), въведе и законова дефиниция за доказателствените средства, а
това – несъмнено – бе правилна стъпка. „Доказателствените средства –
четем в разпоредбата на чл. 105, ал. 1 НПК – служат за възпроизвеждане
в наказателното производство на доказателства или на други
доказателствени средства“. Въвеждането на законова дефиниция е
положително законодателно действие, тъй като потвърди значението на
доказателствените средства ведно с другите фундаментални категории
от същия порядък: предмет на доказване (чл. 102 НПК), тежест на
доказване (чл. 103 НПК), доказателства (чл. 104 НПК), способи за
събиране и проверка на доказателствен материал (т.нар. „способи на
доказване“, което е несполучливо название в новия НПК). По отменения
НПК от 1974 г. се посочваше единствено видовото разнообразие на
доказателствените средства (чл. 85, ал. 1 отм.), но не и съответното
определение. Това, разбира се, не беше пречка теорията и формираната
процесуална практика да подкрепят горепосочената дефиниция, която
намери свое естествено място сред законовите правни норми през
есента на 2005 г.
И така, ключова дума в дефиницията – както на теоретично, така
и на законово ниво – е думата „възпроизвеждане“. Това е така, защото
иде реч за принципното (фундаменталното) предназначение на
доказателствените средства (ДС): да закрепят (най-напред) онези факти
от обективната реалност (веществени или невеществени), които могат
да послужат като доказателства по смисъла на чл. 104 НПК, а на
следващо място – да осигурят възможност за бъдещо възпроизвеждане
(пресъздаване) на тези факти в наказателно производство. Това е
безспорно, базисно положение в наказателно-процесуалното право.
Някои автори ползват думите „пресъздаване“, „установяване“,
„внасяне“, „закрепване“, „източници“, „носители“ и др. под. – това не е
грешен подход, тъй като се има предвид идентично предназначение на
доказателствените средства. А идеята за ДС е породена от една
процесуална необходимост: понякога е невъзможно вещественият фактдоказателство да се приложи непосредствено към материалите по
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делото (огромен обем, невъзможност за отделяне от местостоенето,
свойство на бърза саморазвала и т.н.); невеществените факти (от своя
страна) поради естеството си никога не могат да се приложат
непосредствено към делото, т.е. при тях винаги е налице необходимост
от възпроизвеждане чрез устни изложения или други способи в ролята
на ДС (обяснения на обвиняем, показания на свидетел и др.).
Ще посоча и други същностни белези на доказателствените
средства (ДС): а) ДС са законо-установени – НПК предварително ги
дефинира и регламентира в стриктен порядък откъм видово
разнообразие, предпоставки и процедури по изготвяне; по този начин се
гарантира: достигане до обективната истина (интересуваща конкретното
дело), недопускане на съдебен произвол, обезпечаване правото на
защита на активно участващите лица, достоверност на информацията; б)
ДС са актове на самия наказателен процес, те са присъщ за него
„феномен“ – за разлика от фактите доказателства, ДС не могат да
съществуват извън „орбитата“ на наказателното производство; в) ДС се
подлагат на оценка за допустимост, достоверност и достатъчност (в
последния случай съвкупно с доказателствата), докато доказателствата
се оценяват за относимост и достатъчност.
Нека се върнем на втория посочен белег – ДС са присъщ на
наказателния процес „феномен“; неслучайно още през 1951 г., когато се
въвежда това понятие у нас, (бъдещият) акад. Стефан Павлов споделя,
че ДС се явяват „действия, актове на самия процес, органическа част от
процеса, процесуални средства за опознаване на интересуващите делото
факти на обективната действителност“. Този съдържателен белег се
отчита и при видовото подразделяне на доказателствените средства: а)
гласни ДС (обяснения на обвиняем, показания на свидетел); б) писмени
ДС; в) веществени ДС. На тази плоскост не представляват трудност
разграниченията: между иззетия (по реда на НПК) подправен протокол
от Общо събрание на акционерите (например), и протоколът за действие
по разследване (например протокол за оглед) – в първия случай иде реч
за доказателство (писмено, като разновидност на веществените
доказателства), във втория – за доказателствено средство (писмено ДС);
между фотоснимката, открита на местопрестъплението и иззета по
предвидения в НПК ред, и фотоснимките от фотоалбума, изготвен от
разследващия орган и специалиста технически помощник при някое от
действията по разследване – в първия случай снимката играе роля на
доказателство, във втория случай снимката е доказателствено средство
(веществено ДС). Следователно: при писмените доказателствени
средства (например) става дума за процесуално-технически способи,
които възпроизвеждат фактите чрез писмени знаци; освен това те се
създават в рамките на висящ наказателен процес и обслужват
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неговите цели, значение има тяхното съдържание и са изготвени при
строго спазване на императивните изисквания на НПК. Типичен
пример за писмени ДС са протоколите за т.нар. процесуално-следствени
действия (за оглед, претърсване, изземване, разпит, разпознаване и пр.),
защото са съставени в рамките на висящо производство от компетентен
орган при спазване на законовите изисквания и възпроизвеждат важни
доказателствени факти: кой е съставил протокола, кога, къде, какви
предмети са открити и иззети (при оглед или претърсване например),
кои лица присъстват на следственото действие и т.н.
Ала не само протоколите за следствени действия служат като
писмено ДС – става дума и за „други документи“ по смисъла на чл. 127,
ал. 1 НПК. Нека не си правим никакви илюзии: вярно е, че отмененият
НПК по същия повод говореше за „други средства, предвидени в НПК“
(чл. 85, ал. 1 отм.), докато новият НПК (2005) споменава „други
документи“, без допълнителни уточнения. Това, обаче, не означава, че
тези „други документи“ могат да играят роля на писмени ДС, ако не
отговарят на общите изисквания за доказателствено средство – да
представляват актове на самия наказателен процес, да са изготвени в
рамките на висящ процес, който се интересува от тяхното съдържание, и
за целите на процеса. Примерите са много: протоколите за изготвени
веществени доказателствени средства, вкл. след СРС (протоколи за
ВДС); хартиеният носител на компютърни информационни данни,
иззети по НПК (чл. 135 НПК); протоколът по чл. 201, ал. 1, изр. 2 НПК
(когато се подава устна жалба срещу постановления на органи на
досъдебно производство) и пр.
Специално се спирам на удостоверението по чл. 133 НПК,
издавано на заинтересованото лице от съда или органите на ДП, по
силата на което държавни и общински органи, ЮЛ и ЕТ са длъжни да го
снабдят с необходимите документи в рамките на тяхната
компетентност. Поддържам тезата, че документите, с които лицето се е
„снабдило“, могат да имат различен характер на плоскостта
доказателство / ДС: ако в изпълнение на удостоверението съответният
орган е снабдил лицето с официална справка, съставена именно по
повод удостоверението (за целите на конкретното дело) – ще е налице
писмено доказателствено средство; обратно, ако органите снабдят
лицето с документ, намиращ се у тях и издаден от тях, но не по повод на
удостоверението (т.е. не за целите на конкретното дело и извън
висящото производство), ще е налице писмено доказателство. В същата
степен това се отнася и до предадените по искане на съда или органите
на ДП всякакви предмети, книжа и други данни, които могат да имат
значение за делото – макар и правната уредба да е непрецизна, найчесто това става на основание чл. 159, ал. 1 НПК. Тук именно е важна
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„тънката“ разлика – дали съответният документ, предмет и пр. се издава
и предава заради специалното удостоверение или специалното искане
на съд или орган на ДП, за да може чрез своето съдържание да
възпроизведе важен факт-доказателство, интересуващ процеса – тогава
именно е налице писмено ДС, а практиката изобилства от такива
случаи. Но ако е предаден документ, издаден заради общата
изпълнително-разпоредителна (или друга служебна) дейност на
съответния ДО (например), а не по повод изричното искане или
удостоверение по НПК, тогава на общо основание този документ може
да послужи като писмено доказателство. Дължа да споделя, разбира се,
че доктрината познава и други тези в това отношение, което (обаче)
няма отношение към следващите редове.
Насочвам внимание към разпоредбата на чл. 127, ал. 1 НПК,
изброяваща подвидовете писмени доказателствени средства.
Внимание заслужават две допълнения, съответно от 2010 г. и от 2017 г.
Те „вменяват“ статут на писмени доказателствени средства на: а)
докладите и приложените към тях документи относно разследванията на
Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ); б) ревизионните
актове, с които са установени данъчни задължения и задължения за
задължителни осигурителни вноски и приложените към тях ревизионни
доклади, както и докладите по чл. 19 от Закона за държавната
финансова инспекция от извършени финансови инспекции и одитните
доклади по чл. 56 от Закона за сметната палата и приложените към тях
документи. Втората хипотеза е в сила от 5 ноември 2017 г.
Струва ми се, че тази тенденция от 2010 г., продължена през
2017 г., е неправилна, защото съдържа сериозен теоретичен проблем.
В най-опростен вид този проблем се свежда до опасността да се подрие
идеята за т.нар. наказателно-процесуална форма (да не се бърка с т.нар.
формализъм). Тя създава онзи устойчив (стабилен) правен режим за
провеждане на наказателни дела, който отговаря на задачите на
наказателния процес и в пълна степен гарантира спазването на
основните му принципи. В най-висока степен това се отнася до
доказателственото право. Не е случайно, че именно по повод
доказателствата,
доказателствените
средства
и
процесуалноследствените действия НПК систематизира огромен исторически опит,
за да постигне достоверност на резултатите, гарантиране на основни
човешки права и спазване на всички принципи.
До какво се свеждат аргументите ми против посочените промени
в НПК?
Първо, както по своята форма, така и по своята същност
докладите и приложените документи на ОЛАФ, ревизионните актове и
доклади, докладите на АДФИ и одитните доклади на Сметна палата (с
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приложените документи) не са предназначени да обслужват основната и
конкретната задача на наказателния процес. Стимулирането на подобна
тенденция – доказателственото право по наказателни дела да се
„смесва“ с доказателственото право на други правни отрасли – е, струва
ми се, опасно. Всички изброени актове, присъщи на други правни
отрасли и подчинени на целта да се „адресира“ предимно
административна отговорност, не може да изиграят пълноценната си
роля на доказателствени средства по наказателни дела – не е такава
теоретичната идея за „присъствието“ им в правния мир и в съдебната
практика; не е с такова качество и „познавателната“ им същност да
пресъздават пред съда едно събитие от миналото, каквото е престъпното
деяние. Това е фундаментално, принципно положение, а подобна
компромисна „крачка“ от доказателственото право на други отрасли
към наказателния процес е недопустима. Да вземем например
„актовете“ на ОЛАФ (доклади и приложени документи).
Функционалното назначение на ОЛАФ и българския ѝ аналог АФКОС е
да провежда т.нар. административни проверки по повод злоупотреби с
еврофондове. Заиграването с термини („проверки“, „разследвания“) не
може да прикрие простото правило, че във всички случаи иде реч за
служебни действия, които са „административни“; ето защо те нямат
непосредствено доказателствено значение за целите на наказателния
процес. Ако беше толкова проста за решаване задача, евроинституциите
нямаше да пристъпват към актуалната реформа около създаването на
Европейска прокуратура; тази идея – за нужда от Европейска
прокуратура – именно затова се породи: да се създаде наднационална
институция (и съответни представители) с по-непосредствен
ангажимент към „доказателствената част“ на националните правни
системи. Тук базисно при дискусиите и нормотворчеството е
разграничението между „административните разследвания“ на ОЛАФ и
бъдещите правомощия на Европрокуратурата, а и самите дискусии не
протекоха безпроблемно и съвсем не произведоха безспорен резултат.
Нещо повече – този окончателен резултат също държи сметка за
основните понятия в доказателственото право на национално равнище.
Второ, по-горе споменах важния белег – ДС по наказателни дела
са актове на самия наказателен процес, докато докладите и документите
на ОЛАФ, ревизионните и одитните доклади на АДФИ и Сметна палата
и пр. не са актове на наказателния процес. Те – както като теоретичен
модел, така и като практическо действие – са издадени извън орбитата
на наказателния процес. Намирам за погрешно чрез елементарна
препратка от НПК на тези документи да се придава статут на писмено
доказателствено средство по смисъла на НПК. Не бива да се подминава
десетилетното законово правило, намерило място в нормата на чл. 105,
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ал. 2 от действащия НПК: „Не се допускат доказателствени средства,
които не са събрани или изготвени при условията и по реда, предвидени
в този кодекс“! Това положение е „извоювало“ своето право на живот,
защото само предвидените в НПК доказателствени средства са годни да
възпроизведат факти-доказателства в условията на процесуална среда,
осигуряваща проявление на всички наказателно-процесуални принципи.
Трето, масовият пример на писмено ДС по наказателни дела са
протоколите за действия по разследване / съдебни следствени действия.
Ясно е, че техният съставител (разследващ орган, прокурор, съд) не
може да бъде разпитван като свидетел по същото дело. Означава ли
това, че и авторите на споменатите документи ще се ползват от подобна
„привилегия“? Какъв е изобщо практическият смисъл от подобно
препращане от НПК към други правни отрасли? Едва ли разследващ
орган, прокурор или съд ще си позволи да не разпита като свидетелите
издателите на ревизионни актове и одитни доклади, да не назначи
експертизи по повод съдържанието им и пр., дори и след последните
промени в НПК.
Четвърто, не отричам, разбира се, доказателствения принос на
ревизионните актове, докладите на ОЛАФ и т.н. Няма никаква пречка,
обаче (и това съответства напълно на формираната практика), всички
горепосочени писмени актове да бъдат иззети и приобщени към
доказателствения материал по наказателни дела, но в ролята им на
писмени доказателства. Това позволява последваща проверка и оценка
на тези писмени доказателства посредством регламентираните от НПК
способи и средства.
Пето, всъщност голямата ми тревога е породена не толкова от
коментираните допълнения в НПК през 2010 г. и 2017 г., колкото от
перспективата пред нови и нови допълнения на примерите за писмени
ДС по наказателни дела в същата тенденция. Забелязват се призиви
материалите на бъдещия антикорупционен орган също да добият статут
на писмени ДС по смисъла на чл. 127, ал. 1 НПК. Ако не сега, подобни
законодателни усилия не са изключени в бъдеще – посоката е вече
начертана. Напомням, че се предвижда основно звено в евентуалния
антикорупционен орган да бъде дирекцията срещу корупцията от
ДАНС, а нейна присъща (иманентна) особеност е способността да
провежда т.нар. ОИД (оперативно-издирвателна дейност). Но
приравняването на материалите от ОИД към доказателствените
средства по наказателни дела прекрачва всякакви граници на разумния
компромис и това е положение, върху което не намирам за нужно да се
спирам изобщо. Само ще спомена, че дори в тоталитарния период
подобно смесване е окачествявано като недопустимо в трудовете на
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изтъкнати учени като акад. Стефан Павлов, проф. Петър Топалов и мн.
др., вкл. и в учебници на преподаватели по „Теория на ОИД“.
Това са съвсем накратко моите пет аргумента. Струва ми се, че
ако подобна тенденция ще се поощрява, много по-„честно“ би било
българската теория и практика да се откажат от понятието
„доказателствено средство“ по наказателни дела, и – подобно на руския
пример – да укажат, че доказателства са всички сведения, на основата
на които процесуалният орган по реда на НПК установява наличие или
отсъствие на обстоятелства от предмета на доказване, както и всички
други сведения от значение за делото (показания, обяснения,
заключения, веществени доказателства, протоколи от следствени
действия, други документи…). Това, обаче, помоему, би било погрешна
стъпка с трудни за предвиждане последици в български условия.
Защото понятието „доказателствено средство“ е изградено върху строен
теоретичен модел (дело най-вече на акад. Стефан Павлов); на негова
основа са разписани ясни правни норми; на тази база е формирана
десетилетна и сравнително непротиворечива съдебна практика
(тълкувателна и конкретна).
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КОСОВО: SUI GENERIS СЛУЧАЙ ИЛИ „ОПАСЕН
ПРЕЦЕДЕНТ“?
Ас. д-р Стоян Мемцов, Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“, Юридически факултет
Резюме: Настоящата статия изследва двата противоположни
аргумента, изказани от част от държавите, подкрепящи и оспорващи
обявената през 2008 г. независимост на Косово от Сърбия. Основната
теза на част от призналите Косово държави бе, че Косово
представлява специален случай, който не може да служи за пример на
други сепаратистки общности по света. Противниците на косовската
независимост от своя страна изтъкнаха аргумента, че едностранното
отделяне на Косово не трябва да бъде признавано, тъй като по този
начин ще се създаде „опасен прецедент“, който ще доведе до вълна от
опити за отделяне в световен мащаб. Основната цел на автора е да
докаже несъстоятелността и на двата аргумента.
Ключови думи: Косово; sui generis; едностранно отделяне; прецедент;
декларация за независимост.
KOSOVO: SUI GENERIS CASE OR ‘A DANGEROUS PRECEDENT’?
Assist. Prof. Stoyan Memtsov, PhD, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”,
Faculty of Law
Abstract: The following article examines the two opposite arguments used by
some of the states that support and by some of the states that oppose the 2008
declaration of independence of Kosovo from Serbia. The main argument of
some of those who recognized Kosovo was that it represented a special case
that cannot be used as a model for other secessionist groups around the
world. On the other hand, the opponents of Kosovo’s independence put
forward the argument that the unilateral secession of Kosovo should not be
recognized because it will create a ‘dangerous precedent’ that will provoke
an increase of secession attempts worldwide. The main aim of the author is to
show the inconsistency of both arguments.
Keywords: Kosovo, sui generis, unilateral secession, precedent, declaration
of independence.
Въведение
На 17 февруари 2018 г. се навършиха десет години от
обявяването на независимостта на Република Косово. Към настоящия
момент обаче по отношение на международноправния статус на Косово
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все още са налице някои въпросителни, като до средата на март 2018 г.
Косово е получило признаване от 111 държави членки на ООН. От
друга страна, противопоставянето на косовската независимост от страна
на Руската федерация и Китай, както и на някои големи регионални
сили (Бразилия, Аржентина, Мексико, Индия, ЮАР и др.), има
негативни последици за безспорното утвърждаване на новата държава
на международната сцена, най-вече с оглед на невъзможността за
приемането ѝ за член на ООН. В подобна светлина може да се
разглежда и непризнаването на Косово от 5 държави членки на
Европейския съюз.1
Самото едностранно отделяне на Косово от Сърбия без
съгласието на Белград предизвика два вида реакции от страна на
международната
общност.
Привържениците
на
косовската
независимост, най-вече САЩ и част от държавите от Западна и
Централна Европа, които бързо признаха новата държава, изтъкнаха
аргумента, че Косово представлява sui generis случай, от него не
произтича никакъв прецедент, а отделянето от Сърбия не следва да бъде
разглеждано в светлината на международноправните принципи и
норми, регулиращи едностранното отделяне. Основната цел на този
аргумент бе да се изпрати послание към всички сепаратистки общности
по света, че не биха могли да използват косовския случай за
оправдаване на техните стремежи към отделяне. 2
От друга страна, именно страхът от надигане на сепаратизма на
отделни общности бе в основата на противопоставянето на някои
държави на независимо Косово. Техният основен аргумент срещу
признаването на отделянето на Прищина бе, че по този начин ще се
създаде „опасен прецедент“ 3, който ще „легитимира акта на
едностранно отделяне“ и ще „трансформира правото на
самоопределение в право на независимост“. 4
Държавите членки на Европейския съюз, които към момента на писането на
настоящата статия не са признали Косово, са Гърция, Испания, Кипър, Румъния и
Словакия.
2
Peters, A., Has the Advisory Opinion’s Finding that Kosovo’s Declaration of Independence
was not Contrary to International Law Set an Unfortunate Precedent?, in Milanović, M. and
Wood, M. (eds), The Law and Politics of the Kosovo Advisory Opinion, Oxford University
Press, 2015, pp. 291-313, at 312.
3
Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in
Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, Dissenting Opinion of
Judge Koroma, para. 4.
4
Вж. изказването на сръбския министър на външните работи Вук Йеремич на
извънредната среща на Постоянния съвет на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа от 19 февруари 2008 г., достъпно на
https://www.osce.org/pc/30805?download=true, последно посетен на 20 март 2018 г.
1
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Така и двете страни в спора за статуса на Косово използват
„прецедентното“ говорене, за да обосноват две противоположни
политически линии: в подкрепа на косовската независимост и против
същата. Първите изтъкват, че признаването на независимо Косово не
може да създаде прецедент в полза на едностранното отделяне на други
сепаратистки общности по света, тъй като косовският случай е уникален
и неповторим – sui generis. Противниците на независимо Косово от своя
страна смятат, че едностранното му отделяне от Сърбия не бива да се
допуска, тъй като по този начин ще се създаде прецедент, на който ще
се позовават други сепаратистки общности по света, за да оправдаят
едностранното си отделяне.
Основната задача на настоящата статия е да се докаже
несъстоятелността от гледна точка на международното право и на двата
аргумента по отношение на независимостта на Косово – този за sui
generis характера на косовския случай и този за създаването на
прецедент, на който могат да се позовават различни сепаратистки групи
като аргумент за правото си на едностранно отделяне. За целта двата
аргумента ще бъдат анализирани последователно.
Косово като sui generis случай
В първите дни след обявяването на независимостта на Косово, а
и в производството пред Международния съд по поисканото от Общото
събрание на ООН съвещателно мнение относно едностранната
декларация за независимост на Косово, 5 част от държавите изложиха
аргумента за това, че Косово представлява sui generis случай, а неговото
отделяне не следва да бъде разглеждано в светлината на
международноправните принципи и норми относно отделянето. Тази
позиция бе изразена първоначално от държавния секретар на САЩ
Кондолиза Райс:
„Необичайната комбинация от фактори, съществуващи в
ситуацията с Косово – включително контекста на разпадане на
Югославия, историята на етническо прочистване и престъпления срещу
цивилното население на Косово и продължителния период на
управление от ООН – не могат да бъдат открити никъде другаде и
следователно правят Косово специален случай. Косово не може да се
разглежда като прецедент за която и да е друга ситуация в света днес.“ 6
Вж. Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in
Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403.
6
Вж. изявление на държавния секретар на САЩ Кондолиза Райс от 18 февруари 2008
г. Същото е достъпно на английски език на https://2001-2009.state.gov/secretary/
rm/2008/02/100973.htm, последно посетен на 20 март 2018 г.
5
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Това е особен аргумент, чрез който се прави опит за изваждане
на проблема за международноправния статус на Косово от сферата на
международното право и разглеждане на същия единствено от
политическа гледна точка, което само по себе си е проблематично,
имайки предвид, че отделянето на Косово поставя въпроси, които
попадат изцяло в сферата на международното публично право. Поради
това тезата за sui generis характера на отделянето на Косово следва да
бъде обоснована с правни, а не с политически аргументи.
Като правен термин sui generis означава „собствен вид“, но в
реториката на държавите, подкрепящи косовската независимост,
изразът следва да се разбира като уникален случай. Следователно
анализът дали Косово е такъв случай трябва да се основава на преценка
на фактикте: дали конкретната ситуация има общи черти с други
ситуации, или не. На практика трябва да се избере една ситуация, която
ще се сравнява с друга и най-вече да се изберат отделни черти от всяка
ситуация, които са релевантни за сравнението, а други, които нямат
отношение, да се оставят настрана. Само по този начин може да бъде
направен извод дали два случая са подобни (или дори еднакви) по
отношение на релевантните факти, или не са. 7
При правния анализ на ситуацията обаче изборът на
релевантните факти трябва да се ръководи от правни съображения.
Например при сравняване на случаи на едностранно отделяне, какъвто е
косовският, релевантен факт би бил съществуването или не на заплаха
със сила или употреба на сила в процеса на отделянето, тъй като това би
се отразило на законността на отделянето от гледна точка на
международното публично право. В случая с Косово държавите,
поддържащи тезата sui generis, сочат като релевантни следните четири
елемента: (1) насилственото разпадане на СФР Югославия; (2)
сериозните нарушения на човешките права, извършвани систематично
срещу косовските албанци през 90-те години на XX век; (3)
въоръжената хуманитарна интервенцията от страна на част от
държавите членки на НАТО; и (4) интернационализирането на проблема
чрез приемането на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН от
10 юни 1999 г. и установеното от нея управление на областта от
администрацията на ООН. 8
По мое мнение обаче, аргументът sui generis като изключващ
приложението на нормите и принципите на международното право към
случая на Косово, а и към други случаи на едностранно отделяне, не
може да бъде приет за основателен. В тази връзка следва да се сподели
7
8

Peters, A., Has the Advisory Opinion…, op. cit., supra note 2, p. 293.
Ibid, p. 303.
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изразеното от Кипър становище пред Международния съд в
производството за едностранната декларация за независимост на
Косово:
„‘Специалните случаи‘ не просто разводняват качеството на една
правна система: те я заменят с политически елемент, при който силата
на отделните играчи става по-важна от правните норми, които я
изграждат. Твърдения, че ситуации са sui generis, ограничават
универсално признатите права на държавите и ги поставят [ситуациите]
извън нормалните процеси на създаване и приложение на
международното право.
…Като политически въпрос една държава винаги може да
разграничи една ситуация от друга, колкото и еднакви да изглеждат те
за другите държави, или да отъждестви една ситуация с друга,
независимо колко различно изглеждат. Признаващите Косово държави
безспорно смятат, че никоя друга група не може да претендира да е като
албанското население на Косово и по този начин да има право да бъде
държава (и този статус да бъде признат от другите държави). Въпреки
това те не могат да обвържат другите [държави] с тяхното мнение.
Всъщност изобщо не е ясно дали в политически план съществуват
уникални за ситуацията в Косово характеристики, които да я отличават
напълно от всички други подобни случаи, по начин, по който
твърдението, че „Косово не е прецедент“ да звучи убедително…
…Където признаващите Косово държави виждат само разлики,
други държави може да разглеждат тези ситуации като идентични.“9
Самият Международен съд в съвещателното мнение за Косово не
коментира въпроса, но косвено може да се направи обоснован извод, че
Съдът отхвърля sui generis аргумента, тъй като отказва да третира
Косово като уникален случай, а вместо това изследва законността на
неговата декларация за независимост въз основа на нормите на общото
международно право. 10 С други думи, „всичко, което Съдът казва
относно отделянето, е приложимо не само по отношение на Косово, но
и към всички опити за отделяне по целия свят“. 11
Всъщност sui generis аргументът е изцяло политически и е
свързан най-вече със страха у някои държави от примера, който
отделянето на Косово може да представлява за други сепаратистки
9

Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in
Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, Written Statement of
Cyprus from 3 April 2009, p. 19, paras. 77-79.
10
Dugard, J., The Secession of States and Their Recognition in the Wake of Kosovo, The
Hague, AIL-Pocket, 2013, p. 258.
11
Christakis, T., The ICJ Advisory Opinion: Has International Law Something to Say about
Secession? Leiden Journal of International Law, Vol. 24, Issue 1, 2011, pp. 73-86, at 81.
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групи по света. Подобни страхове са изразени и в особеното мнение на
съдия Корома към Съвещателното мнение за Косово: „Мнението на
Съда ще служи като ръководство и наръчник за сепаратистки групи по
целия свят и стабилността на международното право ще бъде сериозно
подкопана.“ 12
Този страх не е безпочвен, както показват събитията с
едностранното отделяне на Абхазия и Южна Осетия от Грузия през
2008 г. и на Крим от Украйна през 2014 г., като и при двете ситуации са
направени позовавания на „прецедента“ с Косово. 13 Безспорно е, че
отделянето на Косово може да се използва в реториката на държави,
които подкрепят една или друга сепаратистка група по света. Това обаче
не е основателна причина за въвеждането на sui generis аргумента и
отхвърляне на приложимостта на съответните международноправни
норми по отношение на отделянето на Косово.
Опитите за изкарване на косовския случай от обхвата на
международното право водят до риск от подкопаване на самата основа
на правото, а именно неговата всеобща приложимост. Прилагането на
съответните правни норми към определени фактически ситуации може
да доведе до различни изводи по отношение на тези ситуации, но тези
различни изводи трябва да се основават на обективна оценка на фактите
и да служат на законна цел. Само желанието да се създаде изключение
от правилото не е достатъчно. 14
Ето защо случаят с отделянето на Косово не може да се определи
като sui generis по начин, който би оставил без приложение нормите и
принципите на международното право към него. Напротив,
съответствието или не на отделянето на Косово с международното
право следва да се анализира въз основа на основните принципи и
норми на международното право, които имат отношение към
конкретния случай. Тезата за sui generis характера на косовския случай
е правно ирелевантна, тъй като държавите не могат по свое желание да
изключат използването на дадена ситуация като модел в бъдеще. Както
посочва Сърбия в своето становище пред Международния съд в
12

Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in
Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, Dissenting Opinion of
Judge Koroma, para. 4.
13
Вж. изказването на руския президент Дмитрий Медведев от 26 август 2008 г.
относно отделянето на Абхазия и Южна Осетия от Грузия, достъпно на
https://www.ft.com/content/9c7ad792-7395-11dd-8a66-0000779fd18c, последно посетен
на 20 март 2018 г. Вж. също изказването на руския президент Владимир Путин от 18
март 2014 г. относно отделянето на Крим от Украйна, достъпно на
https://www.rt.com/news/putin-address-parliament-crimea-562/, последно посетен на
14март 2018 г.
14
Peters, A., Has the Advisory Opinion…, op. cit., supra note 2, p. 311.
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производството за едностранната декларация за независимост на
Косово: „Самото твърдение от неговите автори, че един факт, който те
са произвели, не представлява „прецедент“, не препятства възможността
той да бъде такъв [прецедент].“ 15
Фактът обаче, че едностранното отделяне на Косово от Сърбия
през 2008 г. не представлява sui generis случай, не означава, че същото
има силата на прецедент. Доколко това е така ще бъде разгледано в
следващите редове.
Косово като прецедент
На 11 март 2014 г. парламентът на Автономната украинска
република Крим прие декларация за независимост, започваща по
следния начин: „Ние, депутатите от Върховната Рада на Автономна
република Крим и Севастополския градски съвет, изхождайки от Устава
на Организацията на обединените нации и ред други международни
документи, закрепящи правото на народите на самоопределение, и
взимайки под внимание потвърждаването на статуса на Косово от
международния съд на ООН на 22 юли 2010 г., според който
едностранното провъзгласяване на независимост на част от държавата
не е в нарушение на нормите на международното право, взимаме
следното решение.“ 16
В случая под „потвърждаването на статуса на Косово от
международния съд на ООН на 22 юли 2010 г.“ авторите на
декларацията за независимост на Крим имат предвид Съвещателното
мнение на Международния съд относно едностранната декларация за
независимост на Косово от 22 юли 2010 г., в което Съдът приема с 10
срещу 4 гласа, че „декларацията за независимост на Косово от 17
февруари 2008 г. не е в нарушение на международното право“. 17
На 18 март 2014 г., два дни след проведения в Крим референдум,
на който мнозинството от гласувалите се обяви за обединение на
областта с Руската федерация, руският президент Владимир Путин
заяви следното: „Кримските власти се опряха на известния косовски
прецедент – прецедент, който нашите западни партньори създадоха
15

Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in
Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, Written Comment of
Serbia from 17 July 2009, p. 79, para. 167.
16
Текстът на декларацията за независимост на Крим на руски език е достъпен на
https://web.archive.org/web/20140312060543/http://www.rada.crimea.ua/app/2988,
последно посетен на 20 март 2018 г.
17
Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in
Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, at 453, para. 123.
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сами, със своите собствени ръце, в ситуация, абсолютно еднаква с
кримската, признаха отделянето на Косово от Сърбия за законно и
заявиха, че не се изисква никакво разрешение от централните власти на
държавата
за
едностранното
обявяване
на
независимост.
Международният съд на ООН … се съгласи с тях.
…Действията на кримския народ напълно се вписват в тези,
строго погледнато, инструкции. Поради някаква причина това, което е
позволено на албанците в Косово (и ние се отнасяме към тях с
уважение), е забранено за руснаците, украинците и кримските татари в
Крим. Отново възниква въпросът: защо?“18
От двата горни цитата могат да се изведат двете основни
разбирания за „прецедента“ Косово. Първото е, че самото съвещателно
мнение на Международния съд, според който „декларацията за
независимост на Косово от 17 февруари 2008 г. не е в нарушение на
международното право“, създава право на едностранно отделяне в
позитивното международно право. Второто разбиране представя
положителните реакции от страна на голяма част от държавите от
Европа и Северна Америка по отношение на обявената от Косово
независимост, придружени с бързото му признаване, като прецедент,
който създава право на други народи едностранно да се отделят от
държавите, които населяват, и съответно да бъдат признати от
международната общност. Тези две разбирания ще бъдат разгледани подолу.
1. Съвещателното мнение на Международния съд като
прецедент
Съдебният прецедент като източник на правото възниква в
Англия през XI век, от където по-късно е пренесено във всички държави
от англосаксонската правна система (САЩ, Канада, Австралия и др.).
По съществото си той представлява произнасяне от страна на съда по
правен въпрос, чрез което се създават нови правни норми,
задължителни за останалите съдилища. 19 Международното право обаче
не познава съдебния прецедент като източник на право. Съгласно
разпоредбата на чл. 38, ал. 1, б. „г“ от Статута на Международния съд на
ООН при разрешаване на спорове, отнесени до него, Съдът прилага
„под резерва на разпоредбите на член 59 съдебните решения (курсивът
мой – б.а.) и доктрината на най-квалифицираните автори на различните
Вж. изказването на Путин на http://kremlin.ru/events/president/news/20603, последно
посетен на 20 март 2018 г.
19
Ташев, Р. Обща теория на правото. София: Сиби, 2004, 101-104.
18
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нации като помощни средства (курсивът мой – б.а.) за установяването
на правните норми.“
Въпреки този подпомагащ характер на съдебните решения често
произнасянията на Международния съд, на неговия предшественик –
Постоянния съд за международно правосъдие, както и на други
международни съдилища и трибунали са смятани за свидетелство за
съществуването на определени норми на международното право и често
биват цитирани от страните в съдебни производства и от авторите в
доктрината. 20 При всички положения утвърдената съдебна практика по
определен правен въпрос оказва влияние при откриването и
прилагането на нормите на международното право от различните
съдилища. Тя обаче не създава прецеденти. Съдът прилага правните
норми, а не ги създава. 21
Този принцип е заложен в разпоредбата на чл. 59 от Статута на
Международния съд, според която: „Решението на съда е задължително
само за страните по спора и само по отношение на даденото дело.“ Така
никое решение на Съда не може да се разглежда като обвързващ
прецедент с общо приложение. Едно произнасяне на Съда може да бъде
използвано като аргумент в последващо производство, но нито
установеното от фактическа страна, нито правните изводи на съда от
първото дело имат някаква задължителна сила за него в новото
производство. В това се състои същността на чл. 59 от Статута. 22
Съвещателните мнения на Международния съд също нямат
задължителна сила. Те са израз на гледната точка на Съда по определен
правен въпрос, 23 но предоставеното мнение не е задължително нито за
държавите, нито за органа, който го е поискал. 24 Поради това
съвещателните мнения на Международния съд, включително и това
относно едностранната декларация за независимост на Косово, не могат
да се използват като прецедент. Просто правните изводи на Съда не
обвързват никого и не задължават държавите да действат съобразно
изразеното мнение. Ето защо е без правна сила позоваването на
изводите на Международния съд по делото за Косово от страна на
търсещите признаване сепаратистки режими, съответно тезата за

20

Shaw, M., International Law, 6th ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p.
110.
21
Crawford, J. (ed.), Brownlie’s Principles of Public International Law, 8th ed., Oxford,
Oxford University Press, 2012, p. 40.
22
Thirlway, H., The International Court of Justice, Oxford, Oxford University Press, 2016,
pp. 136-137.
23
Вж. чл. 65, ал. 1 от Статута на Международния съд на ООН.
24
Thirlway, H., The International Court of Justice, op. cit., supra note 22, p. 139.
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прецедентния характер на съвещателното мнение от 22 юли 2010 г. не
намира подкрепа в нормите на международното публично право.
Важно е все пак да се има предвид, че в своята практика
Международният съд винаги е бил последователен и се е стремял да се
съобразява с предишните си решения, като по този начин въвежда едно
ниво на правна сигурност и предвидимост. Понякога съдиите са стигали
и по-далеч от простото „установяване“ на съществуващите правни
норми и чрез практиката си са развивали международното право. 25 Това
обаче не означава, че едно произнасяне на Международния съд
неизменно ще бъде прието при бъдещи дискусии относно съдържанието
на правото. Известен пример в тази връзка е решението на Постоянния
съд по делото Лотус, което впоследствие е критикувано, а правните
изводи на съда са отречени при приемането на Женевските конвенции
по морско право. Независимо от това при разглеждането на делата
Съдът винаги внимателно анализира релевантната си практика и рядко
се отклонява от нея. 26 Няма съмнение обаче, че Съдът не е длъжен да се
съобразява с предишната си практика и може да се отклони от нея или
да обяви за загубило значение по-ранно негово произнасяне, като
последното най-често става мълчаливо. 27
Така, въпреки че Международният съд често се позовава на
своята утвърдена практика при разрешаването на поставените пред него
спорове или при предоставянето на съвещателни мнения, правните му
изводи не създават нови международноправни норми, а констатират
съществуването на относими такива, било произтичащи от
международен договор, било като част от международния обичай, които
вече съществуват към момента на постановяване на решението
независимо от него. 28
Ето защо, като намира, че едностранната декларация за
независимост на Косово е в съответствие с международното право,
Международният съд не създава нова правна норма, която да е
приложима при други подобни случаи, т.е. не създава прецедент. Съдът
Вж. например Fisheries case (England v. Norway), Judgment of December 18th, 1951:
I.C.J. Reports 1951, p. 116, където Съдът посочва критериите за определяне на
изходната точка, от която да се измерва териториалното море, като през 1958 г.
същите критерии са закрепени в Женевската конвенция за териториалното море и
крайбрежната зона. Вж. също така Reservations to the Convention on Genocide, Advisory
Opinion: I.C.J. Reports 1951, p. 15, където Съдът се произнася по отношение на
допустимостта на някои резерви към международни договори, което разрешение
впоследствие е почти изцяло възприето от Комисията по международно право при
изработването на проекта за Конвенция за правото на международните договори.
26
Shaw, M., International Law, op. cit., supra note 20, p. 110.
27
Crawford, J. (ed.), Brownlie’s Principles…, op. cit., supra note 21, p. 39.
28
Thirlway, H., The International Court of Justice, op. cit., supra note 22, p. 135.
25
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просто установява, че в позитивното международно право не
съществува забрана за едностранно обявяване на независимост от
страна на част от населението на независими държави, и такива
декларации няма да са в противоречие с международното право,
доколкото не са приети в нарушение на императивна норма на общото
международно право (ius cogens). 29 Следователно Съвещателното
мнение от 22 юли 2010 г. не създава прецедент, а установява
позитивното право, регулиращо едностранните декларации за
независимост. В бъдеще обаче Съдът винаги може да се отклони от това
разбиране, ако констатира, че международното право, регулиращо
материята, е претърпяло съответните промени.
В случая е от не по-малко значение и начинът, по който е
формулиран въпросът към Съда, тъй като по този начин се определя
предметът на съвещателното мнение: „В настоящия случай въпросът,
поставен от Общото събрание, е ясно формулиран. […] Иска се
мнението на Съда относно това, дали декларацията за независимост е в
съответствие с международното право Не се пита какви са правните
последици (курсивът мой – б.а.) от тази декларация. В частност не се
пита дали Косово е постигнало държавност. Нито се иска мнение
относно валидността или правния ефект на признаването на Косово
(курсивът мой – б.а.) от страна на тези държави, които са го признали за
независима държава. […] Ето защо Съдът не счита за необходимо да се
произнася по въпроса дали декларацията е довела до създаването на
нова държава, или относно статуса на дадените признавания, за да
отговори на поставения му от Общото събрание въпрос.“ 30
От горното следва, че дори да се приеме, че съвещателното
мнение на Съда относно Косово има някакъв прецедентен ефект, то той
би се ограничил единствено до възможността декларациите за
независимост на отделили се сепаратистки групи по света да се считат
за съответстващи на международното право, доколкото същите не са
приети в нарушение на императивни норми на общото международно
право. Позоваването обаче на съвещателното мнение за Косово като
аргумент в полза за съществуването в позитивното международно право
на право на едностранно отделяне е несъстоятелно.
2. Отделянето на Косово като прецедент
Отделно от твърдението за прецедентния характер на
Съвещателното мнение за Косово, противниците на косовската
29

Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in
Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, paras. 81, 84.
30
Ibid, para. 51.
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независимост изразиха опасението, че положителните реакции от страна
на голяма част от държавите от Европа и Северна Америка по
отношение на обявената от Косово независимост, придружени с бързото
му признаване, могат да преставляват прецедент, който създава право на
други народи едностранно да се отделят от държавите, които населяват,
и съответно да бъдат признати от международната общност. С други
думи, с признаването на независимо Косово от голяма част от
международната общност (към март 2018 г. повече от половината
държави членки на ООН), което е индикатор за успешното отделяне от
Сърбия и възникването на нова държава, се създава право на
едностранно отделяне като позитивна норма на международно
публично право.
Реакциите на държавите спрямо определена ситуация обаче сами
по себе си не могат да създават нови норми на международното право и
поради това не могат да бъдат прецедент. Възможно е тези реакции да
бъдат в противоречие с международното право, съответно на още помалко основание могат да се възприемат като създаващи правни норми.
Все пак начинът, по който едностранното отделяне на Косово се
възприема от страна на различните държави, представлява държавна
практика. В този смисъл реакциите по отношение на отделянето на
Косово имат значение за развитието на международния обичай по
въпроса за едностранното отделяне.
В случая възможните форми, под които може да се изразява
взаимоотношението между отделянето на Косово и нормите на
международния обичай, регулиращи едностранното отделяне, са две. 31
При първия вариант отделянето на Косово е в съответствие с
обичайното международно право. В такъв случай Косово не
представлява никакъв прецедент, а по отношение на него са приложени
вече съществуващите международноправни норми. В тази връзка следва
да се отбележи, че Косово не е първият случай на успешно едностранно
отделяне без съгласието на централната власт. 32 Подобни на косовския

31
Професор Ане Петерс обаче открива четири възможни форми на взаимодействие в
косовския случай, които авторът на настоящата статия споделя частично. Вж. Peters,
A., Has the Advisory Opinion…, op. cit., supra note 2, pp. 305-309.
32
В случая не се вземат предвид сдобилите се с независимост държави вследствие на
деколонизацията, където са приложими по-различни международноправни норми. Вж.
Grant, T., Regulating the Creation of States: From Decolonization to Secession, Journal of
International Law and International Relations (2009), Vol. 5, No. 2, pp. 11-57. Също
Dugard, J., The Secession of States…, op. cit., supra note 10; Ouguergouz, F. and
Tehindrazanarivelo, D., The Question of Secession in Africa, in Kohen, M., Secession.
International Law Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 257-296.
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са случаите с отделянето на Бангладеш 33, Балтийските републики34,
Ертитрея 35, Словения и Хърватия 36, макар при последните две да е под
съмнение дали става въпрос за класическа форма на отделяне или
обявяването на тяхната независимост просто поставя началото на
разпадането на СФР Югославия и изчезването на федерацията като
субект на международното публично право. Ето защо самото твърдение,
че отделянето на Косово представлява прецедент, не е убедително, тъй
като XX век познава поне няколко други случая на едностранно
обявяване на независимост, довели до успешното отделяне на
съответната общност и създаването на нова държава.
Втората възможност е отделянето на Косово да е в противоречие
с международноправната норма относно едностранното отделяне, като
последната би предвиждала, че международното право забранява
отделянето. 37 В такъв случай е налице възможност едностранната
декларация за независимост на Косово и последвалата реакция на
държавите да променят или да са на път да променят съществуващите
обичайноправни норми, регулиращи отделянето. Такова развитие на
международното право (в случая на международния обичай) обаче
изисква продължителна действителна практика на държавите,
подкрепена със съответния opinion iuris 38, макар че в редки случаи е
възможно новата обичайноправна норма да възникне от един
прецедент. 39
Raič, D., Statehood and the Law of Self-Determination, The Hague: Kluwer Law
International, 2002, pp. 332-342; Dugard, J., The Secession of States…, op. cit., supra note
10, p. 149; Crawford, J., The Creation of States in International Law, 2nd ed., Oxford, Oxford
University Press, 2007, p. 393; Tomuschat, C., Secession and Self-Determination, in Kohen,
M., Secession. International Law Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press,
2006, pp. 23-45, at 29-30; Dugard, J. and Raič, D., The Role of Recognition in the Law and
Practice of Secession, in Kohen, M., Secession. International Law Perspectives, Cambridge,
Cambridge University Press, 2006, pp. 94-137, at 120-123.
34
Crawford, J., The Creation of States…, op. cit., supra note 33, pp. 393-395; Tomuschat,
C., Secession and Self-Determination, op. cit., supra note 33, p. 31.
35
Dugard, J., The Secession of States…, op. cit., supra note 10, p. 149; Crawford, J., The
Creation of States…, op. cit., supra note 33, p. 402; Tomuschat, C., Secession and SelfDetermination, op. cit., supra note 33, p. 28.
36
Raič, D., Statehood…, op. cit. supra note 33,pp. 342-362; Dugard, J., The Secession of
States…, op. cit., supra note 10, p. 149; Crawford, J., The Creation of States…, op. cit., supra
note 33, pp. 395-402; Dugard, J. and Raič, D., The Role of Recognition…, op. cit., supra note
33, pp. 123-130.
37
Авторът не се наема със задачата в настоящата статия да изследва как нормите на
международното право регулират едностранното отделяне. Този въпрос изисква
отделно проучване.
38
Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p.
13, para. 27.
39
Борисов, О. Международния договор. София: Нова звезда, 1999, с. 38.
33
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Практиката на държавите се състои от физическите и вербалните
актове на държавите, т.е. от обективно изразената воля на държавата.40
Тази практика обаче трябва да е константна и еднородна. 41 Различните
държави не трябва да имат съществено различно поведение. Все пак не
е необходимо въпросната практика да бъде напълно идентична или
постоянна. Според Международния съд: „За да се направи извод за
съществуването на обичайни норми, Съдът счита за достатъчно
поведението на държавите най-общо да е съобразено с тези норми, а
случаите на поведение на държавите, което не е съобразено с дадена
норма, трябва да се счита за нарушение на тази норма, а не за индикация
за съществуването на нова норма.“ 42
Прагът, който трябва да бъде преминат, за да се появи правно
обвързваща обичайна норма, при всички положения ще зависи от
природата на съответната норма и от нивото на противопоставяне, което
среща от международната общност. 43
Вторият елемент, необходим за възникването на обичайноправна
норма на международното право, е съществуването на opinion iuris.
Това е субективният елемент, убеждението на държавата, че действа по
определен начин, тъй като е правно задължена да действа по този начин.
Откриването на необходимия opinion iuris често е трудно, а някои
автори смятат, че е невъзможно, поради което го изключват като
елемент на възникването на международния обичай. 44 Въпреки това
откриването на поне някакъв opinion iuris е необходима предпоставка за
наличието на обичайноправна норма, особено в случаите, в които
практиката на държавите не е достатъчно разпространена, еднородна
или продължителна. 45
Ето защо, за да постави началото на възникването на нова норма
на международния обичай, практиката на държавите по отношение на
отделянето на Косово трябва да бъде възприета в бъдеще при подобни
ситуации. В случая с Косово, от една страна, самият факт на сериозно
противoпоставяне на неговата независимост от не малка част от
държавите, включително и пред Международния съд, поставя под
40

Shaw, M., International Law, op. cit. supra note 20, pp. 81-84.
Владимиров, И. Международно публично право. 5-то издание. София: Ромина, 2001,
с. 26. Вж. също Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950, I.C.J.
Reports 1950, p. 266, at 276.
42
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States
of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, para. 186.
43
Shaw, M., International Law, op. cit. supra note 20, p. 78.
44
Kelsen, H., Théorie du Droit International Coutumier, Revue International de la Théorie
du Droit, vol. 1, 1939, pp. 253, 264-266, цит. по Shaw, M., International Law, op. cit., supra
note 20, pp. 75-76.
45
Shaw, M., International Law, op. cit., supra note 20, pp. 84-89.
41
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съмнение съществуването на двата елемента, необходими за
възникването на обичайноправна норма, т.е. не е налице дори някакво
ниво на еднородна практика, а още по-трудно се установява наличието
на необходимия opinion iuris. 46
Накрая, дори да се приеме, че декларацията за независимост на
Косово и неговото признаване от редица държави следва да се тълкуват
като поставящи началото на възникване на нова норма на
международния обичай, то тогава държавите, които се противопоставят
на независимостта на Косово и намират неговото отделяне от Сърбия за
незаконно с оглед на международното право, следва да се разглеждат
В
като
„постоянните
възразяващи“
(persistent
objectors). 47
международноправната доктрина и съдебната практика е прието, че
една държава може да изключи приложението на нова обичайноправна
норма по отношение на себе си чрез постоянно възразяване срещу тази
норма през периода на нейното възникване. 48 В тази връзка дори
отделянето на Косово да се явява прецедент, въз основа на който се е
развила нова обичайноправна норма на международното право, Русия и
другите явно възразяващи срещу косовската независимост държави, не
могат да се позовават на тази нова правна норма, тъй като те са
възразявали активно срещу нея по време на възникването ѝ.
Международното право не може да допусне една или няколко държави
да твърдят, че други държави го нарушават, но след това да използват
създадената въз основа на твърдяното нарушение нова правна норма и
да я прилагат, когато същата се явява изгодна за тях.49
Заключение
От изложеното дотук е видно, че едностранното отделяне на
Косово от Сърбия през 2008 г. не представлява нито уникален, sui
generis случай, към който не могат да се приложат нормите на
международното право, нито прецедент, на който да се позовават
различни сепаратистки общности, за да оправдаят желанието си да
придобият независимост против желанието на централното
правителство на държавата, която населяват.
46

Peters, A., Has the Advisory Opinion…, op. cit., supra note 2, p. 309.
Ibid, p. 308.
48
Crawford, J. (ed.), Brownlie’s Principles…, op. cit., supra note 21, p. 28; Fisheries case
(England v. Norway), Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116, at 131;
North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at 26-27; ColombianPeruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950, I.C.J. Reports 1950, p. 266, at
277-278.
49
Peters, A., Has the Advisory Opinion…, op. cit., supra note 2, p. 308.
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Едностранното отделяне на Косово не е нито първият, нито ще
бъде последният опит на един народ да получи независимост и да се
управлява както намери за добре. Поради това отделянето на Косово
следва да се разглежда в светлината на международноправните норми,
регулиращи териториалната цялост на държавите, правото на
самоопределение на народите, забраната за заплащване със сила или
употреба на сила в отношенията между държавите и т.н. Тези норми ще
са относими и по отношение на други опити за едностранно отделяне,
като резултатът обаче може да бъде различен с оглед на спецификите на
всеки конкретен случай. Ето защо случаят с Косово не може да
представлява някакъв специален случай и да бъде отделен от
международното право.
От друга страна, Косово не представлява прецедент, както не е
прецедент и съвещателното мнение на Международния съд от 22 юли
2010 г., в което Съдът намира, че едностранната декларация за
независимост на Косово е в съответствие с международното право. Не
може да се приеме също, че отделянето на Косово създава нова
обичайноправна норма, предвиждаща позитивно право на едностранно
отделяне в извънколониалния контекст.
Интересно е да се отбележи, че и двата противоположни
аргумента имат общо взето близки цели. Поддръжниците на sui generis
аргумента целят да „изкарат“ отделянето на Косово от сферата на
международноправното регулиране, за да не могат например
каталунците, баските, шотландците, корсиканците, френскоговорящите
канадци от Квебек и др. да разчитат на косовския случай за оправдаване
на техните претенции за отделяне. 50 Противниците на независимо
Косово пък изтъкват „опасния прецедент“ като аргумент против
признаването на отделянето от Сърбия именно поради страха си, че
определени общности на техните територии ще се позовават на
отделянето на Косово за постигане на собствени сепаратистки цели.
Тези опасения по принцип са разбираеми, тъй като
едностранното отделяне без съгласието на централните власти почти
винаги има дестабилизиращ ефект за съответния регион и води до често
нежелана териториална фрагментация на независими и суверенни
държави. Такова говорене обаче е изцяло политическо и юристите,
занимаващи се с проблемите на международното публично право,
трябва внимателно да избягват подобна реторика и да разглеждат
институтите на международното право изцяло от гледна точка на
същото.

50

Ibid, p. 312.
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Abstract: This article discusses the impact of terrorism on human rights. The
article explains that еffective counter-terrorism measures and the protection
of human rights are complementary and mutually reinforcing objectives
which must be pursued together as part of States’ duty to protect individuals
within their jurisdiction. The attention is paid to the derogation to the European Convention on Human Rights in the face of terrorism and
jurisprudence of the European Court of Human Rights.
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БОРБАТА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА И ДЕРОГАЦИИТЕ ОТ
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Д-р Милорад Руменов Йорданов, старши преподавател в Полицейския
факултет, Академия на МВР, Република България
Резюме: Тази статия разглежда въздействието на тероризма върху
правата на човека. Статията обяснява, че ефективните мерки за
борба с тероризма и защитата на правата на човека са взаимно
допълващи се и взаимно подкрепящи се цели, които трябва да се
преследват заедно като част от задължението на държавите да
защитават лицата в рамките на тяхната юрисдикция. Обръща се
внимание на дерогацията от разпоредбите на Европейската конвенция
за правата на човека по отношение на тероризма и съдебната
практика на Европейския съд по правата на човека.
Ключови думи: дерогация, Европейска конвенция за правата на човека,
тероризъм, задължения.
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Introduction
The tragic events of 11 September 2001 have led to a dramatic
change in the perception of international terrorism. It soon became clear that
the so-called ‘war on terrorism’ will be one of the defining conflicts of the
21st century. Governments around the world answered by enacting new
legislation as part of their campaign to combat international terrorism. 1
So, I will start from the position that combating terrorism requires a
comprehensive, multi-agency approach involving all available capacities.
Generally speaking the democratic institutions, and the safety of the
population, are vital public and private interests that deserve protection.
Additionally, states are even obliged to provide protection and also have to
reconcile their actions in fighting terrorism with their obligation to respect
human rights.
Let me point out that the terrorists do not view themselves as
“terrorists”, they see themselves as warriors, freedom-fighters, or
revolutionaries. 2 The 22nd March 2016 bomb attacks in Brussels have once
again highlighted the security risk Europe faces from terrorism 3. Security
and safety have been one of the most basic needs of the human-beings since
ancient times. Real security means that everybody in society can exercise his
or her basic human rights without being threatened by violence. Maintaining
security is meant to be in the interest of ensuring human rights, and thus
should respect those rights. State security and fundamental rights are,
consequently, not competitive values, they are each other's precondition. In
the long run, security is best protected by the enhancement and not by a
weakening of the rule of law, democratic principles and the protection of
human rights. 4
1

See Michaelsen, Christopher, Derogating from International Human Rights Obligations in
the ‘War Against Terrorism’? — A British–Australian Perspective, (2005), p. 118.
2
Brannan, David W. and Strindberg, N.T. Anders, Critical Analysis of Terrorism and
Terrorist Groups, 2012 ” p. 30.
3
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL, delivering on the
European Agenda on Security to fight against terrorism and pave the way towards an
effective and genuine Security Union, Brussels, 20.4.2016 COM(2016) 230 final, p. 2.
4
See the eighth paragraph of the Preamble of the Council of Europe Convention on the
Prevention of Terrorism, CETS No. 196: "Recalling the need to strengthen the fight against
terrorism and reaffirming that all measures taken to prevent or suppress terrorist offences
have to respect the rule of law and democratic values, human rights and fundamental
freedoms as well as other provisions of international law, including, where applicable,
international humanitarian law". See also CDL-AD(2007)016, Report on the Democratic
Oversight of the Security Services “The protection of internal security must include the
protection of the fundamental values of the State which, for a liberal democratic State,
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The impact of terrorism on human rights
My account continues with the very first principle in the ‘Guidelines
on Human Rights and the Fight against Terrorism’, adopted by the
Committee of Ministers of the Council of Europe, which is ‘States’
obligations to protect everyone against terrorism. 5 Terrorism clearly has a
very real and direct impact on human rights. Terrorist attacks in the EU are a
real and serious danger. In my opinion, one of the central features of the
impact of terrorism is to strike when society as a target thinks that it is
secure.
Terrorism is a scourge which has affected many countries. It has
claimed the lives of many innocent people and it goes against fundamental
democratic values and human rights starting with the right to life, which all
States bound by the ECHR have a duty to protect. 6 It is also important to be
noted that to prevent terrorism, States may take measures that, for instance,
interfere with the right to respect for private life, freedom of expression or
association.
Despite scholarly and professional efforts to devise ways to prevent
terror attacks, terrorism will certainly remain an effective strategic practice
globally for many years to come, if not forever. 7 For instance, the terrorist
incidents in France and Belgium indicate that terrorists continue to target
crowded places because they usually afford the potential for mass fatalities
and casualties. For terrorists, impact, symbolism, and dramatic effect are all
essential ingredients to a successful attack. 8 Terrorism has a direct impact on
the enjoyment of a number of human rights, in particular, the rights to life,
liberty and physical integrity.
In order to fulfil their obligations under ECHR to protect the life and
security of individuals under their jurisdiction, States have a right and a duty
to take effective counter-terrorism measures, to prevent and deter future
terrorist attacks and to prosecute those that are responsible for carrying out
such acts. At the same time, the countering of terrorism poses grave
challenges to the protection and promotion of human rights. As part of States

means inter alia democracy and human rights: However, in practice, the values of freedom
and security can easily be perceived as opposing values” § 58.
5
Committee of Ministers, Council of Europe, Guidelines on Human Rights and the Fight
against Terrorism (2002), at 20.
6
Article 1 of the Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on
human rights and the fight against terrorism adopted by the Committee of Ministers on 11
July 2002.
7
Mueller, John, “Six Rather Unusual Propositions about Terrorism,” Terrorism and
Political Violence 4, no. 17 (2005).
8
Toohey, “Terrorism,” 432.
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duty to protect citizens, all measures taken to combat terrorism must
themselves also comply with States’ obligations under ECHR.
To sum up the analysis of the paragraph above, еffective counterterrorism measures and the protection of human rights are complementary
and mutually reinforcing objectives which must be pursued together as part
of States’ duty to protect individuals within their jurisdiction. 9
Derogations from human rights: conditions of application and
limitations
My account continues with a discussion of the conditions of
application and limitations of derogations to human rights. The story is a
long and complex one and I will try to tell it here only in its bare outlines.
First of all, in Europe, the ratification of the ECHR by all European states
means that the European Court of Human Rights will have jurisdiction over
the striking of a balance between the response to terrorism and the rights of
individuals.
Second, the ECHR contains a specific provision which allows states
to derogate human rights obligations in exceptional circumstances.
Apparently, it seems a contradiction, because ECHR has been drafted with
the main purpose of protecting human rights. Article 15 ECHR 10 constitutes
the legal foundation which allows States to derogate from most of their
obligations under the ECHR “in time of war or other public emergency
threatening the life of the nation”. In my opinion, a state of emergency must
be understood as a truly exceptional, temporary measure to which may be
resorted only if there is a genuine threat to the life of the nation.
From my perspective, the words “in time of war or other public
emergency threatening the life of the nation” refer to an exceptional situation

9

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights,
Terrorism and Counter-terrorism, Fact Sheet No. 32, Printed at United Nations, Geneva
ISSN 1014-5567 GE.08-41872–July 2008–7,820, p. 19.
10
Article 15 ECHR reads:
1. In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any High
Contracting Party may take measures derogating from its obligations under this Convention
to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures
are not inconsistent with other obligations under international law.
2. No derogations from Article 2, except in respect of deaths resulting from lawful acts of
war, or from Articles 3, 4 (paragraph 1) and 7 shall be made under this provision.
3. Any High Contracting Party availing itself of this right of derogation shall keep the
Secretary General of the Council of Europe fully informed of the measures which it has
taken and the reasons therefor. It shall also inform the Secretary General of the Council of
Europe when such measures have ceased to operate and the provisions of the Convention are
again being fully executed.
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of crisis or emergency which affects the whole population and constitutes a
threat to the organised life of the community of which the State is composed.
This provision enables a State to unilaterally derogate from some of
its obligations to the ECHR in certain exceptional circumstances and has
been used by certain States in the context of terrorism. Article 15 serves as a
kind of emergency button, making it possible for States and governments to
switch from an ordinary level of human rights protection to a lower,
emergency level of protection. 11
It is important to be noted that some rights are declared nonderogable by Article 15 12. These are so-called absolute rights: the right to
life, the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or
punishment, and of slavery. Even before invoking Article 15, States can
restrict most Convention rights, those which are not regarded as absolute, on
certain grounds. This includes emergency situations, such as for instance, a
threat of an imminent terrorist attack, but is not limited to such situations.
States enjoy what the Court has called a wide margin of appreciation, in
other words, wide discretion, to balance the rights of individuals against the
interests of national security13.
It must be clarified that derogations are considered an extrema ratio
instrument for the restoration of peace and order. 14 It goes without saying
that the state parties may not derogate from the entire ECHR, they may
legally suspend their obligation to respect and enforce specific rights
contained in the convention during times of ‘war or other public emergency
threatening the life of the nation’.
In other words, not all rights enshrined in the ECHR are absolute. But
even during the gravest of emergencies, a number of rights are strictly ‘nonderogable’ on the grounds that they are too fundamental and too precious to
be dispensed with. 15
In addition, the state is bound by the principle of proportionality in
that the measures taken must be “strictly required by the exigencies of the
situation” and Article 15 para 2 provides that there can be no derogation
11
Jan-Peter Loop, CRISIS SITUATIONS, COUNTER TERRORISM AND DEROGATION
FROM THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS A Threat Analysis, p.37,
In: Antoine Buyse (ed.), Margins 0' Conflict. The ECHR and Transitions to and I'rom
Armed Conflict (Series on Transnational Justice, no. 5), Antwerp-Cambridge-Portland:
Intersentia 2010.
12
Cf. for example, EtCHR, Aksoy v. Turkey, Judgment of 18 December 1996, § 62.
13
Leander v. Sweden, 9248/81, § 59, 26 March 1987.
14
di Martina Elvira Salerno, In the fight against terrorism, does Article 15 of the ECHR
constitute an effective limitation to states’ power to derogate from their human rights
obligations?, Giurisprudenza penale (2016), http://www.giurisprudenzapenale.com.
15
See Michaelsen, Christopher, Derogating from International Human Rights Obligations in
the ‘War Against Terrorism’? — A British–Australian Perspective, (2005).
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from the right to life or from the Article 3 prohibition of torture, inhuman
and degrading treatment or punishment, the Article 4 prohibition of slavery
and the principle of the non-retroactivity of the criminal law under Article 7.
All of the above-mentioned conditions in Article 15 are reviewable by the
Strasbourg Court. 16
Derogation to the European convention on human rights in the
face of terrorism
In the European context, counter-terrorism measures can be legally
justified by invoking derogation from the European Convention on Human
Rights. 17 From my perspective, terrorism today is a complex and global
problem, not necessarily a localised and domestic one. It is also important to
mention that, the need to respect human rights is not an obstacle to the
effective fight against terrorism. As the US coordinator for counterterrorism,
ambassador Francis X. Taylor pointed out, ‘small cells of terrorists have
become true transnational threats – thriving around the world without any
single state sponsor or home base’. 18 In other words, nowadays the threat
scenario is much more diffuse, abstract and complex.
When the Roman Senate determined that a grave emergency existed
and that ordinary methods were inadequate to secure the safety of the
Republic it would propose that the Consuls appoint a Dictator. This has been
described as an elective tyranny. The arguments for electing a dictator rested
on what is essentially the justification for a modern-day derogation from the
ECHR. With traditional Roman wisdom, the constitutional lawyers of the
day also recognised that there were inherent dangers in conferring such a
large amount of power on one political figure. Important safeguards against
abuse or excess of power were regarded as essential. 19
It should also be noted that the phenomenon of terrorism was not
contemplated when the ECHR was drafted in the aftermath of World War II.
But most of the cases that have reached the ECtHR on Article 15 have
concerned threats to internal security arising from acts of terrorism. Bearing
in mind that the fight against terrorism does not give States carte blanche to
interfere with the rights of those within their jurisdiction. Governments will
16

O’Boyle, Michael, Emergency Government and Derogation under the ECHR (Lecture
given to the Law Society, Dublin, on 15 March 2016), p. 5.
17
Lehmann, Julian M., Limits to Counter-Terrorism: Comparing Derogation from the
International Covenant on Civil and Political Rights and the European Convention on
Human Rights, p. 1.
18
Taylor, Francis X, Address to the Institute for National Strategic Studies, National
Defense University, Washington DC, 23 Oct. 2002. Also available at http://www.state.
Gov/s/ct/rls/rm/14570pf.htm. (emphasis added).
19
O’Boyle, Michael, Emergency Government and Derogation under the ECHR (Lecture
given to the Law Society, Dublin, on 15 March 2016), p. 3.
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always need to demonstrate that the measures that they have taken to combat
terrorism were justified on one or more of the grounds set out in the
Convention text, or as interpreted by the Court in its judgments. 20
We must also not forget that on 24 November 2015 the French
authorities notified the Secretary General of the Council of Europe (CE)
under Article 15 of the ECHR that France was derogating from the
Convention. The Notice of derogation referred to the large scale terrorist
attack that took place on 13 November 2015 in the Paris region. In addition,
the Government had decided by Decree to declare a state of emergency and
later extended it by three months. The Notice of derogation has since been
forwarded by the Secretary-General to all the other member states of the CE.
It is also important to be noted that the events in Paris remind us that
there exist real threats to our democratic way of life with an enemy that is
capable of striking randomly at civilian targets. But a former President of
PACE, Anne Brasseur, reacted to the prospects of the French state of
emergency with a cautionary warning: “We have to be honest and clear:
there is no free society without threats to security. Human rights should not
be sacrificed on the altar of the fight against terrorism – this is precisely what
the terrorists want! We must not give this to them”. 21
On 21st July 2016, the Secretary-General of the Council of Europe
has been informed by the Turkish authorities that Turkey will notify a derogation from the ECHR under Art. 15 of the Convention. 22 In that case, we
must not forget that the ECHR will continue to apply in Turkey. Where the
Government seeks to invoke Art. 15 in order to derogate from the Convention in individual cases, the ECtHR will decide whether the application
meets the criteria set out in the Convention, notably the criteria of proportionality of the measure taken.
Jurisprudence of the European Court of Human Rights
It must be noticed that the role of the European Court’s jurisprudence
involving Article 15 is crucial. I am not going to go through all jurisprudence
of the ECHR on terrorism. But I want to draw attention to certain strengths
and weaknesses of the practice. The principal achievement, it seems to me, is
that the Court has been able to elaborate an increasingly extensive view of
human rights obligations of the states but one which possesses sufficient

20

See http://hudoc.echr.coe.int.
See http://website-pace.net/web/apce/anne-brasseur.
22
See the news release published on the Council of Europe website on 21 July 2016. See
also the communication related to the Convention on the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms registered by the Secretariat General on 25 July 2016.
21
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flexibility that states have seldom found the need to have recourse to the
emergency derogation provision in Art. 15. 23
The ECtHR has recognized to each state a margin of discretion to
assess whether a state of emergency exists and whether the derogation
measures imposed are proportionate. 24 States have freedom of action in case
of emergency, but the pretext of the urgency to take counter-terrorist actions
cannot justify an abuse of power. From my perspective, the cases in
Strasbourg do not go all one way because the ECHR sets a minimum
standard of protection, states sometimes have a margin to depart from their
ordinary standards of rights protection before they reach the floor established
by the Convention.
In a limited set of circumstances, such as a public emergency which
threatens the life of the nation, States may take measures to derogate from
certain human rights provisions under the ECHR. We must also not forget
that past and recent history demonstrate that States face serious challenges
from terrorism and the violence it spawns and that they are frequently
required to take exceptionally stringent measures in response. As the Court
stated in one of its judgments, a State cannot be required “to wait for disaster
to strike before taking measures to deal with it” 25.
When examining whether anti-terrorism measures comply with or
violate the Convention, the ECtHR looks carefully at all the circumstances of
the case. The ECtHR primary concern when examining the proportionality of
derogations in emergency situations is to see whether there are adequate
safeguards against abuse. In recent years, however, the measures adopted by
States to counter terrorism have themselves often posed serious challenges to
human rights and the rule of law.
According to Art. 8 of the ECHR, everyone has the right to respect
for his or her private life. However, the fight against terrorism permits the
use of special surveillance methods in order to collect information which
might help prevent terrorist acts or aid in the arrest and prosecution of
suspected terrorists. In Klass and others v Germany (1978) 2 EHRR 214,
although the Court acknowledged a margin of appreciation to domestic
authorities when taking counter-terrorism actions, it specified that this
discretion is not limitless. Indeed, ‘Contracting states may not, in the name
of the struggle against espionage and terrorism, adopt whatever measures

23

Warbrick, Colin, The European Response to Terrorism in an Age of Human Rights, EJIL
(2004), Vol. 15 No. 5, 989–1018 , p. 11.
24
di Martina Elvira Salerno, In the fight against terrorism, does Article 15 of the ECHR
constitute an effective limitation to states’ power to derogate from their human rights
obligations?, p. 7.
25
A. and Others v. the United Kingdom [GC], 3455/05, § 177, ECHR 2009.
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they deem appropriate’ 26. With regard to the gap that there may be between
legislation and practice, the applicants in the Klass case invoked the danger
of abuse as a ground for their contention that the legislation they challenged
did not fulfil the requirements of Article 8 § 2.
Additionally, in A. and Others v. the United Kingdom [GC 27], the
Court took the view that, in choosing, in order to avert a real and imminent
threat of terrorist attack (post-11 September), to use an immigration measure
to address what was essentially a security issue, the Government and Parliament had failed adequately to address the problem, while imposing a disproportionate and discriminatory burden of indefinite detention on one group of
suspected terrorists.
In the case Labsi v. Slovakia the Court held that there had been a
violation of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment),
Article 13 (right to an effective remedy) and Article 34 (right of individual
petition) of the Convention. It found in particular that terrorist suspects faced
a serious risk of ill-treatment in Algeria at the relevant time and that the
applicant’s expulsion, in disregard of an interim measure issued by the
Court, had prevented it from properly examining his complaints. 28
In a number of cases, the Court has thus taken the view that, although
a State had relied on a derogation based on Art.15, the measures adopted,
were not ultimately “necessary” to deal with the emergency threatening the
nation. Thus, in the case of Aksoy v. Turkey 29, the Government had not adduced any detailed reasons before the ECtHR as to why the fight against
terrorism in southeastern Turkey rendered judicial intervention impracticable. Although the Court took the view that the investigation of terrorist offences undoubtedly presented the authorities with special problems, concluded that it could not accept that it was necessary to hold a suspect for 14 days
without judicial intervention.
To briefly summarize what has been said so far when analysing the
different cases the ECtHR has taken into account the existence, in the domestic legislation, of adequate safeguards, in order to prevent that the suspension of the enjoyment of certain rights and procedural guarantees, may
result in an abuse of power. Moreover, what the ECtHR does is to evaluate
26

Klass, para 49.
A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, CEDH 2009.
28
This case concerned the expulsion of an Algerian man, convicted in France of preparing a
terrorist act, from Slovakia following his unsuccessful asylum request. The applicant was
expelled to Algeria in April 2010, despite the fact that the Court had issued an interim
measure in 2008, under Rule 39 of its Rules of Court, to the effect that he should not be
extradited to Algeria before the final outcome of his asylum case before the Slovakian
Constitutional Court.
29
Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI.
27
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the suitability of the measures and whether they have been adequately applied in the instant case.
These are just a few of the many cases dealing with the issue of the
restriction and derogation of human rights in the face of terrorism. To sum
up the analysis of the paragraphs above, from my perspective, the debate is
still open.
Conclusion
In my opinion, the fight against terrorism has become a top priority
for everyone following the terrorist attacks in recent years. For purposes of
this essay, I assume that respect for human rights and the rule of law must be
the bedrock of the global fight against terrorism. This requires the
development of national counter-terrorism strategies that seek to prevent acts
of terrorism, prosecute those responsible for such criminal acts, and promote
and protect human rights and the rule of law. 30
It is well-established that the derogation clauses in ECHR are
considered indispensable in the fight against terrorism, to guarantee
minimum standards for the human rights protection and to prevent the right
to derogate from being used arbitrarily by states. But let us be clear that in
crises, such as those brought about by terrorism, respect for human rights is
even more significant.
As I have mentioned above, because terrorism has a serious impact
on a range of fundamental human rights, states have not only a right but a
duty to take effective counter-terrorism measures. In their fight against
terrorism, they are required to strike a balance between their duty to protect
national security and the lives of those within their jurisdiction and their
obligation to respect other rights and freedoms guaranteed by the ECHR.
Also, states have an obligation to ensure the human rights of their nationals
and others by taking positive measures to protect them against the threat of
terrorist acts and bringing the perpetrators of such acts to justice.
If we sum up all, in an era where terrorism and other serious crime
operate across borders, States have a responsibility towards their citizens to
deliver an area of internal security where individuals are protected, in full
compliance with EU fundamental rights.

30

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights,
Terrorism and Counter-terrorism, Fact Sheet No. 32, Printed at United Nations, Geneva
ISSN 1014-5567 GE.08-41872–July 2008–7,820, p. 2.
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ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО КАТЕГОРИИ В
ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА МВР
Д-р Петър Тодоров Тодоров, ст. преподавател в Академия на МВР
Резюме: В статията са разгледани понятията правов ред, обществен
ред и обществена безопасност. Анализирано е тяхното значение в
дейността на органите на Министерството на вътрешните работи
по осигуряване на общественото спокойствие и правата на
гражданите. Направен е опит да се определят родовите особености
на всяко понятие, като същевременно се покаже тясната
взаимовръзка помежду им.
Ключови думи: правов ред, обществен ред, обществена безопасност,
министерство на вътрешните работи.
THE PUBLIC ORDER AND THE RELATED CATEGORIES IN THE
ACTIVITIES OF THE AUTHORITIES OF THE MINISTRY OF
INTERIOR
Petar Todorov Todorov, PhD, Senior Lecturer at the Academy of the
Ministry of Interior
Abstract: The article discusses the concepts of legal order, public order and
public security. Their importance is analyzed in the activities accomplished
by the Ministry of Interior to ensure public peace and citizens' rights.
An attempt has been made to identify the generic features of each concept
while showing close interrelation between them.
Keywords: Legal order, public order, public security, Ministry of Interior.
Обществените отношения в областта на обществения ред са част
от изключително сложната система от социални отношения, които
съществуват в обществото. В ролята на синтезиращото начало на
обществените отношения влизат нормативните регулатори (социалните
норми), които се намират в пряка зависимост от икономическата основа
на обществото.
За теоретичния анализ и практическата дейност по осигуряване
на обществения ред трябва да се има предвид, че дадено социално
явление, което притежава специфични родови признаци, се намира във
взаимовръзка с такива групи на обществените отношения като правов
ред, законност, обществена и държавна сигурност, обществено
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благоустройство, защита на собствеността, обществена безопасност,
гражданска сигурност 1, права на човека. Всички изброени по-горе
групи от обществени отношения са тясно свързани помежду си, като в
същото време притежават определени родови особености.
В този случай изглежда, че благодарение на системния анализ
може да се разкрият съществуващите между тях взаимовръзки, да се
разграничат специфичните им особености, което ще позволи:
а) да се вземат предвид особеностите на взаимодействието на
обществените отношения в областта на обществения ред със сходните
обществени отношения;
б) да се определят рамките на обхвата на прилагането на
принудителни мерки при опазване на обществения ред;
в) в правоохранителната дейност да се определят основните
форми на взаимодействие както между полицейските органи и другите
органи на МВР, така и тяхното взаимодействие с другите
правоприлагащи органи;
г) избягване на грешки при квалификацията на нарушенията.
В първият случай е необходимо да се съпостави общественият
ред с правовия ред. Под правов ред се разбира състоянието на
урегулиране на обществените отношения посредством правни норми.
Правов ред
Правовият ред представлява сложно социално-правно явление,
което намира изражение в многообразни обществени отношения и
връзки. Трябва да се има предвид, че правовият ред представлява
качественото състояние на обществените отношения, които се
регулират от закона. Това предполага, че съществуващата система на
взаимоотношенията, уредеността, вътрешната съгласуваност, е
защитена от държавата.
Правовият ред се характеризира с:
а) единна качествена организация на обществените отношения
по отношение на тяхната стабилност;
б) определено съдържание;
в) сила, съгласуваност, системност на съставните му елементи;
г) опезпечаване на принудителната сила на държавата;
д) динамика, която позволява да се внасят оперативни корекции
с отчитане развитието на обществените процеси.

Вж. по-подробно Белова, Г., Н. Марин. Гражданската сигурност и правата на човека.
Научни трудове на Русенския университет. 2010. Т. 49, серия 7.
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Общественият ред и правовият ред са тясно свързани, което се
дължи на общия обект на регулиране, наличието на право в качеството
на нормативния регулатор, сходни цели. В. Лазарев смята, че
„правовият ред представлява сърцевината на обществения ред, в
какъвто и да е смисъл (широк или тесен), като последният не се
разглежда, и характеризира в себе си тези свойства на подреденост,
които се явяват резултат от действия (реализиране на право и
законност)2“. Даденото положение позволява да се съсредоточи
вниманието върху тясната взаимовръзка между обществения и
правовия ред.
Ако се разглежда общественият ред в широк смисъл, то
правовият ред е съотносим към него както част от цялото. Това е така,
защото в регулаторната рамка на обществения ред в широк смисъл
освен правните норми влизат и други социални регулатори. Л. Явич
подчертава, че „правовият ред – това е тази част от обществения ред,
която е регулирана с правни норми и се развива в условия на ...
законност 3“. Разликите между обществения и правовия ред се
наблюдават главно във формата, методите, структурата и мащаба.
Правовият ред представлява неразделна и съществена част от
обществения ред и поради тази причина оказва влияние на общата
характеристика на обществения ред. Разграничаването на правовия ред
от обществения може да се проследи в следните моменти:
- нормативната основа на правовия ред е съставена от
юридически норми, съдържащи се в законите и в други нормативни
актове, докато общественият ред се формира посредством не само
юридическите, но и от други социални норми 4;
- ако правовият ред се явява резултат от обективирането волята
на държавата, то общественият ред – не само на държавата, но и на
волевата активност на отделните хора и социални групи;
- ако обезпечаването на правовия ред се свързва с употребата на
принудителния потенциал на държавата, то в обществения ред
употребата на принудителни мерки е ограничена от правната сфера.
Други области на обществения ред са обезпечени посредством
общественото мнение, обичаите, традициите и други неюридически
средства;
- ако правовият ред има ярко изразена юридическа специфика
(ясно идентифициране на участниците, наличие на субективни права и
Базылев, Б., Юридическая ответственность. Красноярск, 1985, с. 42.
Зражевская, Т., Ответственность по советскому государственному праву. Воронеж,
1980, с. 91-110.
4
Общая теория государства и права. Л., 1961, с. 451-452.
2
3
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правни задължения, отговорност на извършителите на престъпления и
т.н.), то общественият ред има по-многообразни по форми проявления,
съдържание, методи за обезпечаване, механизми за контрол, форми на
отговорност за неговото нарушаване;
- ако върховенството на закона е присъщо на цялостната
официална сигурност, то присъствието на обществения ред е само в
правната сфера, което дава големи възможности за избор на поведение
и форми на влияние;
- правовият ред представлява система от правоотношения,
тяхното качествено състояние, а общественият ред – състоянието на
регулираност на обществените отношения.
Когато се разглежда съотношението на правовия ред с
обществения ред в тесен смисъл, то може да се направи извод, че „… те
не съвпадат напълно като понятия, едно от които не напълно поглъща
другото 5“. До известна степен са припокриващи се явления. Общи за
тях са произлизащите отношения, развиващи се на обществени места,
регламентирани с правни норми. Тези отношения са включени както в
правовия ред, така и в обществения ред.
От съществено значение е да се отбележи, че в правовия ред не
се включват тези социални отношения, които възникват на обществени
места, но са регулирани от неюридически социални норми. Все пак това
не дава основание да се направи извод, че правовият ред е съотносим
към обществения ред така, както много волеви обществени отношения,
регулирани от правото и следователно влизащи в понятието за правов
ред, нямат никакво отношение към обществения ред. За пример служат
отношенията в областта на гражданското право, които възникват в
процеса на даряване, договор за покупко-продажба, договорни
отношения; трудови отношения при постъпване на работа, при
разрешаване на отпуск на работници или служители и т.н. Трябва да се
има предвид, че правовият ред обхваща по-голяма съвкупност от
регулираните от правото обществени отношения в сравнение с
обществения ред.
Обществен ред
Понятието „обществен ред“ е тясно свързано със законността.
Задължението да се спазва Конституцията и приетите на нейно
основание закони и други нормативни актове е отговорност на всички

Братусь, С., Юридическая ответственность и законность (Очерк теории), М., 1976, с.
85.
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без изключение – държавни органи, органи за местно самоуправление,
фирми, организации, институции и граждани.
В правната литература се използват различни дефиниции за
определяне на законността: принцип, правен режим, метод, средство,
неотменим елемент на демокрацията, система на организация на
обществените отношения. Такъв широк спектър от гледни точки по
въпроса за законността е обясним заради сложността и
многостранността на разглежданото явление. Всички тези понятия
характеризират различни аспекти на принципите на правовата държава
и в тази връзка имат право на живот.
Следва да се отбележи, че общата идея, която е характерна за
всички тези определения, е взискателността и неотменността при
спазването на Конституцията, законите и другите нормативни актове от
страна на всички субекти на правоотношенията. Законността
предполага върховенство на Конституцията и законите на цялата
територия на страната и е предпоставка не само в областта на
правоприлагането, но и в дейността по законотворчество. Законите
трябва да бъдат приемани в съответствие с действащия основен закон, а
прилагането им трябва да се провежда в съответствие с него.
Законосъобразността на актовете е основен принцип на защитата
на обществения ред, но също е и основен способ за осигуряването му.
Предпоставка за това е върховенството на закона и прилагането му по
отношение на всички социални взаимовръзки – като нормативна рамка
заедно с другите социални регулатори. Да се говори за законност в тази
сфера не е възможно без наличието на правни норми.
Легитимността на обществения ред е практически израз на
потребностите за стриктно спазване на законите и другите нормативни
актове от страна на държавните институции, общините, организациите,
фирмите и физическите лица в областта на социалната комуникация.
За да може общественият ред да бъде устойчив, е необходимо да
бъдат реализирани следните принципи на законност:
- единство на закона;
- върховенство на закона;
- гарантиране правата и свободите на личността;
- неизбежност на наказанието при нарушаване на закона;
- невъзможност за противопоставяне на закона и
целесъобразността;
- взаимосвързаност на закон и култура.
Обществен ред и обществена безопасност
Общественият ред и обществената безопасност се явяват
основните обекти за охрана в дейността на органите на МВР. Като
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социално-правни категории, обхващащи специфичната сфера на
обществените отношения, те характеризират особеностите, които
определят съдържанието на дейността на органите на МВР по опазване
на тези отношения.
С концепцията за обществения ред е тясно свързано понятието
„обществена безопасност“, което се разглежда като система от
обществени отношения, развиващи се в съответствие с правните,
техническите, строителните и другите норми при използването на
обекти и предмети, представляващи повишена опасност за хората и
обществото като цяло, или при настъпване на специални условия в
резултат на природни бедствия или други извънредни ситуации от
природен, социален или предизвикан от човека характер.
В условия на голяма интензивност на технологичните процеси в
обществото, водещи до нарушаване на баланса между живата и
неживата природа, до ръст на локалните въоръжени конфликти, до
ескалация на международните и вътрешните напрежения, се поставя
въпросът за човешките преживявания. Проблемът на обществената
безопасност в този смисъл отдавна е прерасъл от общоправен в
„проблемен проблем“ в структурата на противоречивия социум на
личността.
Състояние на заплаха за обществената безопасност може да
възникне, когато се допускат нарушения на правилата за работа на
автомобилния, железопътния, въздушния и другите видове транспорт,
при осъществяване на строителство, пътни, ремонтни и други дейности,
експлоатация на пожароопасни обекти и устройства, а така също и
изработката и боравенето с оръжия, боеприпаси, взривни вещества,
силнодействащи отрови, радиоактивни изотопи, компютърни системи и
други предмети и вещества.
Заплаха за обществената безопасност и личната безопасност на
гражданите може да възникне при нарушаване на установения ред за
провеждане на масови мероприятия, неподходящи места за тяхното
провеждане, непредприемането на действия за оптимизиране на
движението на големи групи от хора и т.н. Признаци на заплахи за
обществената безопасност и личната безопасност неизбежно възникват
по време на природни бедствия и други извънредни ситуации.
Сред заплахите за обществената сигурност са нелегалните
дейности на някои политически партии, движения и социални
организации, включително на представители на неофашисти,
религиозни фанатици и други подобни сдружения, политически
екстремизъм и тероризъм, действия, насочени към създаване на
предпоставки за групови или масови нарушения на обществения ред,
неподчинение на органите на държавна власт и т.н. Реална заплаха за
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обществената безопасност са също така криминогенните фактори и
престъпността.
Във връзка с гореизложеното могат да се направят определени
изводи за взаимовръзката между обществения ред и обществената
безопасност:
- общественият ред и сигурност касаят всички граждани без
изключение от раждането им до края на живота им;
- общественият ред и обществената безопасност като правило
касаят елементарните действия, постъпки и правила за поведение на
хората. Те се развиват открито, публично и са разбираеми за останалите
хора;
- общественият ред и безопасност се регулират както от правни
норми, така и от други социални и технически норми (морал, обичаи,
традиция, даже мода);
- в сферата на обществения ред и безопасност ежегодно се
извършват
голямо
количество
правонарушения
и
всички
правонарушители така или иначе се подлагат на принудително
въздействие от страна на полицейските органи;
- в сферата на обществения ред и сигурност попада търговията с
обекти и предмети с повишена опасност: производство, съхранение,
използване и превоз на огнестрелно оръжие, взривни и силнодействащи
отровни вещества, радиоактивни изотопи и др. Затова лицензионноразрешителната дейност на органите на МВР, осъществяващи държавен
контрол в тази област, им позволява да предупреждават и пресичат
нарушенията на установените правила, като така се минимизира
настъпването на тежки последствия, свързани с нарушенията на
съответстващите норми, стандарти и правила;
- с разглежданата област (на обществения ред и обществената
безопасност) са тясно свързани такива опасни антисоциални явления
като наркомания, пиянство, проституция, просия;
- в сферата на обществения ред и обществената безопасност
постоянно се провеждат различни публични масови мероприятия с
голяма концентрация на хора на ограничена територия, което нерядко
създава опасност за живота и здравето на гражданите, както и за
нормалното функциониране на организациите. Към тях може да бъдат
отнесени политическите (митинги, демонстрации, манифестации),
икономическите (шествия, стачки, в т.ч. гладни стачки), културномасовите (фестивали, концерти, градски празници), спортните
(футболни, волейболни и др. срещи), религиозни и други масови
мероприятия. За тяхното провеждане е необходима огромна
организационна работа на полицейските органи, привлечени за
обезпечаване на реда със значителни сили и средства на полицията;
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- в сферата на опазването на обществения ред и обществената
безопасност влизат различни групови нарушения на реда, масови
безредици, въоръжени и невъоръжени конфликти, терористични актове.
Те биха могли да бъдат съпроводени с убийства, смърт на хора,
погроми и подпалване на държавни и обществени сгради, жилищни
сгради, разрушаване на железопътни трасета, мостове, електропроводи
и свръзки;
- с разглежданата област са неразривно свързани извънредните
ситуации, настъпващи при възникването на стихийни бедствия, пожари,
крупни промишлени аварии, катастрофи, епидемии и епизотии,
създаващи опасност за живота и здравето на гражданите и налагащи
провеждането на аварийно-спасителни и възстановителни работи.
Посочените по-горе характеристики на обществения ред и
обществената безопасност ясно показват важността и значимостта на
тази област от дейността на полицейските органи, и най-важното – да
се определи съдържанието на техните задължения и правомощия.
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ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА НА ВЕНЕЦИАНСКАТА
РЕПУБЛИКА (VII – XVIII ВЕК)
Ас. д-р Златка Гергинова, Катедра „Международно право и
международни отношения“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
Резюме: Статията разглежда условията за създаването,
предпоставките за разцвета и причините за упадъка на една могъща
през Средновековието търговска държава. Изградена и съществувала
като република, Венеция представлява един уникален пример за
олигархична република със стройна система от взаимносвързани и
взаимнозависими органи на управление, които ѝ позволяват не само да
осигури благоденствие на жителите си, но и да се разрасне като силна
колониална държава, мереща се с двете велики по онова време империи
– Франкската на Запад и Византийската на Изток. Причините за
загиването на републиката се търсят в променените търговски
отношения между държавите след Великите географски открития и в
невъзможността Венеция да устои на конкуренцията на новите сили
през късното Средновековие – Османската империя, империята на
Хабсбургите в Австрия и Испания и Франция на Наполеон.
Ключови думи: Венецианска република, колониална държава, търговска
държава, велики империи.
POLITICAL SYSTEM OF THE VENETIAN REPUBLIC (7TH – 18TH
CENTURY)
Assist. Zlatka Gerginova, PhD
Abstract: The article discusses the conditions of creation, the conditions for
the flowering and the reasons for the decline of a powerful trading state in the
Middle Ages. Built and existed as a republic, Venice represents a unique
example of an oligarchic republic with a coherent system of interrelated and
interdependent governing bodies that allow it not only to provide prosperity
to its inhabitants but also to grow as a strong colonial state, measuring with
the two great empires of that time - the Frank in the West and the Byzantine
in the East. The causes of the republic’s death are sought after in the changed
trade relations between the states after the Great Geographical Discoveries
and in the impossibility of Venice to withstand the competition of the new
forces in the late Middle Ages - the Ottoman Empire, the Habsburg Empire in
Austria and Spain and Napoleon's France.
Keywords: the Venetian Republic, colonial state, trading state, great empires.
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Известната в историята на Средновековието Светлейша
Венецианска република (на венециански Repùblica de Venessia или
Serenìsima repùblica) просъществува точно 1100 години – от 697 до 1797.
За начало на републиката се приема годината, когато е избран първият
дож, край на републиката слага абдикирането на последния (от общо
120) дож.
Тъй като за достоверни могат да се приемат само писмени
източници от периода на ХIII век и след това, то легендарната дата за
основаването на Венеция, 421 година, вероятно сочи само
приблизително идването на първите заселници в лагуната. Това са били
жители на континенталната част на полуострова, изтласкани от земите
си от многобройните нападения на варварски племена от север. След
превземането на Рим и нахлуването на варварски племена на
Апенинския полуостров много хора от северната част на днешна Италия
бягат към островите на юг в търсене на убежище и спасение от
нашествениците. Населението на лагуната е принудено да води
многобройни войни за отстояване на правото си да живее на тези
острови. Много племена, много владетели опитват безуспешно да
завладеят тези земи. Войните и неблагоприятните климатични условия в
заблатените островни местности не дават първоначално никакви
предпоставки за стремителното израстване на една велика сила на
европейското Средновековие.
Към средата на VII век на духовните и светски водачи на новите
заселници им става ясно, че само обединение и общо управление ще
доведе до победа и стабилност в района. Така през 697 година
необходимостта да се окаже отпор на завоевателите и да се гарантира
сигурността на населението предизвиква избирането на първия дож от
т.нар. 12 „апостолически фамилии“: Badoer, Barozzi, Contarini, Dandolo,
Falier, Gradenigo, Memmo, Michiel, Morosini, Polani, Sanudo и Tiepolo.
Паоло Лучо Анафесто (Paulus Lucius Anafestus) става техен общ
върховен пожизнен водач. Той получава титлата дук (Dux Venetiarum),
изменена по-късно в дож, и управлява до 717 година. Подпомаган от
двама трибуни, които отговарят основно за финансовите въпроси, той
имал задачата да представлява населението на цялата лагуна. Като
управляващо правителство дожът и трибуните са настанени
първоначално в Хераклея, преместени след известно време в Маламоко,
а през 810 година – на необитавания дотогава остров Риалто, на който
впоследствие възниква градът Венеция, получил името според някои
източници на живялото по тези земи племе на венетите. През първите
два века на своето съществуване Венеция, изградила вече собствена
армия, устоява на лангобардите, на Франкската империя на Карл Велики,
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на блокадата на войските на крал Пипин и т.н. По това време тези земи
се намират (повече или по-малко формално) под властта на Византия.
За единадесет века съществуване Венецианската република
преживява добри и не толкова добри периоди, има силни и не толкова
силни дожове, радва се на проспериращи в търговско отношение
десетилетия, но и страда от епидемии, неприятелски нападения и военни
действия, разширява територията си и губи части от нея, сключва
изгодни и не дотам изгодни мирни договори. През всичкото това време
обаче остава вярна на приетата структура на управление, която през
вековете бива изменяна и усъвършенствана с идеята да се пригоди
държавата към променящите се исторически обстоятелства, за да се
запази за по-дълго време републиканската форма на управление.
Населението на лагуната, в това число и благородниците, не са
единни – има както поддръжници на византийската власт, така и
привърженици на другата страна. Някои от дожовете стават жертва кога
на проломбардски настроени граждани, кога на провизантийски.
Правени са дори опити да се ограничат правомощията на дожа, но и
опити да се наложи потомствена приемственост на институцията вместо
изборност на дожа.
Формалната зависимост от Византия е ценена от Венеция като
гаранция за нейната сигурност и затова е посрещнат с радост мирният
договор от Аахен от 812 година между Франкската и Византийската
империи, според който венецианската лагуна става официално
автономна част от Византийската империя. Това, което липсва на
Републиката на дожите, е един обединяващ символ, който да бъде
еднакво значим за всички венецианци, където и да се намират те по света.
Такъв един символ щял да подкрепи духовното величие на държавата, да
повдигне самочувствието на гражданите ѝ, да съдейства за разрастване
на влиянието ѝ в тогавашния свят. И през 828 година той е „открит“. От
град Александрия на африканския бряг, където вече се намира
венецианска търговска колония, са откраднати мощите на евангелиста
Марко. Той е обявен за защитник на града, а неговият символ, крилатият
лъв, се превръща в символ на величието на републиката във всички
завладени от нея земи. Този акт може да се отчете като стъпка към
постигане на пълна независимост. Нужно е само стабилно управление на
държавата. За това способстват няколко външни фактора:
разпокъсаността на Италия на множество малки княжества, които
непрекъснато враждуват помежду си, отдалечеността една от друга на
двете големи по това време империи – Византийската и Франкската –
ролята на търговски посредник между които Венеция си присвоява. Във
вътрешнополитически план благородниците са заинтересовани от
изолирането на обикновените граждани от управлението, респ.
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премахването на народното събрание (arengo), като за целта е нужно
извършване на редица промени.
В борбата за противопоставяне на двете велики сили –
Византийската империя и Франкската империя на Карл Велики – в
техния спор за определяне на истинския наследник на великата Римска
империя, венецианците изграждат собствена своеобразна структура на
управление от трибуни и създават сложна конституция в желанието си
да не допуснат еднолично династично управление на държавата. В
първите векове от съществуването на Светлейшата република дожът,
който не разполага с абсолютна власт, все пак има възможност да
управлява почти еднолично и от позициите на династичен господар – в
негово отсъствие синът му управлява града. Това естествено никак не
допада на другите аристократични фамилии. С разрастването на мощта
на републиката, с увеличаването на нейната територия, с нарастването
на броя на населението в града нараства и недоволството на
аристокрацията от формата и начина на управление на републиката.
Става наложително да се помисли за ограничаване на властта на дожа,
но и за изолиране на обикновените граждани от управлението. Това
довежда до създаването на Големия съвет през 1171 година. В него
отначало право на глас имат всички пълнолетни мъже от
аристократичните фамилии. Впоследствие този съвет се превръща в
затворен орган на управление, а членовете му биват избирани от средите
на аристокрацията, на първенците или благородниците.
Венеция е класически пример за олигархична република с
уникален за средновековна Европа обществен ред, при който между
гражданите на държавата в никакъв момент от нейното съществуване не
се установяват васални отношения. Основният елит на държавата
представляват патрицианските семейства. От техните среди се избират
представителите на властта. Обикновените граждани имат право да
работят в административния апарат на републиката, но не и да заемат
политически постове. Огромното мнозинство от народа фактически няма
формални права, но мнението му все пак е отчитано при вземане на
важни политически решения. Сложната политическа система на
Венецианската република разчита и на множество свързани помежду си
граждански комитети и съвети. Освен тях съществуват и редица
професионални гилдии и религиозни обединения, които се стараят да
отстояват правата на своите членове. В историята не е позната друга
форма на управление, при която така цялостно и продължително да се
прилага успешно едно разделение на труда на толкова много групи хора,
което да е от полза за мнозинството. Обществените прослойки си
поделят (съзнателно или не, доброволно или не) задачите по
управлението и съществуването на държавата. Малобройната
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аристокрация отговаря за политиката (вътрешна и външна) и за
върховното управление на държавата, както и за поддържането на флота
и воденето на войни. В периода на най-големия възход на републиката
благородниците вземат дейно участие също в търговските дела,
упражняват контрол върху държавните и стопанските дела, командват
галери и цели флотилии. Както всички други граждани, те плащат и
данъци, което представлява изключение за средновековна Европа.
Търговците (сittadini) – не повече от 3-4 % от населението – се грижат за
набавянето на парични средства и увеличаването на принадената
стойност чрез търговия и производство на луксозни стоки.
Мнозинството от населението (popolani) дава на държавата войници и
моряци, развива занаятите и дребната търговия. Едновременно с това на
един по-късен етап от съществуването на републиката представителите
на първоначално заселилите се благороднически фамилии се нагърбват
и със задачата да възпрепятстват издигането на нови благороднически
семейства в състава на Големия съвет, както и да блокират по-стари
форми на управление, предоставящи и на обикновените граждани
правото да вземат участие в управлението. В историческата наука не се
оспорва фактът, че към края на XIII и началото на XIV век вече е
осъществено съсловното разделение между благородниците, които имат
политическото право да вземат решения относно управлението на
държавата, от една страна, и останалата част от населението на
републиката, от друга страна.
Като висш орган на управление във Венецианската република се
налага Големият съвет (maggior consiglio). Той избира основните съвети
и главните магистрати на републиката, в това число и дожа. В края на
XIII век, през 1297 година, членството в този съвет е ограничено само до
хората, чиито предци са заседавали в съвета. Техните имена биват
вписани в специална книга, наречена „Златна книга“. В нея са включени
имената на около 300 благороднически фамилии. Всеки навършил 25годишна възраст мъж от тези фамилии става член на Големия съвет.
Отначало съветът наброява между 400 и 500 човека, впоследствие
техният брой нараства до около 2000. В определен момент в състава на
Големия съвет влизат около 5 % от пълнолетното мъжко население на
Венеция. Политическата и икономическата власт следователно е
съсредоточена в ръцете на около 7000 мъже в наброяващия около 150
000 град и властващата над повече от два милиона души колониална
държава. Около 400 са административните постове, които те заемат,
винаги със срок от една година. Един вид президиум на Големия съвет
представлява Синьорията (Signoria), която включва дожа, Малкия съвет
и председателя на Върховния съд. Около средата на XIII век от Големия
съвет се формира Сенатът, който първоначално се занимава с въпросите
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на търговията, корабоплаването и дипломацията. Тъй като около
търговията се въртят всички политически въпроси на държавата, то
сенаторите практически образуват един вид правителство.
Дожът обикновено се избира сред дванадесетте прокуратори на
Сан Марко. Неговата длъжност е пожизнена. Този избор не става с пряко
гласуване. Сложната процедура на избора преминава през 11 етапа.
Навършилите 30 години членове на съвета избират 30 човека от различни
благороднически фамилии. Тези 30 избрани благородници избират 9,
които от своя страна избират 40 други. Тези 40 избират 12 други, а тези
12 избират други 25, които от своя страна избират други 9, а те избират
45; последните 45 избират 11, а тези 11 избират окончателния състав на
комисията по избора от 41 човека, които имат задачата да изберат дожа.
Властта на дожа е доста ограничена. Той има право да участва във всички
заседания на Големия съвет, но не може да изказва, а още по-малко да
налага своето мнение; не може да взема самостоятелни решения, а
всички негови контакти, срещи, цялата му кореспонденция се
контролира щателно. Той няма право да напуска Венеция или да
притежава собственост извън пределите на държавата. На негово
разположение е т.нар. Малък съвет, съставен от шестима съветници и
трима членове на Съвета на четиридесетте.
Сенатът пък се състои от 120 човека, които се назначават за срок
от една година с право на преназначаване. Половината от тях се
предлагат от Големия съвет, а другата половина – от първоначалния
състав на Сената и подлежат на одобрение от Големия съвет. В състава
на Сената влизат още 140 души като представители на различни
политически органи на републиката с право на съвещателен глас.
Сенатът се ръководи от 16-членна колегия, която отговаря за текущите
решения на правителството. Сенатът взема решения по основните
въпроси на външната и вътрешната политика на държавата.
Съветът на четиридесетте изпълнява функциите на върховен съд.
Неговият състав също се определя от Големия съвет. След 16 месеца от
началото на мандата си членовете на Съвета на четиридесетте влизат в
състава на Сената.
Най-влиятелните фамилии владеят политиката и печелившата
търговия с далечни страни. Дипломатическите им умения проличават в
успешното лавиране между великите сили за сключването на
благоприятни търговски договори, които им осигуряват почти
монополно положение в търговията между изтока и запада, както и в
установяването на твърде ранен етап на положителни отношения с
ислямските държави.
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Наред с тези органи на управление съществуват и надзорни
колегии с почти неограничени правомощия, като например Съветът на
десетте. Техните решения са от голямо значение.
Съветът на десетте е създаден през 1310 година след бунтове на
аристокрацията със задачата да следи за политическата ситуация в
държавата. Изпълнявайки контролни функции, той има ролята на своего
рода инквизиция. Членовете му се избират за срок от една година от
Големия съвет. В него не могат да бъдат избирани двама души от една
фамилия. Дожът и неговите съветници имат право да присъстват на
някои от заседанията на Съвета на десетте, но без да участват в дебатите
и гласуванията. Една от официалните задачи на Съвета на десетте е да
контролира дожа и другите административни учреждения на
републиката. Той разполага с много добре развита система за
осведомяване и преценява дейността на всички структури в републиката,
разчитайки на нея. Съветът на десетте има пълномощията да арестува и
провежда разпити на граждани, както и да осъжда задочно всеки, който
по негова преценка има провинение. Тъй като изборът на Съвета на
десетте се осъществява на закрити заседания на Големия съвет, то
неговият състав нито се публикува, нито е известен на гражданите на
републиката. Така той се явява един вид анонимен орган на властта.
Особено в периоди на криза Съветът на десетте влиза в конкуренция със
Сената.
Припокриването на някои от функциите на отделни органи на
управлението служи за упражняване на взаимен контрол и недопускане
на фатални грешки. До самия залез на републиката не съществува форма
на професионално образование за управляващите – всички служби се
заемат от лаици с повече или по-малко опит. Единствено в палата на
дожа съществува една длъжност, за чиято професионална компетентност
са формулирани ясни критерии. Цялата писмена дейност – съставяне на
договори, държавни актове, кореспонденция и др. – се ръководи от
канцлер. Той е единственият не-аристократ на пожизнена позиция.
Освен това съществуват и някои извънредни органи на
управление, които се занимават с временни проблеми, като например
почистването на каналите, стопанското водно регулиране на лагуната,
справянето с някои нетрадиционни модни тенденции и др.
Важен източник на богатството на венецианците е търговията със
сол, използвана за консервиране на риба и месо. Търговията с основния
хранителен продукт, житните култури, предимно пшеница, също е в
ръцете на венециански търговци. Луксозни стоки от Азия и Африка като
коприна, кожи, слонова кост, подправки, бои и парфюми, се прехвърлят
на левантийски и северноафрикански пристанища на венециански
кораби, за да се отправят към Западна Европа. По обратния път поемат
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златни, сребърни и кехлибарени изделия, вълна, дървесина, калай и
желязо, шлифовани бижута, стъклени изделия и лечебни средства.
Постепенно Венеция става все по-независима от Византия и дори ѝ
оказва подкрепа срещу арабите и срещу норманите. Републиката устоява
срещу сарацините и унгарците. Настаняването на славяните на
Балканския полуостров и настъпването на част от тях до лагуната е
следващото предизвикателство пред венецианците. Сега те се намират
на границата между три свята и се възползват от ситуацията, за да
извлекат максимална полза. От друга страна, римско-германският
император Лотар I дава още през 840 година значителни права на
Венеция, а през 996 година Ото III става покровител на сина на дожа.
Равноправни договори се сключват и с кралете на Италия през IX и X
век. С хризовула от 1082 година на Венеция се отстъпват значителни
владения в Константинопол и в други пристанищни градове на
Византийската империя. За подсигуряване на търговията по море през
1104 година Венеция построява собствена корабостроителница, която
впоследствие многократно е разширявана. Тук се строи и военна
флотилия, която многократно придружава търговските кораби, за да ги
предпазва от нападенията на морските пирати. Венеция се превръща във
велика сила и може вече да бъде наричана Венецианска империя. Нейни
кораби кръстосват Средиземно море, стигат до Черно море, нейни
търговци пресичат Алпите и доставят стоки в холандските земи. Редица
острови в Средиземно море принадлежат на републиката, както и части
от Далматинското крайбрежие. Търговски колонии са изградени по
африканското крайбрежие на Средиземно море. Най-важното завоевание
на венецианците е остров Крит, получен след превземането на
Константинопол наред с три осми от Византийската империя.
Търговската експанзия на Венеция на изток е в разгара си. Републиката
се превръща в голям финансов център и доминира една колониална
държава, простираща се от Северна Италия през остров Крит и
Константинопол до Черно море. Цяла верига от венециански крепости се
простира от източното адриатическо до северното черноморско
крайбрежие, а остров Крит се превръща в център на колониалната
държава. На всички завзети територии Венеция организира
управлението по подобие на вече установеното в града. На остров Крит
например начело на магистратите стои дука (duca). Веднага след него в
йерархията следват капитан (capitano), който отговаря за флотата,
арсенала и държавната корабостроителница заедно с пристанището, и
двама съветници. Шестте окръга, на които е разделен островът, се
управляват от по двама ректори (rectores). Те също имат по двама
съветници, които обаче са натоварени и с функцията да контролират
ректорите. След тях идват кастеланите. Общинската камара (camera
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comunis) контролира правните и стопанските процеси. На нейния
председател (officialis) са подчинени писарите, отговарящите за
качеството и претеглянето на продукцията и т.н. Полицейските функции
на острова се изпълняват от т.нар. господари на нощта (domini de nocte).
Венеция се включва и в кръстоносните походи, от които
„конкурентите“ ѝ Генуа и Пиза също извличат доста изгоди. Най-големи
са ползите за Светлейшата република от Четвъртия кръстоносен поход.
От сборното място – остров Лидо Венеция – на път за Египет трябва да
потеглят 20 000 пехотинци, 9 000 щитоносци и 4 500 конници,
превозвани на венециански кораби. Понеже заплащането се бави, след
допитване до Големия съвет 93-годишният дож Енрико Дандоло поема
управлението на похода и го насочва към днешна Хърватия. Така вместо
да дадат пари, кръстоносците превземат и предават на Венеция днешния
град Задар, след като потушават въстание на живеещите там славяни.
Продължавайки похода, войските превземат Константинопол през 1204
година. В ръцете на венецианците попадат многобройни произведения
на изкуството и несметни други богатства; три осми от византийската
столица, а се сдобиват също и с освобождаване от търговски такси на
територията на цялата империя. От най-голямо значение ва Венеция
обаче е придобиването на остров Крит, който се превръща в база и
опорен пункт на венецианската търговия между Изтока и Запада, но
също и в предпоставка за един продължителен конфликт с Генуа и
причина за много войни. Така от ХIII век Венеция са превръща в
поредната велика сила на Средновековието, мери сили с Франкската и
Византийската империя, разширява владенията си по Адриатическото и
Далматинското крайбрежие, приобщава множество острови в
Средиземно море, а дожът вече притежава титлата Dux Venetiarum,
Croatiae et Dalmatie (княз на Венеция, Хърватия и Далмация).
Към началото на XV век републиката е разширила територията си
с части от Северна Италия, владее търговските пътища в долината на
река По, превръща Нюрнбергската борса във важно място за търговия на
венециански стоки; венециански търговски заживяват в Нюрнберг, за да
осъществяват оттам по-лесно търговските връзки с важните
западноевропейски търговски центрове Лион и Антверпен. Около
средата на века обаче, след завземането на Константинопол от
османските турци, е принудена да се съобразява с новата сила на
континента и да предостави източното Средиземноморие на османците,
след като е отслабила Византия, която дотогава е предпазвала Европа от
нашествието на османците. Това е времето, когато градът Венеция
отстъпва по население само на Париж, а в цялата Венецианска империя
живеят повече от два милиона души. И с това многонационално
население (в републиката живеят на големи групи персийци, турци,
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арменци, евреи, представители на Свещената римска империя и на
многобройни италиански градове) управлението на републиката няма
проблеми, а по-скоро се опитва – стоейки встрани от идеологически,
религиозни и етнически спорове – да извлича търговска и икономическа
полза от представителите на всички народности и етноси. Така в края на
XV век Венецианската република е богата и могъща държава, всяваща
страх у враговете си. Процъфтява търговията по море и по суша. Започва
развитието на индустриални производства. Развиват се образователното
дело, изкуствата и архитектурата. Дори обикновените граждани живеят
добре благодарение на сравнително спокойното управление и
невисоките данъци. Почти липсват политически престъпления.
По време на Ренесанса и Барока във Венеция живеят и творят
много художници: Карпачо, Джорджоне, Джовани Белини, Тициан (на
него Сенатът гласува пожизнена пенсия срещу задължението да рисува
портрет на всеки нов дож), Веронезе, а по-късно също Тинторето,
Джовани Батиста Типоло и Каналето. Венеция става един от центровете
на западноевропейската музика, опера и театър. Достъп до театралните
и оперните представления имат всички жители на града, а не само
аристокрацията.
С Великите географски открития обаче, с намирането на нови
пътища към източните страни (венецианецът Марко Поло открива нов
път към Индия и Китай) и изместването на пазарите Венеция започва да
търси други начини за икономическо развитие. Добра възможност
предоставя едно друго откритие, това на Йоханес Гутенберг. Венеция
става център на книгопечатането. През ХVI век в града действат 500
издатели и книгопечатници. Благородниците започват да закупуват земя
в континенталната част на полуострова и да инвестират в недвижимо
имущество. Производството се пренасочва към развитие на
манифактурата, предимно в производството на вълна и
висококачествени текстилни изделия. В малки работилници започва
производството на луксозни стоки – развиват се златарството,
производството на бижута, огледала, дантели, а фабриките на Мурано
произвеждат станалото впоследствие световноизвестно стъкло.
Постепенно Венеция се индустриализира, за да задоволи нарасналото
потребление, да се приспособи към новите изисквания на времето и да
оцелее в станалите несигурни времена на морската търговия.
Осъществява се в известна степен баланс между доскоро
процъфтяващата търговия с далечни страни, рентиерството и
перспективното индустриално производство.
От късния ХVI век конкурентите от Северозападна и Западна
Европа развиват превъзходни кредитни и търговски техники. Тяхната
стопанска политика приема силно протекционистки характер. Сега
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производството на луксозни стоки, например изделия от (венецианско)
стъкло, стават разменната стока на мястото на солта, пшеницата,
подправките. За известно време Венеция успява да контролира Далмация
и Пелопонес и да се съпротивлява на османците, но през този ХVI век
губи двете си крепости на западния бряг на Пелопонеския полуостров
Модон и Корон, много острови в Средиземно море, територии на
африканския бряг, а накрая е принудена да се откаже и от остров Кипър.
През 1423 и 1430 година Венеция безуспешно защитава Солун. През
1453 година османците окончателно завладяват Константинопол и с това
сякаш слагат края на все още имащата голямо значение за републиката
търговия в Егейско и Черно море. Венецианската лавираща дипломация
успява да създаде нови връзки и да си възстанови квартала в сега вече
османската столица, но тава се оказва недостатъчно за нов подем. За
последен път Венеция играе световна политическа роля през 1571
година. В рамките на сформираната Свещена лига за отпор на османците
Венеция предоставя над 200 кораба. В морската битка при Леванто,
близо до гръцкия град Патра, тази флота побеждава османската, като
пленява над сто нейни кораба. От тази победа обаче Венеция не извлича
полза – тя е загубила Кипър още преди това, а сега не разполага с
достатъчно сили да си върне острова. Освен това след не дълго време
османската флота разполага вече с над 250 военни кораба. Този процес
на намаляване на територията на държавата и невъзможността да се
удържи бързо разрастващата се конкуренция водят до икономически
упадък на града през ХVII и ХVIII век.
Настъпилите големи промени по времето на Великите географски
открития не могат да бъдат предотвратени. Португалецът Васко да Гама
открива през 1498 година морски път до Индия и с течение на времето
лишава по този начин Венеция от изгодната ѝ търговия в тази част на
света. След завладяването на Константинопол османците постепенно
отнемат на Венеция не само множество от островите в Средиземно море,
сред които най-важните за търговията Кипър, Крит и Евбея
(Негропонте), но също и голяма част от владенията ѝ по Адриатическото
крайбрежие, включително и Албания. Венеция не успява своевременно
да прецени правилно значението на новите открития и на разкриващите
се нови ресурси и пропуска момента да се нареди до Португалия,
Испания, Холандия и Великобритания като световна колониална сила.
Венеция, както и другите италиански градове държави, остава да се
развива на регионално ниво, заменя корабоплаването и търговията с
развитие на селското стопанство и индустрията.
В началото на XVIII век Венеция почти престава да взема участие
в световната търговия. В желанието си да остане неутрална републиката
застава ту на едната, ту на другата страна в политическите спорове и
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военни действия. Така редом с други европейски християнски държави
Венеция дава отпор на османците, но и помага на османците като
прехвърля на свои кораби османски войски през 1444 година, когато
воините на Владислав III Варненчик и Януш Хунияди стигат до
българския черноморски бряг. Това, от което Венеция никога не
отстъпва, е запазването на държавния строй, независимостта и
самостоятелността на държавата. Векове наред Светлейшата република
със строго установен ред осигурява баланс между политическата власт и
взаимния контрол с голямата цел: да се възпрепятства създаването на
политическа управленческа династия, да не се допусне властването на
една-единствена фамилия.
Отслабената вече Венеция не успява да се противопостави във
военно отношение на новите силни на деня: от изток – Османската
империя, от запад – Испанската империя на Хабсбургите, от север –
Австрийската Хабсбургска империя и италианските държавици, от
Далмация – непокорните славяни и албанци. А в края на XVIII век се
появява и друг враг – Франция на Наполеон Бонапарт. На 12 май 1797
година последният, 120-ти дож на Венеция, Лудовико Манин предава без
съпротива властта на временното управление и два дни по-късно напуска
Двореца на дожите завинаги. На 16 май за първи път в историята на
Венеция на площад Свети Марко стъпват чужди войски. Почти всички
962 патриции от 192 фамилии губят постовете си. Последователно
Венеция става част от Франция, Австрия, Цизалпийската република,
прераснала в Кралство Италия, Кралство Ломбардия-Венеция, отново
Австрия. През революционната 1848 година във Венеция е
провъзгласена Република Сан Марко, която успява да се задържи малко
повече от една година.
Според преданията, когато през 1499 година Алонсо де Охеда
достига с една експедиция на Америго Веспучи северните брегове на
Южна Америка и открива в залива Маракайбо жилища на коренното
население, построени върху дървени колове, които много му напомнят
за Венеция, той решава да даде на това място името Венецуела, т.е.
Малката Венеция. Според испанския конквистадор и географ Мартин
Фернандес де Енкисо, участник в същата експедиция, обаче, хората в
района обитавали място, покрито с плоски скали, което наричали
Венесуела. За никоя от версиите няма потвърждение от независим
източник.
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ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Проф. д-р Габриела Белова, декан на Правно-историческия факултет,
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
Проблематиката, свързана с правата на човека, обикновено
отнася своето начало към Magna Charta Libertatum и Habeas Corpus Act.
Но безспорно крайъгълният камък на законодетелството в областта на
правата на човека е Всеобщата декларация за правата на човека,
чиято седемдесета годишнина днес отбелязваме. Следва да се
подчертае, че когато е приета на 10 декември 1948 г., 48 държави
гласуват „за“, 8 се въздържат, а против няма. Председателят на
Комисията по правата на човека Елинор Рузвелт заявява: „Като даваме
нашето одобрение за Декларацията, днес е от първостепенно значение
ясно да осъзнаваме фундаменталния характер на този документ. Той не
е договор. Той не е международна конвенция. Той не е и не претендира
да е правно заявление с правни задължения. Това е Декларация за
основните принципи на правата и свободите на човека... Всеобщата
декларация за правата на човека може да се превърне в международна
Магна Харта за всички хора по света“ 1.
Само две години по-късно в Рим петнадесет държави подписват
Европейската конвенция за защита правата на човека и основните
свободи, която представлява една от първите стъпки за
осъществяването на правата, формулирани във ВДПЧ. По този начин на
европейския континент механизмите за защита правата на човека се
развиват в най-висока степен в сравнение с другите регионални
механизми. Конвенцията отбелязва факта, че за първи път в историята
държавните съображения отстъпват пред правата на отделния индивид.
Днес, седемдесет години по-късно, без никаква условност можем
да приемем твърдението, предложено от българския изследовател
Ирина Мулешкова, че в международното право правата на човека и
основните свободи са общоприети международни стандарти, които са
юридически задължителни за възприелите ги държави като модел, с
който те юридически се обвързват по силата на международното право
и се задължават да реализират чрез националната си правна система 2.
От гледна точка на вътрешното право, правата на конкретен индивид са
субективни права от категорията erga omnes, които произтичат от
Цитирано по Glendon, Marry Ann. A World Made New, Eleanor Roosvelt and the
Universal Declaration of Human Rights, Random House, 2001, p. 68.
2
Мулешкова, Ирина. Теоретични проблеми на съвременната закрила на правата на
човека. В: „Трудове по международно право“, изд. на Българската асоциация по
международно право, С., 2003, с. 61.
1
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публични
правоотношения
между индивида
и
държавата.
Международният съд на ООН също приема, че повечето от признатите
права на човека действат erga omnes. През 1970 г. в решението си по
делото Barcelona Traction 3 съдът приема, че принципите и нормите,
засягащи основни права на човека, представляват задължения по
отношение на цялата международна общност, всяка държава може да
заведе дело в защита на тези основополагащи права, както и да
протестира срещу тяхното нарушаване.
Концепцията за поколенията права на човека е формулирана
през 70-те години на ХХ век от френския юрист Карел Вазак 4. Неговата
класификация се наложи и в българската международноправна наука.
Тя се основава на историческия подход и свързва поколенията права на
човека с историческото развитие на човечеството. В основата на всяко
едно поколение са трите елемента от лозунга на Великата френска
революция „Свобода, равенство, братство“; т.е. на „свободата“
съответстват гражданските и политическите права, на „равенството“ –
социалните и икономическите права, а на „братството“ – правата на
народите или т.нар. права на солидарността.
Първото поколение права на човека е свързано с борбата за
независимост и приемането на конституцията на Съединените
американски щати, както и Великата френска революция в края на
ХVІІІ в. Тези права са наричани още негативни, тъй като за да могат да
бъдат осъществени, държавата трябва да се въздържа от намеса в
личния живот на индивидите и да не възпрепятства участието на
гражданите в политическия живот на обществото. За защита на правата
на човека от първо поколение е разработен специфичен механизъм –
възможността за подаване на индивидуална жалба пред международен
орган или юрисдикция. При това тази възможност съществува както на
равнище универсална международна организация в лицето на Съвета
по правата на човека към ООН, който е една от последните създадени
структури в рамките на организацията, така и на регионално равнище в
лицето на Европейския съд по правата на човека.
Появата на права на човека от второ поколение – социалноикономическите, се свързва с първата половина на ХХ век. За разлика
от правата от първо поколение, социално-икономическите се отнасят
към т.нар. позитивни права. Държавите трябва да се стремят да
предоставят на индивидите определени блага, както и да създават
съответни благоприятни условия за реализация на тези права. Разбира
3

Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd. Judgement, ICJ Reports 1970, p. 3.
Karel Vasak e роден в Чехословакия, но завършва право и работи във Франция. Бил е
Генерален секретар на Международния институт по правата на човека в Страсбург.
Основният му труд е Les dimensions internationales des droits de l’homme, Paris, 1978.
4
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се, това е свързано с наличието на определени ресурси и полагането на
определени усилия от страна на държавите. Именно поради това
Международният пакт за икономически, социални и културни права от
1966 г., за разлика от Международния пакт за граждански и
политически права, не съдържа задължение за държавите да
предоставят тези права на всички лица, намиращи се под тяхната
юрисдикция, а само ги задължава „да приемат мерки в максимална
степен в зависимост от ресурсите, с които разполагат, за да гарантират
постепенното пълно осъществяване на признаваните в Пакта права“ –
т.е. упражняването на тези права до голяма степен зависи от
потенциала и възможностите на държавите. Особеност на социалноикономическите права е фактът, че те способстват за намаляването на
неоправданите социални различия и създават за индивида възможност
да заяви пред държавата необходимостта за получаване на блага или
услуги, които други индивиди си осигуряват със собствени усилия. За
разлика от гражданските и политическите права Международният пакт
за икономически, социални и културни права от 1966 г. не предвижда
механизъм за защита в случай на нарушаване на права от второ
поколение. Това важи както на универсално равнище, така и на
регионално равнище, тъй като Европейската социална харта от 1961 г.,
изменена и допълнена през 1996 г., има предимно рамков и програмен
характер. Освен това тя не предвижда нито индивидуални жалби, нито
създаване на юрисдикция, която да ги разглежда; правата, закрепени в
Хартата, се отнасят само до гражданите на държавите, страни по
договора; държавите имат право да се задължат със спазването на
определен брой разпоредби.
Третото поколение права на човека възниква през втората
половина на ХХ век, преди всичко десетилетието на 70-те години, във
връзка с процеса на деколонизация и се приема като принос на
народите от развиващите се страни. Това са т.нар. права на народите
или права на солидарността. Това са колективни права и обикновено
към тях се отнасят правото на самоопределение, правото на развитие,
правото на мир, правото на участие по отношение на общото
наследство на човечеството (напр. при разработването и
разпределението на на природните богатства и ресурси на морското
дъно, в космическото пространство и на небесните тела) и др. Редица от
международните документи, свързани с тези права, имат преди всичко
декларативен характер, но същевременно едва ли може да бъде
подценявана високата морална и политическа стойност на документи
като Декларацията на ООН за правото на народите на мир от 1984 г. и
Декларацията на ООН за правото на развитие от 1986 г.
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Към настоящия момент се оформя възгледът за обособяването на
четвъртото поколение права на човека, свързани с глобалните проблеми
на човечеството и с научно-техническия прогрес. Не би могло уверено
да се твърди, че правната доктрина е единодушна кои точно права на
човека биха могли да бъдат отнесени към четвъртото поколение права.
Някои автори включват в него преди всичко правата, свързани с
клонирането и другите открития в областта на биологията и
медицината5, други отнасят към него правото на информация и
производните на него права 6. Що се отнася до правото на благоприятна
околна среда, някои автори го отнасят към правата на човека от трето
поколение, а други – към правата на човека от четвърто поколение.
В този смисъл бихме могли да посочим, че Хартата на
основните права в Европейския съюз, прокламирана на 7 декември
2000 г. в Ница и адаптирана на на 12 декември 2007 г. в Страсбург,
представлява най-модерният документ в областта на правата на човека.
Съдържанието ѝ обхваща петдесет отделни права, разпределени в шест
дяла, и се разпростира отвъд традиционния каталог на основни права –
от забраната на евгенични практики и на клониране на човешки
същества (чл. 3), през защитата на личните данни (чл. 8), през правата
на децата и възрастните хора (чл. 24, 25 и 26), до защита на околната
среда (чл. 37) и правото на добра администрация (чл. 41). Неслучайно
преди влизането в сила на Договора от Лисабон и придобиването на
правнозадължителна сила, Съдът на ЕС и Генералните адвокати
започват да се позовават на нея в редица дела.

Джонсон, Г., Разработка Всеобщей декларации прав человека, Всеобщая декларация
прав человека, 45-я годовщина, М., 1994, с. 37-48.
6
Кассэн Р. Всеобщая декларация прав человека, с. 17.
5
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ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ за правата на човека
Приета и провъзгласена с резолюция 217 А (III) на Общото събрание на
ООН от 10.12.1948 г. Издадена в сборник от международни документи,
1992 г.
ПРЕАМБЮЛ
Като взе предвид, че признаването на достойнството, присъщо на
всички членове на човешкия род, на техните равни и неотменими
права представлява основа на свободата, справедливостта и мира в
света,
Като взе предвид, че пренебрегването и неуважаването на
правата на човека доведоха до варварски деяния, които потресоха
съвестта на човечеството, и че създаването на един свят, в който
хората ще се радват на свобода на словото и убежденията си и ще
бъдат свободни от страх и лишения бе провъзгласено за найсъкровения стремеж на човека,
Като взе предвид, че е необходимо правата на човека да бъдат
закриляни от закона така, че човек да не бъде принуждаван да прибягва
към бунт срещу тиранията и потисничеството като последен изход,
Като взе предвид, че народите на Обединените нации
потвърдиха в Устава своята вяра в основните права на човека, в
достойнството и стойността на човешката личност, в равноправието на
мъжете и жените и обявиха своята решимост да насърчават
обществения напредък и по-добро жизнено равнище при по-голяма
свобода,
Като взе предвид, че държавите-членки се задължиха да
постигнат в сътрудничество с ООН всеобщо уважение и зачитане на
правата на човека и неговите основни свободи,
Като взе предвид, че общото разбиране на тези права и свободи
е от най-голямо значение за пълното осъществяване на този обет,
Общото събрание провъзгласява тази Всеобща декларация за
правата на човека като обща мярка, към постигането на която трябва
да се стремят всички народи и държави, така че всеки човек и всеки
орган на обществото, имайки постоянно предвид тази Декларация, да
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се стремят чрез просвета и образование да съдействуват за зачитане
на тези права и свободи и чрез последователни национални и
международни мерки да осигурят тяхното всеобщо и ефективно
признаване и спазване както сред народите и държавите-членки на
Организацията, така и сред народите от териториите, намиращи се под
тяхна юрисдикция.
Член 1
Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и
права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду
си в дух на братство.
Член 2
Всеки човек има право на всички права и свободи,
провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на
раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други
възгледи, национален или социален произход, материално, обществено
или друго положение.
Освен това няма да се допускат никакви различия, основани
на политическия, правния или международния статут на държавата
или територията, към която човек принадлежи, без оглед на това, дали
тази страна или територия е независима, под попечителство,
несамоуправляваща се или подложена на каквото и да е друго
ограничение на суверенитета.
Член 3
Всеки има право на живот, свобода и лична сигурност.
Член 4
Никой не трябва да бъде държан в робство или
крепостничество: робство и търговия с роби са забранени във
всичките им форми.
Член 5
Никой не трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко,
нечовешко или унизително третиране или наказание.
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Член 6
Всеки човек, където и да се намира, има право на признаване на
неговата правосубектност.
Член 7
Всички хора са равни пред закона и имат право без каквато и да
е дискриминация на еднаква закрила от закона. Всички хора имат право
на еднаква защита срещу каквато и да е дискриминация, нарушаваща тази
Декларация, както и срещу всяко подбуждане към дискриминация.
Член 8
Всеки човек има право на ефективно възстановяване на
правата си от компетентните национални юрисдикции за действия,
нарушаващи негови основни права, признати му от конституцията или
закона.
Член 9
Никой не трябва да бъде подлаган на произволен арест,
задържане или изгнание.
Член 10
Всеки човек има право при пълно равенство на справедливо и
публично разглеждане на неговото дело от независим и безпристрастен
съд за установяване на неговите права и задължения, както и за
разглеждане на каквото и да е наказателно обвинение, предявено срещу
него.
Член 11
1.
Всеки човек, който е обвинен в престъпление, има право
да бъде считан за невинен до доказване неговата вина в съответствие
със закона в публичен процес, по време на който са му били
осигурени всички необходими гаранции за неговата защита.
2.
Никой не трябва да бъде осъден за действие или
бездействие, което в момента на извършването му не е съставлявало
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престъпление по националното или международното право. Не може
също така да бъде налагано наказание, по-тежко от онова, което е било
предвидено за съответното престъпление по времето, когато това
престъпление е било извършено.
Член 12
Никой не трябва да бъде подлаган на произволна намеса в личния
му живот, семейството, жилището и кореспонденцията, нито на
посегателства върху неговата чест и добро име. Всеки човек има
право на закрила от закона срещу подобна намеса или посегателства.
Член 13
1.
Всеки човек има право свободно да се придвижва и да
избира своето местожителство в пределите на всяка държава.
2.
Всеки човек има право да напусне всяка страна,
включително и своята, и да се връща в страната си.
Член 14
1.
Всеки човек има право да търси и да получи убежище в
други страни, когато е преследван.
2. Това право не може да бъде ползувано, когато
действителното
основание
за
преследване
е неполитическо
престъпление или деяние, което противоречи на целите и принципите
на ООН.
Член 15
1.

Всеки човек има право на гражданство.

2.
Никой
гражданство, нито
гражданството си.

не
да

може да бъде произволно
му бъде отказано правото

лишен от
да смени

Член 16
1.
Мъжете и жените, навършили пълнолетие, без каквито
и да са ограничения, основани на раса, националност или религия,
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имат право да сключат брак и да образуват семейство. Те се ползуват с
равни права при сключване на брака, по време на брака и при неговото
разтрогване.
2.
Бракът трябва да се сключва само с доброволното и пълно
съгласие на бъдещите съпрузи.
3.
Семейството е естествена и основна клетка
обществото и има право на закрила от обществото и от държавата.

на

Член 17
1.
Всеки човек има право на собственост, индивидуално или
съвместно с други лица.
2.
Никой не трябва да бъде произволно лишаван от своята
собственост.
Член 18
Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и
религията; това право включва правото да смени религията или
убежденията си, както и свободата да изповядва религията или
убежденията си, индивидуално или колективно, публично или частно,
чрез обучение, обреди, богослужение и ритуали.
Член 19
Всеки човек има право на свобода на убеждение и на
изразяването му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се
придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да
получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства
и без оглед на държавните граници.
Член 20
1.
сдружения.

Всеки човек има право на свобода на мирни събрания и

2.
Никой на трябва да бъде принуждаван да участвува в
дадено сдружение.
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Член 21
1.
Всеки човек има право да участвува в управлението на
своята държава пряко или чрез свободно избрани представители.
2.
Всеки човек има право на достъп при равни условия до
обществените и държавните служби на своята страна. Волята на
народа трябва да бъде основата на властта на правителството. Тази
воля трябва да се изразява чрез периодични и действителни избори,
при всеобщо, равно и тайно гласуване или чрез равностойна
процедура, осигуряваща свобода на гласуването.
Член 22
Всеки човек като член на обществото има право на социална
сигурност и на осъществяване – чрез национални усилия и
международно сътрудничество и в съответствие с устройството и
ресурсите на съответната държава - на икономическите, социалните и
културните права, необходими за неговото достойнство и за
свободното развитие на неговата личност.
Член 23
1.
Всеки човек има право на труд, на свободен избор на
работа, на справедливи и благоприятни условия на труда, както и на
закрила срещу безработица.
2.
Всеки човек без каквато и да е дискриминация има право
на равно възнаграждение за равен труд.
3.
Всеки човек, който се труди, има право на справедливо и
задоволително възнаграждение, което да осигури на него и неговото
семейство съществувание, съответствуващо на човешкото достойнство
и допълнено, ако това е необходимо, с други средства за социална
защита.
4.
Всеки човек има право да учредява и да членува в
професионални съюзи за защита на своите интереси.
Член 24
Всеки човек има право на почивка и отдих, включително на
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разумно ограничаване на работното време и на периодичен платен
отпуск.
Член 25
1.
Всеки човек има право на жизнено равнище,
включително прехрана, облекло, жилище, медицинско обслужване и
необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на
неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. Той има право
на осигуряване в случай на безработица, болест, инвалидност,
овдовяване, старост или други случаи на лишаване от средства за
съществуване по независещи от него причини.
2.
Майките и децата се ползуват с особени грижи и
подпомагане. Всички деца, родени в брака или извън брака, се
ползуват с еднаква социална защита.
Член 26
1.
Всеки човек има право на образование. Образованието
трябва да бъде безплатно, поне що се отнася до началното и основното
образование. Началното образование трябва да бъде задължително.
Техническото и професионалното образование трябва да бъдат
общодостъпни, а висшето образование трябва да бъде еднакво
достъпно за всички на основата на техните способности.
2.
Образованието трябва да бъде насочено към цялостно
развитие на човешката личност и засилване на уважението към правата
на човека и основните свободи. То трябва да съдействува за
разбирателството, търпимостта и приятелството между всички
народи, расови или религиозни групи, както и за осъществяване
дейността на ООН за поддържане на мира.
3.
Родителите имат право с приоритет да избират вида
образование, което да получат техните деца.
Член 27
Всеки човек има право свободно да участвува в културния живот
на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участвува в научния
напредък и да се ползува от неговите постижения.
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1.
Всеки човек има право на закрила на моралните и
материалните си интереси, които са резултат от каквото и да е научно,
литературно или художествено произведение, на което той е автор.
Член 28
Всеки човек има право на социален и международен ред, при
който правата и свободите, провъзгласени в тази декларация, могат да
бъдат напълно осъществени.
Член 29
1.
Всеки човек има задължения към обществото, в което
единствено е възможно свободно и цялостно развитие на неговата
личност.
2.
Всеки човек при упражняването на своите права и
свободи, е подчинен само на такива ограничения, установени със
закон, изключително с цел да се осигури необходимото призвание и
зачитане правата и свободите на другите и за удовлетворяване на
справедливите изисквания на морала, обществения ред и общото
благоденствие в едно демократично общество.
3.
Тези права и свободи при никакви обстоятелства не
могат да бъдат упражнявани в противоречие с целите и принципите на
ООН.
Член 30
Нищо в тази декларация не може да бъде тълкувано като
предоставящо право на дадена държава, група или лице да се занимават
с каквато и да е дейност или да извършват действия, насочени към
унищожаване на правата и свободите, провъзгласени в нея.
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ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(2012/C 326/02)
ПРЕАМБЮЛ
Европейският парламент, Съветът и Комисията тържествено
прогласяват следния текст като Харта на основните права.
ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Народите на Европа, като създават все по-тесен съюз помежду си,
решиха да споделят мирно и основано на общи ценности бъдеще.
Като съзнава своето духовно и морално наследство, Съюзът се
основава на неделимите и универсални ценности на човешко
достойнство, свобода, равенство и солидарност; той почива на принципа
на демокрацията и на принципа на правовата държава. Той поставя
човека в центъра на своята дейност, като учредява гражданството на
Съюза и създава пространство на свобода, сигурност и правосъдие.
Съюзът допринася за съхраняването и развитието на тези общи
ценности при зачитане многообразието на културите и традициите на
европейските народи, както и националната идентичност на държавитечленки и организацията на техните публични власти на национално,
регионално и местно равнище; той се стреми да насърчава балансирано
и устойчиво развитие и гарантира свободното движение на хора, услуги,
стоки и капитали, както и свободата на установяване.
За тази цел е необходимо да се засили защитата на основните
права в светлината на развитието на обществото, на социалния прогрес,
на научните и технологични постижения като те се включат в Харта,
която ги прави по-видими.
При съблюдаване на компетенциите и задачите на Съюза, както и
принципа на субсидиарност, настоящата Харта потвърждава отново
правата, които произтичат по-специално от общите за държавите-членки
конституционни традиции и международни задължения, както и от
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните
свободи, от приетите от Съюза и от Съвета на Европа социални харти, от
практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по
правата на човека. В този контекст Хартата ще бъде тълкувана от
юрисдикциите на Съюза и на държавите-членки, като надлежно се
вземат под внимание разясненията, установени под ръководството на
президиума на Конвента, който изработи Хартата, и актуализирани под
ръководството на президиума на Европейския конвент.
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Ползването от тези права поражда отговорности и задължения,
както спрямо другите, така и спрямо човешката общност и бъдещите
поколения.
Въз основа на това Съюзът признава посочените по-долу права,
свободи и принципи.
ДЯЛ I
ДОСТОЙНСТВО
Член 1
Човешко достойнство
Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и
защитава.
Член 2
Право на живот
1. Всеки има право на живот.
2. Никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран.
Член 3
Право на неприкосновеност на личността
1. Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.
2. В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат
зачитани по-специално:
а)
свободното
и
информирано
съгласие
на
заинтересованото лице при определени със закон условия и ред;
б)
забраната на евгеничните практики, по-специално на
тези, които имат за цел селекцията на хора;
в)
забраната за превръщане на човешкото тяло и неговите
части в източник на печалба;
г)
забраната на репродуктивното клониране на човешки
същества;
Член 4
Забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително
отношение или наказание
Никой не може да бъде подложен на изтезания, на нечовешко или
унизително отношение или наказание.
Член 5
Забрана на робството и на принудителния труд
1. Никой не може да бъде държан в робство или в принудително
подчинение.
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2. Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или
задължителен труд.
3. Трафикът на хора е забранен.
ДЯЛ II
СВОБОДИ
Член 6
Право на свобода и сигурност
Всеки има право на свобода и сигурност.
Член 7
Зачитане на личния и семейния живот
Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на
неговото жилище и тайната на неговите съобщения.
Член 8
Защита на личните данни
1. Всеки има право на защита на неговите лични данни.
2. Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за
точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото
лице или по силата на друго предвидено от закона легитимно основание.
Всеки има право на достъп до събраните данни, отнасящи се до него,
както и правото да изиска поправянето им.
3. Спазването на тези правила подлежи на контрол от независим
орган.
Член 9
Право на встъпване в брак и право на създаване на семейство
Правото на встъпване в брак и правото на създаване на семейство
са гарантирани в съответствие с националните закони, които уреждат
упражняването на тези права.
Член 10
Свобода на мисълта, съвестта и религията
1. Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията.
Това право включва свободата да променя своята религия или убеждения
и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално
или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение,
религиозни обреди и ритуали.
2. Правото на отказ от военна служба се признава съгласно
националните закони, които уреждат упражняването на това право.
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Член 11
Свобода на изразяване на мнение и свобода на информация
1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това
право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да
разпространява информация и идеи без намеса на публичните власти и
независимо от границите.
2. Свободата и плурализмът на медиите се зачитат.
Член 12
Свобода на събранията и сдруженията
1. Всеки има право на свобода на мирни събрания и на свободно
сдружаване, на всяко равнище, по-специално в областите на
политическото, профсъюзното или гражданското сдружаване,
включително правото да образува и членува в професионални съюзи за
защита на своите интереси.
2. Политическите партии на равнището на Съюза допринасят за
изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза.
Член 13
Свобода на изкуствата и науките
Изкуствата и научните изследвания са свободни. Академичната
свобода се зачита.
Член 14
Право на образование
1. Всеки има право на образование, както и на достъп до
професионално и продължаващо обучение.
2. Това право включва възможността да се получи безплатно
задължително образование.
3. Свободата да се създават учебни заведения при зачитане на
демократичните принципи, както и правото на родителите да осигуряват
образованието и обучението на децата си в съответствие със своите
религиозни, философски и педагогически убеждения, се зачитат
съгласно националните закони, които уреждат тяхното упражняване.
Член 15
Свобода при избор на професия и право на труд
1. Всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана
или приета професия.
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2. Всеки гражданин на Съюза има свободата да търси работа, да
работи, да се установява или да предоставя услуги във всички държавичленки.
3. Гражданите на трети страни, които имат разрешение да работят
на територията на държавите-членки, имат право на условия на труд
еднакви на условията, на които имат право гражданите на Съюза.
Член 16
Свобода на стопанската инициатива
Свободата на стопанската инициатива се признава в съответствие
с правото на Съюза и с националните законодателства и практики.
Член 17
Право на собственост
1. Всеки има право да се ползва от собствеността на имуществото,
което е придобил законно, да го ползва, да се разпорежда с него и да го
завещава. Никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в
обществена полза, в предвидените със закон случаи и условия и срещу
справедливо и своевременно обезщетение за понесената загуба.
Ползването на имуществото може да бъде уредено със закон до степен,
необходима за общия интерес.
2. Интелектуалната собственост е защитена.
Член 18
Право на убежище
Правото на убежище се гарантира при спазване на правилата на
Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари
1967 г. за статута на бежанците и в съответствие с Договора за
Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз
(наричани по-нататък „Договорите“).
Член 19
Защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране и
екстрадиране
1. Колективното експулсиране е забранено.
2. Никой не може да бъде принудително отведен, експулсиран или
екстрадиран към държава, в която съществува сериозен риск да бъде
осъден на смърт, да бъде подложен на изтезание или на друго нечовешко
или унизително отношение или наказание.
ДЯЛ III
РАВЕНСТВО
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Член 20
Равенство пред закона
Всички хора са равни пред закона.
Член 21
Недискриминация
1. Забранена е всяка форма на дискриминация, основана поспециално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален
произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения,
политически или други мнения, принадлежност към национално
малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или
сексуална ориентация.
2. В областта на прилагане на Договорите и без да се засягат
техните особени разпоредби, се забранява всяка форма на
дискриминация, основана на гражданството.
Член 22
Културно, религиозно и езиково многообразие
Съюзът зачита културното, религиозното
многообразие.

и

езиковото

Член 23
Равенство между жените и мъжете
Равенството между жените и мъжете трябва да бъде гарантирано
във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението.
Принципът на равенството не пречи на запазването в действие
или приемането на мерки, предвиждащи специфични предимства в полза
на по-слабо представения пол.
Член 24
Права на детето
1. Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за
тяхното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение.
То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост
от възрастта и зрелостта им.
2. При всички действия, които се предприемат от публичните
власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес
на детето трябва да бъде от първостепенно значение.
3. Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и
преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против
неговия интерес.
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Член 25
Права на възрастните хора
Съюзът признава и зачита правото на възрастните хора да водят
достоен и независим живот и да участват в социалния и културния
живот.
Член 26
Интеграция на хората с увреждания
Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се
ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и
професионалната им интеграция и участието им в живота на общността.
ДЯЛ IV
СОЛИДАРНОСТ
Член 27
Право на информиране и консултиране на работниците в
предприятието
На работниците или на техните представители трябва да се
гарантира, на съответните равнища, своевременно информиране и
консултиране в предвидените от правото на Съюза, от националните
законодателства и практики случаи и условия.
Член 28
Право на колективни преговори и действия
В съответствие с правото на Съюза и с националните
законодателства и практики работниците и работодателите, или
съответните им организации, имат правото да преговарят и да сключват
колективни договори на съответните равнища, както и да предприемат
колективни действия за защита на техните интереси, включително
стачка, в случай на конфликт на интереси.
Член 29
Право на достъп до услугите за намиране на работа
Всеки има право на достъп до безплатна услуга за намиране на
работа.
Член 30
Защита при неоснователно уволнение
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Всеки работник има право на защита срещу всяка форма на
неоснователно уволнение, в съответствие с правото на Съюза и с
националните законодателства и практики.
Член 31
Справедливи и равни условия на труд
1. Всеки работник има право на условия на труд, които опазват
неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му.
2. Всеки работник има право на ограничаване на максималната
продължителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка,
както и на платен годишен отпуск.
Член 32
Забрана на детския труд и защита на работещите младежи
Детският труд е забранен. Минималната възраст за допускане до
работа не може да бъде по-ниска от възрастта, на която завършва
периодът на задължително образование, без да се засяга действието на
по-благоприятни за младежите правила и с изключение на ограничени
дерогации.
Приетите на работа младежи трябва да се ползват от пригодени за
тяхната възраст условия на труд и да бъдат защитени срещу
икономическа експлоатация или срещу всеки труд, който би могъл да
навреди на тяхната сигурност, на тяхното здраве, на физическото,
психическото, моралното или социалното им развитие, или да
възпрепятства образованието им.
Член 33
Семеен и професионален живот
1. Закрилата на семейството е гарантирана в юридически,
икономически и социален план.
2. За да може да съчетава семейния и професионалния живот,
всеки има право на защита срещу уволнение, което има за мотив
майчинство, както и право на платен отпуск по майчинство и на
родителски отпуск за раждане или осиновяване на дете.
Член 34
Социална сигурност и социална помощ
1. Съюзът признава и зачита правото на достъп до обезщетенията
за социална сигурност и до социалните служби, които осигуряват
закрила в случаи като майчинство, заболяване, трудова злополука,
зависимо положение или старост, както и в случай на загуба на работа, в
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съответствие с правилата, установени от правото на Съюза и от
националните законодателства и практики.
2. Всеки, който пребивава и се придвижва законно на територията
на Съюза, има право на обезщетения за социална сигурност и на
социални придобивки в съответствие с правото на Съюза и с
националните законодателства и практики.
3. С цел да се бори срещу социалното изключване и бедността,
Съюзът признава и зачита правото на социална помощ и на помощ за
жилище, предназначени да осигурят достойно съществуване на всички
лица, които не разполагат с достатъчно средства според правилата,
установени от правото на Съюза и от националните законодателства и
практики.
Член 35
Закрила на здравето
Всеки има право на достъп до здравна профилактика и да ползва
медицински грижи при условията, установени от националните
законодателства и практики. При определянето и осъществяването на
всички политики и действия на Съюза се осигурява висока степен на
закрила на човешкото здраве.
Член 36
Достъп до услугите от общ икономически интерес
С цел да насърчава социалното и териториално единство на
Съюза Съюзът признава и зачита достъпа до услугите от общ
икономически интерес, предвиден от националните законодателства и
практики в съответствие с Договорите.
Член 37
Опазване на околната среда
Високото равнище на опазване на околната среда и
подобряването на нейното качество трябва да бъдат включени в
политиките на Съюза и гарантирани в съответствие с принципа на
устойчиво развитие.
Член 38
Защита на потребителите
В политиките на Съюза се осигурява високо равнище на защита
на потребителите.
ДЯЛ V
ГРАЖДАНСТВО
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Член 39
Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в изборите
за Европейския парламент
1. Всеки гражданин на Съюза има право да избира и да бъде
избиран в изборите за Европейския парламент в държавата-членка, в
която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази
държава.
2. Членовете на Европейския парламент се избират чрез всеобщо,
пряко, свободно и тайно гласуване.
Член 40
Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в
общинските избори
Всеки гражданин на Съюза има право да избира и да бъде избиран
в общински избори в държавата-членка, в която пребивава, при същите
условия, както и гражданите на тази държава.
Член 41
Право на добра администрация
1. Всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани
от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза
безпристрастно, справедливо и в разумен срок.
2. Това право включва по-специално:
а)
правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу
него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала
неблагоприятни последици за него;
б)
правото на достъп на всяко лице до документите, които
се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси,
свързани с поверителността и професионалната и служебна
тайна;
в)
задължението на администрацията да мотивира своите
решения.
3. Всяко лице има право на обезщетение от страна на Съюза за
вредите, нанесени му от институциите или от техните служители при
изпълнение на служебните им задължения, в съответствие с основните
принципи, които са общи за законодателствата на държавите-членки.
4. Всяко лице може да се обърне към институциите на Съюза на
един от официалните езици на Договорите и трябва да получи отговор
на същия език.
Член 42
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Право на достъп до документи
Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или
юридическо лице, което пребивава в държава-членка или има там
седалище според устройствения му акт, има право на достъп до
документите на институциите, органите, службите и агенциите на
Съюза, независимо от вида на техния носител.
Член 43
Европейски омбудсман
Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или
юридическо лице, което пребивава или има седалище според
устройствения му акт в държава-членка, има право да сезира
Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация в действията
на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с
изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението на неговите
съдебни функции.
Член 44
Право на петиции
Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или
юридическо лице, което пребивава или има седалище според
устройствения му акт в държава-членка, има право да отправя петиции
до Европейския парламент.
Член 45
Свободно движение и пребиваване
1. Всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и
да пребивава на територията на държавите-членки.
2. В съответствие с Договорите правото на свободно движение и
пребиваване може да се предоставя на гражданите на трети страни, които
пребивават законно на територията на държава-членка.
Член 46
Дипломатическа и консулска закрила
Всеки гражданин на Съюза се ползва от закрилата на
дипломатическите и консулските власти на всяка друга държава-членка
на територията на трети страни, в които държавата-членка, чиито
гражданин е, няма представителство, при същите условия, както
гражданите на тази държава.
ДЯЛ VI
ПРАВОСЪДИЕ
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Член 47
Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив
съдебен процес
Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза,
са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита
пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и
публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд,
предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде
съветван, защитаван и представляван.
На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се
предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се
осигури реален достъп до правосъдие.
Член 48
Презумпция за невиновност и право на защита
1. Всеки обвиняем се счита за невинен до установяване на вината
му в съответствие със закона.
2. На всеки обвиняем се гарантира зачитане на правото на защита.
Член 49
Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и
наказанието
1. Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие,
което в момента на извършването му не е представлявало престъпление
съгласно националното или международното право. По същия начин, не
може да бъде налагано по-тежко наказание от това, което е било
приложимо към момента на извършване на престъплението. Ако в покъсен момент след престъплението законът предвижда по-леко
наказание, трябва да се приложи това наказание.
2. Настоящият член не засяга осъждането и наказанието на лице,
виновно за действие или бездействие, което в момента на извършването
му е било престъпление по смисъла на общите принципи, признати от
всички народи.
3. Тежестта на наказанията не трябва да бъде несъразмерна
спрямо престъплението.
Член 50
Право на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно и
също престъпление
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Никой не може да бъде подложен на наказателно преследване или
наказван за престъпление, за което вече е бил оправдан или осъден на
територията на Съюза с окончателно съдебно решение в съответствие
със закона.
ДЯЛ VII
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
ПРИЛАГАНЕТО НА ХАРТАТА

ОТНОСНО

ТЪЛКУВАНЕТО

И

Член 51
Приложно поле
1. Разпоредбите на настоящата харта се отнасят за институциите,
органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на принципа на
субсидиарност, както и за държавите-членки, единствено когато те
прилагат правото на Съюза. В този смисъл те зачитат правата, спазват
принципите и насърчават тяхното прилагане в съответствие със своите
компетенции и при зачитане на предоставените в Договорите
компетенциите на Съюза.
2. Настоящата харта не разширява приложното поле на правото на
Съюза извън компетенциите на Съюза, не създава никакви нови
компетенции или задачи за Съюза и не променя компетенциите и
задачите, определени в Договорите.
Член 52
Обхват и тълкуване на правата и принципите
1. Всяко ограничаване на упражняването на правата и свободите,
признати от настоящата Харта, трябва да бъде предвидено в закон и да
зачита основното съдържание на същите права и свободи. При спазване
на принципа на пропорционалност ограничения могат да бъдат налагани,
само ако са необходими и ако действително отговарят на признати от
Съюза цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят правата
и свободите на други хора.
2. Признатите от настоящата Харта права, които са предмет на
разпоредби на Договорите, се упражняват при определените в тях
условия и граници.
3. Доколкото настоящата Харта съдържа права, съответстващи на
права, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на
човека и основните свободи, техният смисъл и обхват са същите като
дадените им в посочената Конвенция. Тази разпоредба не пречи правото
на Съюза да предоставя по-широка защита.
4. Доколкото настоящата Харта признава основни права, които
произтичат от общите за държавите-членки конституционните
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традиции, тези права трябва да бъдат тълкувани в хармония с тези
традиции.
5. Разпоредбите на настоящата Харта, които съдържат принципи,
могат да бъдат прилагани чрез законодателни и изпълнителни актове,
приети от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза,
както и чрез актове на държавите-членки, когато те прилагат правото на
Съюза при упражняване на съответните им компетенции. Позоваването
на тези принципи пред съд е допустимо само за тълкуване и проверка на
законността на такива актове.
6. Националните законодателства и практики трябва да бъдат
взети предвид в тяхната цялост, както е посочено в настоящата Харта.
7. Разясненията, изготвени за да направляват тълкуването на
настоящата Харта, се вземат надлежно под внимание от юрисдикциите
на Съюза и на държавите-членки.
Член 53
Степен на закрила
Никоя разпоредба на настоящата Харта не трябва да се тълкува
като ограничаваща или накърняваща права на човека и основни свободи,
които в съответните им приложни полета са признати от правото на
Съюза, от международното право и от международните конвенции, по
които Съюзът или всички държави-членки са страни и по-специално от
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните
свободи, както и от конституциите на държавите-членки.
Член 54
Забрана на злоупотребата с право
Никоя от разпоредбите на настоящата Харта не трябва да се
тълкува като даваща право да се извършва дейност или действие, които
имат за цел погазване на признати в настоящата Харта права или
свободи, или да се ограничават правата и свободите в по-голяма степен
от предвидената в настоящата Харта.
Възпроизведеният тук текст представлява адаптирана версия на
Хартата, прогласена на 7 декември 2000 г., и я заменя, считано от датата
на влизане в сила на Договора от Лисабон.
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ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
изменена и допълнена от Протоколи № 11 и 14,
придружена от Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12, 13 и 16
Текстът на Конвенцията е представен с измененията и
допълненията съгласно Протокол № 14 (CETS № 194), в сила от 1 юни
2010 г.
Текстът на Конвенцията е изменян съгласно разпоредбите на
Протокол № 3 (ETS № 45), влязъл в сила на 21 септември 1970 г., на
Протокол № 5 (ETS № 55), влязъл в сила на 20 декември 1971 г., и на
Протокол № 8 (ETS № 118), влязъл в сила на 1 януари 1990 г., и включващ
също текста на Протокол № 2 (ETS № 44), който съгласно своя член 5,
параграф 3 е интегрална част от Конвенцията от влизането си в сила на
21 септември 1970 г. Всички разпоредби, които са били изменени или
добавени от тези Протоколи, са заместени от Протокол № 11 (ETS №
155)от датата на неговото влизане в сила на 1 ноември 1998 г. От тази
дата Протокол № 9 (ETS № 140), влязъл в сила на 1 октомври 1994 г., е
отменен и Протокол № 10 (ETS № 146) е загубил значение.
Актуализирана информация за страните, подписали и
ратифицирали Конвенцията и Протоколите към нея, както и пълният
списък на направените декларации и резерви може да се намери на
www.conventions.coe.int.
Единствено английският и френският текст на Конвенцията имат
сила. Настоящият превод не представлява официална версия на
Конвенцията.
Европейският съд по правата на човека Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex www.echr.coe.int
Конвенция за защита правата на човека и основните свободи
Рим, 4.XI.1950 г.
Правителствата, подписали тази Конвенция като членове на
Съвета на Европа,
вземайки предвид Всеобщата декларация за правата на човека,
провъзгласена от Общото събрание на Организацията на обединените
нации на 10 декември 1948 година;
вземайки предвид, че Декларацията има за цел да осигури
всеобщото и ефективно признаване и спазване на правата, провъзгласени
в нея;
имайки предвид, че целта на Съвета на Европа е да се постигне по-
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голямо единство между неговите членове и че едно от средствата за
преследване на тази цел е поддържането и по-нататъшното
осъществяване на правата на човека и основните свободи;
потвърждавайки отново своята дълбока вяра в тези основни
свободи, които представляват основа на справедливостта и мира в целия
свят и могат по-ефикасно да бъдат осъществени, от една страна, по пътя
на действената политическа демокрация, а от друга, чрез общо разбиране
и спазване на правата на човека, към които се придържат;
решени, като правителства на европейски страни, които имат
общи ценности и общо наследство от политически традиции, идеи,
свобода и върховенство на закона, да направят първата крачка към
съвместното осъществяване на някои от правата, провъзгласени от
Всеобщата декларация, се договориха за следното:
ЧЛЕН 1
Задължение за зачитане правата на човека
Високодоговарящите страни осигуряват на всяко лице под тяхна
юрисдикция правата и свободите, определени в част I на тази Конвенция.
ЧАСТ I
ПРАВА И СВОБОДИ
ЧЛЕН 2
Право на живот
1. Правото на живот на всеки се защищава от закона. Никой не
може да бъде умишлено лишен от живот, освен в изпълнение на съдебна
присъда за извършено престъпление, за което такова наказание е
предвидено в закона.
2. Лишаването от живот не се разглежда като противоречащо на
разпоредбите на този член, когато то е резултат от употреба на сила,
призната за абсолютно необходима:
a) при защитата на което и да е лице от незаконно насилие;
b) при осъществяването на правомерен арест или при
предотвратяване на бягството на лице, законно лишено от свобода;
c) при действия, предприети в съответствие със закона за
потушаване на бунт или метеж.
ЧЛЕН 3
Забрана на изтезанията
Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или
унизително отношение или наказание.
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ЧЛЕН 4
Забрана на робството и на принудителния труд
1. Никой не може да бъде държан в робство или в принудително
подчинение.
2. Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или
задължителен труд.
3. За целите на този член не представлява „принудителен или
задължителен труд":
a) всеки труд, който обикновено е задължителен за лицата, лишени
от свобода в съотвествие с член 5 на тази Конвенция, или по време на
условно освобождаване от такова лишаване от свобода;
b) всяка служба от военен характер или, в страните, където се
признава освобождаване от военна служба заради религиозни или други
убеждения, службата, отбивана вместо задължителната военна служба;
c) всяка повинност, изпълнявана в случай на извънредно
положение
или
бедствие,застрашаващи
съществуването
или
благосъстоянието на обществото;
d) всеки труд или повинност, представляващи елемент от
обичайните граждански задължения.
ЧЛЕН 5
Право на свобода и сигурност
1. Всеки има право на свобода и сигурност. Никой не може да бъде
лишен от свобода, освен в следните случаи и по реда, предвиден от
закона:
a) законосъобразно лишаване от свобода по силата на постановена
от компетентен съд присъда;
b) законосъобразен арест или лишаване от свобода за
неизпълнение на законосъобразно съдебно решение или с цел
осигуряване на изпълнението на задължение, предписано от закона;
c) законосъобразен арест или лишаване от свобода, с цел да се
осигури явяване пред компетентния съгласно закона орган, по
обосновано подозрение за извършено престъпление, или когато
задържането обосновано може да се смята за необходимо, за да се
попречи на лицето да извърши престъпление или да се укрие, след като е
извършило престъпление;
d) лишаване от свобода на непълнолетно лице въз основа на
законосъобразно решение, за да се осигури надзор с възпитателна цел или
законосъобразно лишаване от свобода на такова лице, с цел да се осигури
неговото явяване пред предвидената в закона институция;
e) законосъобразно лишаване от свобода, с цел да се предотврати
разпространението на инфекциозни болести, както и на душевноболни
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лица, алкохолици, наркомани или скитници;
f) законосъобразен арест или лишаване от свобода на дадено лице,
с цел да се предотврати незаконното му влизане в страната, или на лице,
против което се предприемат действия за неговото експулсиране или
екстрадиране.
2. На всеки арестуван трябва незабавно да бъдат съобщени на
разбираем за него език основанията за арестуването му и всички
обвинения, които му се предявяват.
3. Всеки арестуван или лишен от свобода в съответствие с
разпоредбите на параграф 1 с) на този член трябва своевременно да бъде
изправен 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. Освобождаването може да бъде обусловено от
даването на гаранции за явяване в съда.
4. Всеки арестуван или лишен от свобода има право да обжалва
законосъобразността на своето 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.
5. Всяко лице, арестувано или лишено от свобода в нарушение на
изискванията на този член, има право на обезщетение.
ЧЛЕН 6
Право на справедлив съдебен процес
1. Всяко лице, при решаването на правен спор относно неговите
граждански права и задължения или основателността на каквото и да е
наказателно обвинение срещу него, има право на справедливо и
публично гледане на неговото дело в разумен срок, от независим и
безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона. Съдебното
решение се обявява публично, но пресата и публиката могат да бъдат
отстранявани по време на целия или на част от съдебния процес в интерес
на нравствеността, обществената и националната сигурност в едно
демократично общество, когато това се изисква от интересите на
непълнолетните лица или за защита на личния живот на страните по
делото или, само в необходимата според съда степен, в случаите, когато
поради особени обстоятелства публичността би нанесла вреда на
интересите на правосъдието.
2. Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята
за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона.
3. Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има
следните минимални права:
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a) да бъде незабавно и в подробности информирано за характера и
причините за обвинението срещу него на разбираем за него език;
b) да има достатъчно време и възможности за подготовка на своята
защита;
c) да се защитава лично или да ползва адвокат по свой избор; ако
не разполага със средства за заплащане на адвокат, да му бъде
предоставена безплатно служебна защита, когато интересите на
правосъдието го изискват;
d) да участва в разпита или да изисква разпит на свидетелите,
свидетелствуващи против него, и да изисква призоваването и разпита на
свидетелите на защитата да се извършват при същите условия;
e) да ползва безплатно услугите на преводач, ако не разбира или
не говори езика, използван в съда.
ЧЛЕН 7
Неналагане на наказание без закон
1. Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие,
което в момента на неговото извършване не е било квалифицирано като
престъпление по националното или международното право. Не може да
бъде налагано наказание по-тежко от това, което е било предвидено за
съответното престъпление в момента, когато то е било извършено.
2. Този член не изключва съденето и наказването на което и да е
лице за действие или бездействие, които в момента на тяхното
извършване са представлявали престъпление в съответствие с общите
принципи на правото, признати от цивилизованите народи.
ЧЛЕН 8
Право на зачитане на личния и семейния живот
1. Всеки има право на неприкосновеност на личния и семейния си
живот, на жилището и на тайната на кореспонденцията.
2. Намесата на държавните власти в упражняването на това право
е недопустима, освен в случаите, предвидени в закона и необходими в
едно демократично общество в интерес на националната и обществената
сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за
предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето
и морала или на правата и свободите на другите.
ЧЛЕН 9
Свобода на мисълта, съвестта и религията
1. Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията;
това право включва свободата на всеки да променя своята религия или
убеждения и свободата да изповядва своята религия или убеждения
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индивидуално или колективно, публично или в частен кръг, чрез
богослужение, преподаване, практикуване и спазване на ритуали.
2. Свободата да се изповядват религията или убежденията
подлежи само на такива ограничения, които са предвидени от закона и са
необходими в едно демократично общество в интерес на обществената
сигурност, за защитата на обществения ред, здравето и морала или за
защитата на правата и свободите на другите.
ЧЛЕН 10
Свобода на изразяването на мнение
1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това
право включва свободата на всеки да отстоява своето мнение, да
получава и да разпространява информация и идеи без намеса на
държавните власти и независимо от държавните граници. Този член не
забранява държавите да подлагат на разрешителен режим радио- и
телевизионните компании и производителите на кинематографична
продукция.
2. Упражняването на тези свободи, доколкото е съпроводено със
задължения и отговорности, може да бъде обусловено от процедури,
условия, ограничения или санкции, които са предвидени от закона и са
необходими в едно демократично общество в интерес на националната и
обществената сигурност и на териториалната цялост, за
предотвратяването на безредици или престъпления, за защитата на
здравето и морала, както и на репутацията или правата на другите, за
предотвратяване разкриването на информация, получена доверително,
или за гарантиране авторитета и безпристрастността на правосъдието.
ЧЛЕН 11
Свобода на събранията и сдружаването
1. Всеки има право на свобода на мирните събрания и на свободно
сдружаване, включително правото да образува и членува в
професионални съюзи за защита на своите интереси.
2. Упражняването на това право не подлежи на никакви
ограничения, освен на тези, предвидени в закона и необходими в едно
демократично общество в интерес на националната или обществената
сигурност, за предотвратяване на безредици или престъпления, за
защитата на здравето и морала или на правата и свободите на другите.
Този член не изключва въвеждането на законни ограничения върху
упражняването на тези права от служещите във въоръжените сили,
полицията или държавната администрация.

172

ЧЛЕН 12
Право на встъпване в брак
Мъжете и жените, достигнали брачна възраст, имат право да
встъпват в брак и да създават семейство в съответствие с националните
закони, регулиращи упражняването на това право.
ЧЛЕН 13
Право на ефективни правни средства за защита
Всеки, чиито права и свободи, провъзгласени в тази Конвенция, са
нарушени, има право на ефикасни правни средства за тяхната защита
пред съответните национални власти, дори и нарушението да е
извършено от лица, действащи при упражняване на служебни функции.
ЧЛЕН 14
Забрана на дискриминацията
Упражняването на правата и свободите, изложени в тази
Конвенция, следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация,
основана на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други
убеждения, национален или социален произход, принадлежност към
национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв
признак.
ЧЛЕН 15
Дерогиране при извънредно положение
1. По време на война или на извънредно положение, застрашаващи
съществуването на нацията, всяка от Високодоговарящите страни може
да предприеме действия, освобождаващи я от изпълнението на нейните
задължения по тази Конвенция, но строго в пределите на изискванията
на положението, при условие че тези действия не са несъвместими с
другите й задължения по международното право.
2. На основата на предходната разпоредба не се допуска никакво
освобождаване от задълженията по член 2, освен по отношение на
смъртта като резултат от правомерни актове на война, както и от
задълженията по членове 3,4 (параграф 1) и 7.
3. Високодоговаряща страна, която се възползва от правото на
такова освобождаване, е длъжна да предостави на Генералния секретар
на Съвета на Европа пълна информация относно предприетите действия
и породилите ги причини. Тя също така е длъжна да информира
Генералния секретар на Съвета на Европа за датата на прекратяване на
тези действия и на възстановяване прилагането на разпоредбите на
Конвенцията в пълния им обем.
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ЧЛЕН 16
Ограничения за политическата дейност на чужденците
Никоя от разпоредбите на членове 10, 11 и 14 не може да се
тълкува като създаваща препятствия за Високодоговарящите страни да
въвеждат ограничения за политическата дейност на чужденците.
ЧЛЕН 17
Забрана на злоупотребата с права
Никоя от разпоредбите на тази Конвенция не може да се тълкува
като предоставяща правото на някоя държава, група или лице да
осъществява дейност или действия, имащи за цел разрушаването на което
и да е от правата и свободите, предвидени в тази Конвенция, или
ограничаването им в по-голяма степен от предвидената в Конвенцията.
ЧЛЕН 18
Обхват на допустимите ограничения на правата
Ограниченията, допустими в съответствие с тази Конвенция по
отношение упражняването на определени права и свободи, не могат да се
прилагат с цел, различна от тази, за чието осъществяване са предвидени.
ЧАСТ II
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
ЧЛЕН 19
Създаване на Съда
За да се осигури спазването на задълженията, поети от
Високодоговарящите страни съгласно Конвенцията и Протоколите към
нея, се създава Европейски съд по правата на човека, наричан по-долу
„Съдът". Той е постоянно действащ.
ЧЛЕН 20
Брой на съдиите
Съдът се състои от съдии, чийто брой е равен на броя на
Високодоговарящите страни.
ЧЛЕН 21
Условия за упражняване на длъжността
1. Съдиите трябва да притежават високи морални качества и да
отговарят или на изискванията, необходими за заемане на висши съдебни
длъжности, или да са юрисконсулти с призната компетентност.
2. Съдиите заседават в Съда в лично качество.
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3. За срока на пълномощията си съдиите не могат да упражняват
никаква дейност, несъвместима с изискванията за независимост,
безпристрастност или за работа на пълен работен ден; всеки въпрос,
който възниква във връзка с прилагането на този параграф, се решава от
Съда.
ЧЛЕН 22
Избор на съдиите
Съдиите за всяка Високодоговаряща страна се избират от
Парламентарната асамблея с мнозинство от подадените гласове от
списък от трима кандидати, определени от Висогодоговарящата страна.
ЧЛЕН 23
Срок на мандата и освобождаване от длъжност
1. Съдиите се избират за срок от девет години. Те не подлежат на
преизбиране.
2. Мандатът на съдиите изтича при навършване на 70-годишна
възраст.
3. Съдиите изпълняват длъжността си до замяната им. Те обаче
продължават да работят по делата, които вече са започнали да
разглеждат.
4. Съдия не може да бъде освободен от длъжност, освен ако
останалите съдии не решат с мнозинство от две трети, че е престанал да
отговаря на необходимите условия.
ЧЛЕН 24
Секретариат и докладчици
1. Съдът разполага със секретариат, чиито функции и устройство
се определят от правилника на Съда.
2. Когато заседава в едноличен състав, Съдът се подпомага от
докладчици, които осъществяват функциите си под ръководството на
председателя на Съда. Докладчиците са част от секретариата.
ЧЛЕН 25
Пленарен състав на Съда
Пленарният състав на Съда:
a) избира свой председател и един или двама заместникпредседатели за срок от три години; те могат да бъдат преизбирани;
b) създава камари, съставени за определен срок;
c) избира председатели на камарите на Съда; те могат да бъдат
преизбирани;
d) приема правилник на Съда;
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e) избира Секретар на Съда и един или няколко заместниксекретари;
f) прави искания по член 26, параграф 2.
ЧЛЕН 26
Еднолични състави, комитети, камари и голяма камара
1. За разглеждане на заведените дела Съдът заседава в еднолични
състави, комитети от трима съдии, камари от седем съдии и голяма
камара от седемнадесет съдии. Камарите създават комитети за определен
срок.
2. По искане на пленарния състав на Съда, Комитетът на
министрите може с единодушно решение и за определен срок да намали
броя на съдиите в камарите до пет.
3. Съдия, заседаващ в едноличен състав, не може да разглежда
жалби, подадени срещу Високодоговарящата страна, по отношение на
която е избран.
4. Като член по право на камарата или на голямата камара заседава
съдията избран по отношение на Високодоговарящата страна, която е
страна по производството. Ако няма такъв съдия или той не е в състояние
да заседава, в качеството на съдия заседава лице, избрано от председателя
на Съда от списък, предоставен предварително от тази страна.
5. Членове на голямата камара са и председателят на Съда,
заместник-председателите, председателите на камари и други съдии,
избрани в съответствие с правилника на Съда. Когато делото е отнесено
до голямата камара на основание член 43, никой съдия от камарата
произнесла решението не участва в голямата камара, с изключение на
председателя на камарата и на съдията, заседавал от името на
заинтересованата Високодоговаряща страна.
ЧЛЕН 27
Правомощия на едноличните състави
1. Едноличен състав на Съда може да обяви за недопустима или да
заличи от списъка на делата индивидуална жалба, подадена на основание
член 34, когато такова решение може да бъде постановено без
допълнително разглеждане.
2. Решението по параграф 1 е окончателно.
3. Ако едноличният състав не обяви жалбата за недопустима или
не я заличи, той я отнася за допълнително разглеждане от комитет или
камара.
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ЧЛЕН 28
Правомощия на комитетите
1. Комитетът, сезиран с индивидуална жалба, подадена на
основание на член 34, може с единодушно решение:
a) да я обяви за недопустима или заличи от списъка на делата,
когато такова решение може да бъде постановено без допълнително
разглеждане;
b) да я обяви за допустима и едновременно да постанови решение
по същество, когато вече има трайно установена практика на Съда по
въпроса, засягащ тълкуването или прилагането на Конвенцията или
Протоколите към нея, който е в основата на делото.
2. Решенията по параграф 1 са окончателни.
3. Когато съдията, избран по отношение на Високодоговаряща
страна, която е страна по производството, не е член на комитета,
последният може на всеки етап на производството да покани този съдия
да замени един от членовете му, като вземе предвид всички релевантни
обстоятелства, включително това дали Високодоговарящата страна е
оспорила прилагането на процедурата по параграф 1 b).
ЧЛЕН 29
Решения на камарите по допустимостта и по същество
1. Ако не е било постановено решение по допустимостта на
основание членове 27 или 28, или решение по същество на основание
член 28, една от камарите се произнася по допустимостта и по
съществото на индивидуалните жалби, подадени на основание член 34.
Решението по допустимостта може да бъде постановено отделно.
2. Една от камарите се произнася по допустимостта и по
съществото на междудържавните жалби, подадени на основание член 33.
Решението по допустимостта се взема отделно, освен ако по изключение
Съдът не реши друго.
ЧЛЕН 30
Десезиране в полза на голямата камара
Когато висящо дело в някоя камара повдига съществен въпрос по
тълкуването на Конвенцията или на Протоколите към нея, или когато
решаването на даден въпрос от камарата може да доведе до противоречие
с предходно решение на Съда, камарата може, по всяко време преди да е
постановила решение по същество, да предостави разглеждането на
делото на голямата камара, освен ако някоя от страните по делото не
възрази.
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ЧЛЕН 31
Правомощия на голямата камара
Голямата камара:
a) се произнася по жалби, подадени на основание членове 33 или
34, когато делото й е предоставено от дадена камара на основание член
30 или е отнесено пред нея на основание член 43;
b) се произнася по въпроси, отнесени до Съда от Комитета на
министрите на основание член 46, параграф 4; и
c) разглежда исканията за съвещателни мнения, подадени на
основание член 47.
ЧЛЕН 32
Компетентност на Съда
1. Компетентността на Съда обхваща всички въпроси, засягащи
тълкуването и прилагането на Конвенцията и на Протоколите към нея,
относно които е сезиран в съответствие с членове 33, 34,46 и 47.
2. При спор относно компетентността на Съда, той се решава от
Съда.
ЧЛЕН 33
Междудържавни дела
Всяка Високодоговаряща страна може да сезира Съда относно
твърдяно нарушение на разпоредбите на Конвенцията и на Протоколите
към нея, извършено от друга Високодоговаряща страна.
ЧЛЕН 34
Индивидуални жалби
Съдът може да бъде сезиран с жалба от всяко лице,
неправителствена организация или група лица, които твърдят, че са
жертва на нарушение от страна на някоя от Високодоговарящите страни
на правата, провъзгласени в Конвенцията или в Протоколите към нея.
Високодоговарящите страни са длъжни да не създават по никакъв начин
пречки за ефективното упражняване на това право.
ЧЛЕН 35
Условия за допустимост
1. Съдът може да бъде сезиран само след изчерпване на всички
вътрешноправни средства за защита, в съответствие с общопризнатите
норми на международното право, в срок от шест месеца след датата на
окончателното решение на националната инстанция.
2. Съдът не разглежда индивидуална жалба, подадена на
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основание член 34, която е:
a) анонимна; или
b) представлява по същество дело, вече разгледано от Съда или
предмет на друга процедура на международно разглеждане или решаване
на спорове, и не съдържа нова релевантна информация.
3. Съдът обявява за недопустима всяка индивидуална жалба,
подадена на основание член 34, когато счете, че:
a) жалбата е несъвместима с разпоредбите на Конвенцията или на
Протоколите към нея, явно необоснована или представляваща
злоупотреба с правото на жалба; или
b) жалбоподателят не е претърпял значителна вреда, освен когато
зачитането на правата на човека защитени в Конвенцията и Протоколите
към нея изисква разглеждане на жалбата по същество, като никое дело не
може да бъде отхвърлено на това основание ако не е било надлежно
разгледано от национален съд.
4. Съдът отхвърля всяка жалба, която счете за недопустима по
силата на този член. Той може да направи това на всеки етап на
производството.
ЧЛЕН 36
Конституиране на трета страна
1. По всяко дело, висящо пред една от камарите или пред голямата
камара, всяка Високодоговаряща страна, чийто гражданин е
жалбоподател, има право да представи писмено становище и да участва
в открито заседание.
2. Председателят на Съда може, в интерес на справедливото
правораздаване, да покани всяка Високодоговаряща страна, която не е
страна в производството, или всяко заинтересувано лице извън
жалбоподателя, да представи писмено становище или да участва в
открито заседание.
3. По всяко дело, висящо пред една от камарите или пред голямата
камара, Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа може да
представи писмено становище и да участва в открито заседание.
ЧЛЕН 37
Заличаване на жалба
1. На всеки етап от производството Съдът може да реши да заличи
дадена жалба от списъка на делата, ако обстоятелствата дават основание
да се смята, че:
a) жалбоподателят няма намерение повече да я поддържа; или
b) въпросът вече е решен; или
c) по всяка друга причина, установена от Съда, понататъшното
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разглеждане на жалбата е неоправдано.
Съдът обаче продължава разглеждането на жалбата, ако
зачитането на правата на човека, защитени в Конвенцията и Протоколите
към нея, налага това.
2. Съдът може да реши отново да включи дадена жалба в списъка,
ако сметне, че обстоятелствата го оправдават.
ЧЛЕН 38
Разглеждане на делото
Съдът разглежда делото съвместно с представителите на страните
и, когато е необходимо, предприема разследване, за чието ефективно
осъществяване заинтересованите Високодоговарящи страни са длъжни
да създават всички необходими условия.
ЧЛЕН 39
Приятелско споразумение
1. На всеки етап на производството Съдът може да се постави на
разположение на заинтересованите страни с цел да се постигне
приятелско споразумение по делото на основата на зачитане правата на
човека, така както са определени в Конвенцията и в Протоколите към нея.
2. Процедурата по параграф 1 е поверителна.
3. В случай на постигане на приятелско споразумение Съдът
заличава делото от списъка с решение, ограничаващо се до кратко
изложение на фактите и на постигнатото споразумение.
4. Решението по параграф 3 се изпраща на Комитета на
министрите, който следи за изпълнението на условията на приятелското
споразумение, така както са изложени в решението.
ЧЛЕН 40
Открито заседание и достъп до документите
1. Заседанията са открити, освен ако Съдът в изключителни случаи
не реши друго.
2. Депозираните в секретариата документи са публично достъпни,
освен ако председателят на Съда не реши друго.
ЧЛЕН 41
Справедливо обезщетение
Ако Съдът установи нарушение на Конвенцията или на
Протоколите към нея и ако вътрешното право на съответната
Високодоговаряща страна допуска само частично обезщетение, Съдът,
ако е необходимо, постановява предоставянето на справедливо
обезщетение на потърпевшата страна.
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ЧЛЕН 42
Решения на камарите по същество
Решенията на камарите по същество стават окончателни в
съответствие с разпоредбите на член 44, параграф 2.
ЧЛЕН 43
Отнасяне на дело до голямата камара
1. В срок от три месеца след датата на решението на камарата по
допустима жалба всяка страна по делото може, в изключителни случаи,
да поиска отнасяне на делото до голямата камара.
2. Състав от петима съдии от голямата камара приема молбата, ако
делото засяга съществен въпрос по тълкуването или прилагането на
Конвенцията или на Протоколите към нея, или друг важен въпрос от
обща значимост.
3. Ако съставът приеме молбата за разглеждане, голямата камара
се произнася по делото с решение по същество.
ЧЛЕН 44
Окончателни решения по същество
1. Решението на голямата камара по същество е окончателно.
2. Решението на камара по същество става окончателно:
a) когато страните заявят, че няма да поискат делото да бъде
отнесено до голямата камара; или
b) три месеца след датата на решението, ако не е поискано
отнасяне на делото до голямата камара; или
c) когато съставът на голямата камара отхвърли молбата за
отнасяне, подадена съгласно член 43.
3. Окончателното решение се публикува.
ЧЛЕН 45
Мотиви на решенията
1. Решенията по същество и тези, с които жалбите се обявяват за
допустими или недопустими, се мотивират.
2. Ако решение по същество, в цялост или в отделни свои части,
не изразява единодушното становище на съдиите, всеки съдия има право
да приложи към него особеното си мнение.
ЧЛЕН 46
Задължителна сила и изпълнение на решенията
1. Висогодоговарящите страни се задължават да изпълняват
окончателните решения по същество на Съда по всяко дело, по което те
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са страна.
2. Окончателното решение на Съда се изпраща на Комитета на
министрите, който следи за неговото изпълнение.
3. Ако Комитетът на министрите счете, че контролът върху
изпълнението на окончателно решение се възпрепятства поради
затруднение при тълкуването на решението, той може да отнесе въпроса
за тълкуването до Съда. Решението да се сезира Съда се взема с
мнозинство от две трети от представителите, имащи право да заседават в
комитета.
4. Ако Комитетът на министрите е на мнение, че
Високодоговаряща страна отказва да изпълни окончателно решение по
дело, по което е страна, той може, след отправяне на формално
уведомление до тази страна, и с решение, прието с мнозинство от две
трети от представителите, имащи право да заседават в комитета, да
отнесе до Съда въпроса дали тази страна е изпълнила задължението си по
параграф 1.
5. Ако Съдът установи нарушение по параграф 1, той връща
делото на Комитета на министрите за обсъждане на мерките, които да
бъдат предприети. Ако Съдът не установи нарушение по параграф 1, той
връща делото на Комитета на министрите, който прекратява
разглеждането му.
ЧЛЕН 47
Съвещателни мнения
1. По искане на Комитета на министрите Съдът може да дава
съвещателни мнения по правни въпроси, отнасящи се до тълкуването на
Конвенцията и Протоколите към нея.
2. Тези мнения не могат да засягат въпроси, отнасящи се до
съдържанието и обхвата на правата и свободите, определени в част I на
Конвенцията и в Протоколите към нея, нито какъвто и да е друг въпрос,
който би могъл да бъде разгледан от Съда или от Комитета на министрите
в рамките на производствата, които могат да се образуват по
Конвенцията.
3. Решението на Комитета на министрите да поиска съвещателно
мнение от Съда се взема с мнозинството от гласовете на представителите,
имащи право да заседават в комитета.
ЧЛЕН 48
Съвещателна компетентност на Съда
Съдът решава дали искането на Комитета на министрите за
съвещателно мнение влиза в рамките на неговата компетентност, така
както е определена в член 47.
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ЧЛЕН 49
Мотиви към съвещателните мнения
1. Съвещателните мнения на Съда се мотивират.
2. Ако съвещателното мнение в цялост или в отделни свои части
не изразява единодушното становище на съдиите, всеки съдия има право
да приложи към него особеното си мнение.
3. Съвещателните мнения на Съда се изпращат на Комитета на
министрите.
ЧЛЕН 50
Разходи на Съда
Разходите на Съда се поемат от Съвета на Европа.
ЧЛЕН 51
Привилегии и имунитети на съдиите
При изпълнение на своите функции съдиите се ползват с
привилегиите и имунитетите, предвидени в член 40 на Статута на Съвета
на Европа и в споразуменията, сключени в изпълнение на този член.
ЧАСТ III
РАЗНИ
ЧЛЕН 52
Запитвания на Генералния секретар
При получаване на молба от Генералния секретар на Съвета на
Европа всяка Високодоговаряща страна трябва да представи обяснение
относно начина, по който нейното вътрешно право осигурява ефективно
прилагане на разпоредбите на Конвенцията.
ЧЛЕН 53
Гарантиране на съществуващите права на човека
Никоя разпоредба на тази Конвенция не трябва да се тълкува като
ограничаваща или накърняваща права или основни свободи на човека,
гарантирани в законите на Високодоговаряща страна или в което и да е
споразумение, по което тя е страна.
ЧЛЕН 54
Пълномощия на Комитета на министрите
Никоя разпоредба на тази Конвенция не ограничава
пълномощията на Комитета на министрите по силата на Статута на
Съвета на Европа.
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ЧЛЕН 55
Отказ от други процедури за решаване на споровете
Високодоговарящите страни се съгласяват, че, освен по силата на
специални споразумения, те няма да се ползват от други действащи
договори, споразумения или декларации, с цел да поискат отнасяне на
спор по повод тълкуването или прилагането на тази Конвенция към други
процедури за решаване на спорове, освен предвидените в тази
Конвенция.
ЧЛЕН 56
Териториален обхват
1. При ратифицирането, или по всяко време след това, всяка
държава може да декларира чрез уведомление до Генералния секретар на
Съвета на Европа, че действието на тази Конвенция, при условието на
параграф 4 на този член, се разпростира върху всички или върху някои от
териториите, за международните отношения на които тя носи
отговорност.
2. Разпространението на действието на Конвенцията върху
териториите, посочени в уведомлението, влиза в сила тридесет дни след
получаването му от Генералния секретар на Съвета на Европа.
3. Разпоредбите на тази Конвенция ще се прилагат на тези
територии с дължимото уважение към местните изисквания.
4. Всяка държава, направила декларация в съответствие с
параграф 1 на този член, може по всяко време след това да декларира по
отношение на една или няколко територии, за които се отнася
декларацията, че признава компетенцията на Съда да получава жалби от
лица, неправителствени организации или групи лица в съответствие с
член 34 на тази Конвенция.
ЧЛЕН 57
Резерви
1. При подписването на тази Конвенция или при депозирането на
ратификационния си документ всяка държава може да направи резерва
по отношение на някоя от разпоредбите на Конвенцията, в смисъл, че
закон, действащ в този момент на нейна територия, съответства на тази
разпоредба. По силата на този член не се допускат резерви от общ
характер.
2. Всяка резерва, направена в съответствие с този член, трябва да
съдържа кратко изложение на съответния закон.

184

ЧЛЕН 58
Денонсиране
1 Високодоговаряща страна може да денонсира тази Конвенция
само след изтичането на пет години от датата, на която е станала страна
по Конвенцията, и със шестмесечно предизвестие, отправено до
Генералния секретар на Съвета на Европа, който уведомява за това
другите Високодоговарящи страни.
2.
Това
денонсиране
не
освобождава
съответната
Високодоговаряща страна от задълженията И по Конвенцията по
отношение на всеки акт, който може да представлява нарушение на тези
задължения и който е бил осъществен до момента на влизане в сила на
денонсирането на Конвенцията.
3. При същите условия престава да бъде страна по тази Конвенция
всяка от Високодоговарящите страни, която престава да бъде член на
Съвета на Европа.
4. Конвенцията може да бъде денонсирана в съответствие с
разпоредбите на предходните параграфи по отношение на всяка
територия, върху която нейното действие е било разпространено по
силата на член 56.
ЧЛЕН 59
Подписване и ратифициране
1. Тази Конвенция е открита за подписване от членовете на Съвета
на Европа. Тя подлежи на ратифициране. Ратификационните документи
се депозират при Генералния секретар на Съвета на Европа.
2. Европейският съюз може да се присъедини към тази Конвенция.
3. Тази Конвенция влиза в сила след депозирането на десетия
ратификационен документ.
4. По отношение на страна, ратифицирала Конвенцията след
влизането й в сила, тя влиза в сила в деня на депозиране на
ратификационния документ.
5. Генералният секретар на Съвета на Европа информира всички
членове на Съвета на Европа за влизането на Конвенцията в сила, за
имената на Високодоговарящите страни, които са я ратифицирали, и за
всяко следващо депозиране на ратификационен документ.
Съставена в Рим на 4 ноември 1950 година на английски и френски
език, като и двата текста имат еднаква сила, в единствен екземпляр, който
остава на съхранение в архивите на Съвета на Европа. Генералният
секретар изпраща заверени копия на всяка от страните, подписали тази
Конвенция.
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Протокол № 1
към Конвенцията за защита правата на човека и основните
свободи
Париж, 20.111.1952 г.
Правителствата, подписали този Протокол като членове на Съвета
на Европа,
решени да предприемат действия за осигуряването на колективни
гаранции за някои други права и свободи освен включените вече в Част I
на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи,
подписана в Рим на 4 ноември 1950 година, (по-нататък наричана
„Конвенцията"),
се договориха за следното:
ЧЛЕН 1
Защита на собствеността
Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се
ползва от своите притежания. Никой не може да бъде лишен от своите
притежания освен в интерес на обществото и съгласно условията,
предвидени в закона и в общите принципи на международното право.
Предходните разпоредби не накърняват по никакъв начин правото
на държавите да въвеждат такива закони, каквито сметнат за необходими
за осъществяването на контрол върху ползването на притежанията в
съответствие с общия интерес или за осигуряване на плащането на
данъци или други постъпления или глоби.
ЧЛЕН 2
Право на образование
Никой не може да бъде лишен от правото на образование. При
изпълнението на функциите, поети от нея в областта на образованието и
преподаването, държавата зачита правото на родителите да осигуряват на
своите деца образование и преподаване в съответствие със своите
религиозни и философски убеждения.
ЧЛЕН 3
Право на свободни избори
Високодоговарящите страни се задължават да провеждат
свободни избори през разумни интервали от време, с тайно гласуване, и
при условия, осигуряващи свободното изразяване на мнението на народа
при избиране на законодателното тяло.
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ЧЛЕН 4
Териториален обхват
При подписването или при ратифицирането на този Протокол, или
по всяко време след това, всяка Високодоговаряща страна може да
изпрати на Генералния секретар на Съвета на Европа декларация,
установяваща степента, в която тази страна се задължава да прилага
разпоредбите на този Протокол по отношение на посочените в
декларацията територии, за чиито международни отношения тя носи
отговорност.
Всяка Високодоговаряща страна, изпратила декларация в
съответствие с предходния параграф, може впоследствие да изпраща
нови декларации, изменящи условията на някоя от предходните
декларации или прекратяващи прилагането на разпоредбите на този
Протокол по отношение на която и да е територия.
Декларация, направена в съответствие с този член, се счита за
направена в съответствие с параграф 1 на член 56 на Конвенцията.
ЧЛЕН 5
Връзка с Конвенцията
Високодоговарящите страни ще считат членове 1,2,3 и 4 на този
Протокол като допълнителни членове на Конвенцията и всички
разпоредби на Конвенцията се прилагат съответно.
ЧЛЕН 6
Подписване и ратифициране
Този Протокол е открит за подписване от членовете на Съвета на
Европа, подписали Конвенцията; той подлежи на ратифициране, което
може да бъде осъществено едновременно с ратифицирането на
Конвенцията или след това. Той влиза в сила след депозирането на
десетия ратификационен документ. По отношение на държавите, които
са ратифицирали Протокола след неговото влизане в сила, той влиза в
сила в деня на депозиране на съответния ратификационен документ.
Ратификационните документи се депозират при Генералния
секретар на Съвета на Европа, който информира всички членове на
Съвета за имената на онези, които са ратифицирали Протокола.
Съставен в Париж на 20 март 1952 година на английски и френски
език, като и двата текста имат еднаква сила, в единствен екземпляр, който
остава на съхранение в архивите на Съвета на Европа. Генералният
секретар изпраща заверени копия на всяко от правителствата, подписали
този Протокол.
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Протокол № 4
към Конвенцията за защита правата на човека и основните
свободи относно признаването на някои права и свободи, освен вече
провъзгласените в Конвенцията и в Протокол № 1
Страсбург, 16.IX.1963 г.
Правителствата, подписали този Протокол като членове на Съвета
на Европа,
решени да предприемат действия за осигуряването на колективни
гаранции за някои други права и свободи, освен включените вече в Част
I на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи,
подписана в Рим на 4 ноември 1950 година (по-нататък наричана
„Конвенцията"), и в членове 1 до 3 на Протокол № 1 към Конвенцията,
подписан в Париж на 20 март 1952 година,
се договориха за следното:
ЧЛЕН 1
Забрана на лишаването от свобода за дълг
Никой не може да бъде лишен от свобода само поради
невъзможност да изпълни договорно задължение.
ЧЛЕН 2
Свобода на придвижване
1. Всеки, който се намира на законно основание на територията на
дадена държава, има право свободно да се придвижва и свободно да
избира своето местожителство в пределите на тази територия.
2. Всеки е свободен да напусне пределите на всяка държава,
включително и на своята.
3. Упражняването на това право не подлежи на никакви
ограничения, освен на тези, предвидени в закона и необходими в едно
демократично общество в интерес на националната или обществената
сигурност, за поддържане на обществения ред, за предотвратяване на
престъпления, за защитата на здравето и морала или на правата и
свободите на другите.
4. Правата, признати в параграф 1, могат да бъдат също така
предмет на ограничения в определени зони. Ограниченията трябва да са
въведени в съответствие със закона и оправдани от гледна точка на
обществения интерес в едно демократично общество.
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ЧЛЕН 3
Забрана за експулсиране на собствените граждани
1. Никой не може да бъде експулсиран по силата на индивидуални
или колективни мерки от територията на държавата, на която е
гражданин.
2. Никой не може да бъде лишен от правото да влезе на
територията на държавата, на която е гражданин.
ЧЛЕН 4
Забрана за колективно експулсиране на чужденци
Колективното експулсиране на чужденци е забранено.
ЧЛЕН 5
Териториален обхват
1. При подписването или при ратифицирането на този Протокол,
или по всяко време след това, всяка Висогодоговаряща страна може да
изпрати на Генералния секретар на Съвета на Европа декларация,
установяваща степента, в която тази страна се задължава да прилага
разпоредбите на този Протокол по отношение на посочените в
декларацията територии, за чиито международни отношения тя носи
отговорност.
2. Всяка Високодоговаряща страна, изпратила декларация в
съответствие с предходния параграф, може впоследствие да изпраща
нови декларации, изменящи условията на някоя от предходните
декларации или прекратяващи прилагането на разпоредбите на този
Протокол по отношение на която и да е територия.
3. Декларация, направена в съответствие с този член, се счита за
направена в съответствие с параграф 1 на член 56 на Конвенцията.
4. Територията на всяка държава, по отношение на която
Протоколът се прилага по силата на ратифицирането или приемането му,
и всяка територия, по отношение на която Протоколът се прилага по
силата на декларация, направена от съответната държава съгласно този
член, се считат за отделни територии за целите на употребата на термина
„територия на дадена държава" в членове 2 и 3.
5. Всяка държава, направила декларация в съответствие с
параграфи 1 или 2 на този член, може по всяко време след това да
декларира по отношение на една или няколко територии, за които се
отнася декларацията, че признава компетенцията на Съда да получава
жалби от лица, неправителствени организации или групи лица в
съответствие с член 34 на Конвенцията във връзка с всички или с който
и да било от членове 1 до 4 на този Протокол.
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ЧЛЕН 6
Връзка с Конвенцията
Високодоговарящите страни ще считат членове 1 до 5 на този
Протокол като допълнителни членове на Конвенцията и всички
разпоредби на Конвенцията се прилагат съответно.
ЧЛЕН 7
Подписване и ратифициране
1. Този Протокол е открит за подписване от членовете на Съвета
на Европа, подписали Конвенцията; той подлежи на ратифициране, което
може да бъде осъществено едновременно с ратифицирането на
Конвенцията или след това. Той влиза в сила след депозирането на петия
ратификационен документ. По отношение на страните, които са
ратифицирали Протокола след неговото влизане в сила, той влиза в сила
в деня на депозиране на съответния ратификационен документ.
2. Ратификационните документи се депозират при Генералния
секретар на Съвета на Европа, който информира всички членове на
Съвета за имената на онези, които са ратифицирали Протокола.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени
за това, подписаха този Протокол.
Съставен в Страсбург на 16 септември 1963 година на английски
и френски език, като и двата текста имат еднаква сила, в единствен
екземпляр, който остава на съхранение в архивите на Съвета на Европа.
Генералният секретар изпраща заверени копия на всяка от държавите,
подписали този Протокол.
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Протокол № 6
към Конвенцията за защита правата на човека и основните
свободи относно отмяната на смъртното наказание
Страсбург, 28.1 V. 1983 г.
Държавите-членки на Съвета на Европа, подписали този Протокол
към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи,
подписана в Рим на 4 ноември 1950 година (по-нататък наричана
„Конвенцията“),
считайки, че еволюцията, осъществена в няколко от държавитечленки на Съвета на Европа, е израз на общата тенденция в полза на
премахването на смъртното наказание,
се договориха за следното:
ЧЛЕН 1
Отмяна на смъртното наказание
Смъртното наказание се отменя. Никой не може да бъде осъден на
смърт, нито екзекутиран.
ЧЛЕН 2
Смъртно наказание във военно време
Държавата може да предвижда в своето законодателство смъртно
наказание за действия, извършени по време на война или на
непосредствена опасност от война; това наказание се прилага само в
случаите, определени в закона, и в съответствие с неговите разпоредби.
Държавата информира Генералния секретар на Съвета на Европа за
съответните разпоредби на законодателството, отнасящо се до смъртното
наказание.
ЧЛЕН 3
Забрана за дерогиране
Не се допуска освобождаване от изпълнението на задълженията
по този Протокол на основание член 15 от Конвенцията.
ЧЛЕН 4
Забрана за резерви
Не се допускат резерви по отношение на разпоредбите на този
Протокол на основание член 57 от Конвенцията.
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ЧЛЕН 5
Териториален обхват
1. При подписването или при депозирането на ратификационния
си документ или на документа за приемане или утвърждаване всяка
държава може да посочи територията или териториите, по отношение на
които се прилага този Протокол.
2. Всяка държава може по всяко време след това чрез декларация,
изпратена на Генералния секретар на Съвета на Европа, да разшири
действието на този Протокол по отношение на всяка друга територия,
посочена в декларацията. Протоколът влиза в сила по отношение на тази
територия на първия ден от месеца, който следва датата на получаване на
съответната декларация от Генералния секретар.
3. Всяка декларация, направена в съответствие с предходните два
параграфа, може да бъде оттеглена в частта й, засягаща която и да е от
посочените в нея територии, чрез уведомяване на Генералния секретар.
Оттеглянето влиза в сила на първия ден от месеца, който следва датата
на получаване на съответното уведомление от Генералния секретар.
ЧЛЕН 6
Връзка с Конвенцията
Държавите страни по този Протокол ще считат членове 1 до 5 на
този Протокол като допълнителни членове на Конвенцията и всички
разпоредби на Конвенцията се прилагат съответно.
ЧЛЕН 7
Подписване и ратифициране
Този Протокол е открит за подписване от държавите-членки на
Съвета на Европа, подписали Конвенцията. Той подлежи на
ратифициране, приемане или утвърждаване. Държава-членка на Съвета
на Европа не може да ратифицира, приеме или утвърди този Протокол,
без да е ратифицирала или едновременно с това да ратифицира
Конвенцията. Ратификационните документи и документите за приемане
или утвърждаване се депозират при Генералния секретар на Съвета на
Европа.
ЧЛЕН 8
Влизане в сила
1. Този Протокол влиза в сила на първия ден от месеца, който
следва датата, на която пет от държавите-членки на Съвета на Европа ще
са станали страни по този Протокол в съответствие с разпоредбите на
член 7.
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2. По отношение на държава-членка, която впоследствие изрази
съгласие да стане страна по този Протокол, той влиза в сила на първия
ден от месеца, който следва датата на депозиране на ратификационния
документ или на документа за приемане или утвърждаване.
ЧЛЕН 9
Функции на депозитария
Генералният секретар на Съвета на Европа информира държавитечленки на Съвета за:
a) всяко подписване;
b) депозирането на всеки ратификационен документ или документ
за приемане или утвърждаване;
c) датите на влизане в сила на този Протокол в съответствие с
членове 5 и 8;
d) всяко друго действие, уведомление или съобщение, имащо
отношение към този Протокол.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени
за това, подписаха този Протокол.
Съставен в Страсбург на 28 април 1983 година на английски и
френски език, като и двата текста имат еднаква сила, в единствен
екземпляр, който остава на съхранение в архивите на Съвета на Европа.
Генералният секретар изпраща заверени копия на всяка държава-членка
на Съвета на Европа.
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Протокол № 7
към Конвенцията за защита правата на човека и основните
свободи
Страсбург, 22.XI.1984 г.
Държавите-членки на Съвета на Европа, подписали този
Протокол,
решени да предприемат нови действия за осигуряването на
колективни гаранции за някои права и свободи по силата на Конвенцията
за защита правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4
ноември 1950 година (по-нататък наричана „Конвенцията"),
се договориха за следното:
ЧЛЕН 1
Процедурни гаранции по отношение експулсирането
на чужденци
1. Чужденец, пребиваващ на законно основание на територията на
дадена държава, може да бъде експулсиран само по силата на решение,
взето съгласно закона, и трябва да има възможност:
a) да представи доводи против експулсирането си;
b) да бъде проверен неговият случай;
c) за тази цел да бъде представляван пред компетентния орган или
пред едно или няколко лица, назначени от този орган.
2. Чужденец може да бъде експулсиран преди да се възползва от
правата, изброени в параграф 1 а), b) и с) на този член, когато това е
необходимо в интерес на обществения ред или е мотивирано от
съображения за национална сигурност.
ЧЛЕН 2
Право на обжалване в наказателното производство
1. Всяко лице, признато от съда за виновно в извършването на
престъпление, има право да обжалва обявяването си за виновно или
осъждането си пред висшестоящ съд. Упражняването на това право,
включително основанията за това, се урежда от закона.
2. Това право подлежи на изключения по отношение на маловажни
престъпления, определени от закона, или когато съответното лице е било
осъдено в първа инстанция от най- висшия съд в държавата, или е
признато за виновно и осъдено в резултат на жалба, подадена срещу
неговото оправдаване.
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ЧЛЕН 3
Право на обезщетение в случай на съдебна грешка
Когато влязла в сила присъда бъде впоследствие отменена или е
последвало помилване въз основа на нови или новооткрити
обстоятелства, които доказват, че е била допусната съдебна грешка,
лицето, изтърпяло наказанието в изпълнение на такава присъда, се
обезщетява съгласно закона или практиката на съответната държава,
освен ако се докаже, че неразкриването навреме на неизвестния факт се
дължи изцяло или частично на самия него.
ЧЛЕН 4
Забрана за повторно осъждане или наказание
1. Никой не може да бъде съден или наказан от съда на една и съща
държава за престъпление, за което вече е бил оправдан или окончателно
осъден съгласно закона и наказателното производство на тази държава.
2. Разпоредбите на предходния параграф не представляват пречка
за възобновяването на процеса съгласно закона и наказателното
производство на съответната държава, ако има доказателства за нови или
новооткрити обстоятелства или за съществен порок на процеса, които са
повлияли на неговия изход.
3. Не се допуска освобождаване от изпълнението на задълженията
по този Протокол на основание член 15 от Конвенцията.
ЧЛЕН 5
Равенство между съпрузи
Съпрузите имат равни граждански права и отговорности в
отношенията помежду си и със своите деца по отношение на
сключването на брака, по време на брака и при неговото разтрогване.
Този член не представлява пречка държавите да предприемат
необходимите мерки за защита на интересите на децата.
ЧЛЕН 6
Териториален обхват
1. При подписването или при депозирането на ратификационния
си документ или на документа за приемане или утвърждаване всяка
държава може да посочи територията или териториите, по отношение на
които се прилага този Протокол, като определи мерки, с помощта на
които тя се задължава да осъществява разпоредбите на Протокола на
съответната територия или територии.
2. Всяка държава може по всяко време след това чрез декларация,
изпратена до Генералния секретар на Съвета на Европа, да разшири
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действието на този Протокол по отношение на всяка друга територия,
посочена в декларацията. Протоколът влиза в сила по отношение на тази
територия на първия ден от месеца, който следва изтичането на срок от
два месеца от датата на получаване на съответната декларация от
Генералния секретар.
3. Всяка декларация, направена в съответствие с предходните два
параграфа, може да бъде оттеглена или изменена в частта й, засягаща
която и да е от посочените в нея територии, чрез уведомяване на
Генералния секретар. Оттеглянето или изменението влиза в сила на
първия ден от месеца, който следва изтичането на срок от два месеца от
датата на получаване на съответното уведомление от Генералния
секретар.
4. Декларация, направена в съответствие с този член, се счита за
направена в съответствие с параграф 1 на член 56 на Конвенцията.
5. Територията на всяка държава, по отношение на която
Протоколът се прилага по силата на ратифицирането, приемането или
утвърждаването му, и всяка територия, по отношение на която
Протоколът се прилага по силата на декларация, направена от тази
държава в съответствие с този член, се смятат за отделни територии за
целите на прилагането на термина „територия на дадена държава“ в член
1.
6. Всяка държава, направила декларация в съответствие с
параграф 1 или 2 на този член, може по всяко време след това да
декларира по отношение на една или няколко територии, за които се
отнася декларацията, че признава компетенцията на Съда да получава
жалби от лица, неправителствени организации или групи лица в
съответствие с член 34 на Конвенцията във връзка с членове 1 до 5 на
този Протокол.
ЧЛЕН 7
Връзка с Конвенцията
Държавите страни по този Протокол ще считат членове 1 до 6 на
този Протокол като допълнителни членове на Конвенцията и всички
разпоредби на Конвенцията се прилагат съответно.
ЧЛЕН 8
Подписване и ратифициране
Този Протокол е открит за подписване от държавите-членки на
Съвета на Европа, подписали Конвенцията. Той подлежи на
ратифициране, приемане или утвърждаване. Държава-членка на Съвета
на Европа не може да ратифицира, приеме или утвърди този Протокол,
без да е ратифицирала или едновременно с това да ратифицира
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Конвенцията. Ратификационните документи и документите за приемане
или утвърждаване се депозират при Генералния секретар на Съвета на
Европа.
ЧЛЕН 9
Влизане в сила
1. Този Протокол влиза в сила на първия ден от месеца, който
следва изтичането на срок от два месеца от датата, на която седем от
държавите-членки на Съвета на Европа ще са станали страни по този
Протокол в съответствие с разпоредбите на член 8.
2. По отношение на държава-членка, която впоследствие изрази
съгласие да стане страна по този Протокол, той влиза в сила на първия
ден от месеца, който следва изтичането на срок от два месеца от датата
на депозиране на ратификационния документ или на документа за
приемане или утвърждаване.
ЧЛЕН 10
Функции на депозитария
Генералният секретар на Съвета на Европа информира всички
държави-членки на Съвета на Европа за:
a) всяко подписване;
b) депозирането на всеки ратификационен документ или документ
за приемане или утвърждаване;
c) датите на влизане в сила на този Протокол в съответствие с
членове 6 и 9;
d) всяко друго действие, уведомление или съобщение, имащо
отношение към този Протокол.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени
за това, подписаха този Протокол.
Съставен в Страсбург на 22 ноември 1984 година на английски и
френски език, като и двата текста имат еднаква сила, в единствен
екземпляр, който остава на съхранение в архивите на Съвета на Европа.
Генералният секретар изпраща заверени копия на всяка държава-членка
на Съвета на Европа.
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Протокол № 12
към Конвенцията за защита правата на човека и основните
свободи
Рим, 4.XI.2000 г.
Протокол № 12 не е ратифициран от Република България.
Държавите-членки на Съвета на Европа, подписали този
Протокол,
вземайки предвид основния принцип, съгласно който всички хора
са равни пред закона и имат право на равна законова защита;
решени да предприемат нови действия за насърчаване на
равнопоставеността на всички хора посредством колективни гаранции за
обща забрана на дискриминацията по силата на Конвенцията за защита
правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември
1950 година (по-нататък наричана „Конвенцията");
потвърждавайки, че принципът на недискриминация не
представлява пречка държавите страни по този Протокол да предприемат
мерки с цел насърчаване на пълното и ефективно равенство, при условие,
че са налице обективни и разумни основания за вземането на тези мерки,
се договориха за следното:
ЧЛЕН 1
Обща забрана на дискриминацията
1. Упражняването на всяко право, предвидено в закона, следва да
бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят
на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален
или социален произход, принадлежност към национално малцинство,
имущество, рождение или друг някакъв признак.
2. Никой не може да бъде дискриминиран от който и да е орган на
властта на каквото и да е основание, включително посочените в параграф
1.
ЧЛЕН 2
Териториален обхват
1. При подписването или при депозирането на ратификационния
си документ или на документа за приемане или утвърждаване всяка
държава може да посочи територията или териториите, по отношение на
които се прилага този Протокол.
2. Всяка държава може по всяко време след това чрез декларация,
изпратена до Генералния секретар на Съвета на Европа, да разшири
действието на този Протокол по отношение на всяка друга територия,
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посочена в декларацията. Протоколът влиза в сила по отношение на тази
територия на първия ден от месеца, който следва изтичането на срок от
три месеца от датата на получаване на съответната декларация от
Генералния секретар.
3. Всяка декларация, направена в съответствие с предходните два
параграфа, може да бъде оттеглена или изменена в частта й, засягаща
която и да е от посочените в нея територии, чрез уведомяване на
Генералния секретар на Съвета на Европа. Оттеглянето или изменението
влиза в сила на първия ден от месеца, който следва изтичането на срок от
три месеца от датата на получаване на съответното уведомление от
Генералния секретар.
4. Декларация, направена в съответствие с този член, се счита за
направена в съответствие с параграф 1 на член 56 на Конвенцията.
5. Всяка държава, направила декларация в съответствие с
параграф 1 или 2 на този член, може по всяко време след това да
декларира по отношение на една или няколко територии, за които се
отнася декларацията, че признава компетенцията на Съда да получава
жалби от лица, неправителствени организации или групи лица в
съответствие с член 34 на Конвенцията във връзка с член 1 на този
Протокол.
ЧЛЕН 3
Връзка с Конвенцията
Държавите страни по този Протокол ще считат членове 1 и 2 на
този Протокол като допълнителни членове на Конвенцията и всички
разпоредби на Конвенцията се прилагат съответно.
ЧЛЕН 4
Подписване и ратифициране
Този Протокол е открит за подписване от държавите-членки на
Съвета на Европа, подписали Конвенцията. Той подлежи на
ратифициране, приемане или утвърждаване. Държава-членка на Съвета
на Европа не може да ратифицира, приеме или утвърди този Протокол,
без да е ратифицирала или едновременно с това да ратифицира
Конвенцията. Ратификационните документи и документите за приемане
или утвърждаване се депозират при Генералния секретар на Съвета на
Европа.
ЧЛЕН 5
Влизане в сила
1. Този Протокол влиза в сила на първия ден от месеца, който
следва изтичането на срок от три месеца от датата, на която десет от
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държавите-членки на Съвета на Европа ще са станали страни по този
Протокол в съответствие с разпоредбите на член 4.
2. По отношение на държава-членка, която впоследствие изрази
съгласие да стане страна по този Протокол, той влиза в сила на първия
ден от месеца, който следва изтичането на срок от три месеца след датата
на депозиране на ратификационния документ или на документа за
приемане или утвърждаване.
ЧЛЕН 6
Функции на депозитаря
Генералният секретар на Съвета на Европа всички държавичленки на Съвета на Европа за:
a) всяко подписване;
b) депозирането на всеки ратификационен документ или документ
за приемане или утвърждаване;
c) датите на влизане в сила на този Протокол в съответствие с
членове 2 и 5;
d) всяко друго действие, уведомление или съобщение, имащо
отношение към този Протокол.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени
за това, подписаха този Протокол.
Съставен в Рим на 4 ноември 2000 година на английски и френски
език, като и двата текста имат еднаква сила, в единствен екземпляр, който
остава на съхранение в архивите на Съвета на Европа. Генералният
секретар изпраща заверени копия на всяка държава-членка на Съвета на
Европа.
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Протокол №13
към Конвенцията за защита правата на човека и основните
свободи, относно премахването на смъртното наказание при всички
обстоятелства
Вилнюс, 3.V.2002 г.
Държавите-членки на Съвета на Европа, подписали този
Протокол,
убедени, че правото на живот на всеки представлява основна
ценност в едно демократично общество и че премахването на смъртното
наказание е от изключителна важност за защитата на това право и за
цялостното признаване на вроденото достойнство на всички човешки
същества;
желаейки да засилят защитата на правото на живот, гарантирано
от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи,
подписана в Рим на 4 ноември 1950 година (наричана по-нататък
„Конвенцията");
отбелязвайки, че Протокол № 6 към Конвенцията относно
премахването на смъртното наказание, подписан в Страсбург на 28 април
1983 година, не изключва смъртното наказание по отношение на
действия, извършени по време на война или на непосредствена опасност
от война;
решени да предприемат окончателната стъпка, за да премахнат
смъртното наказание при всички обстоятелства,
се договориха за следното:
ЧЛЕН 1
Премахване на смъртното наказание
Смъртното наказание се премахва. Никой не може да бъде осъден
на такова наказание, нито екзекутиран.
ЧЛЕН 2
Забрана за дерогиране
Не се допуска освобождаване от изпълнението на задълженията
по този Протокол на основание член 15 от Конвенцията.
ЧЛЕН 3
Забрана за резерви
Не се допускат резерви по отношение на разпоредбите на този
Протокол на основание член 57 от Конвенцията.
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ЧЛЕН 4
Териториален обхват
1. При подписването или при депозирането на ратификационния
си документ или на документа за приемане или утвърждаване всяка
държава може, да посочи територията или териториите, по отношение на
които се прилага този Протокол.
2. Всяка държава може по всяко време след това чрез декларация,
изпратена до Генералния секретар на Съвета на Европа, да разшири
действието на този Протокол по отношение на всяка друга територия,
посочена в декларацията. Протоколът влиза в сила по отношение на тази
територия на първия ден от месеца, който следва изтичането на срок от
три месеца от датата на получаване на съответната декларация от
Генералния секретар.
3. Всяка декларация, направена в съответствие с предходните два
параграфа, може да бъде оттеглена или изменена в частта й, засягаща
която и да е от посочените в нея територии, чрез уведомяване на
Генералния секретар. Оттеглянето или изменението влиза в сила на
първия ден от месеца, който следва изтичането на срок от три месеца от
датата на получаване на съответното уведомление от Генералния
секретар.
ЧЛЕН 5
Връзка с Конвенцията
Държавите страни по този Протокол ще считат членове 1 до 4 на
този Протокол като допълнителни членове на Конвенцията и всички
разпоредби на Конвенцията се прилагат съответно.
ЧЛЕН 6
Подписване и ратифициране
Този Протокол е открит за подписване от държавите-членки на
Съвета на Европа, подписали Конвенцията. Той подлежи на
ратифициране, приемане или утвърждаване. Държава-членка на Съвета
на Европа не може да ратифицира, приеме или утвърди този Протокол,
без да е ратифицирала или едновременно с това да ратифицира
Конвенцията. Ратификационните документи и документите за приемане
или утвърждаване се депозират при Генералния секретар на Съвета на
Европа.
ЧЛЕН 7
Влизане в сила
1. Този Протокол влиза в сила на първия ден от месеца, който
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следва изтичането на срок от три месеца от датата, на която десет от
държавите-членки на Съвета на Европа ще са станали страни по този
Протокол в съответствие с разпоредбите на член 6.
2. По отношение на държава-членка, която впоследствие изрази
съгласие да стане страна по този Протокол, той влиза в сила на първия
ден от месеца, който следва изтичането на срок от три месеца от датата
на депозиране на ратификационния документ или на документа за
приемане или утвърждаване.
ЧЛЕН 8
Функции на депозитаря
Генералният секретар на Съвета на Европа информира всички
държави-членки на Съвета на Европа за:
a) всяко подписване;
b) депозирането на всеки ратификационен документ или документ
за приемане или утвърждаване;
c) датите на влизане в сила на този Протокол в съответствие с
членове 4 и 7;
d) всяко друго действие, уведомление или съобщение, имащо
отношение към този Протокол.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени
за това, подписаха този Протокол.
Съставен във Вилнюс на 3 май 2002 година на английски и
френски език, като и двата текста имат еднаква сила, в единствен
екземпляр, който остава на съхранение в архивите на Съвета на Европа.
Генералният секретар изпраща заверено копие на всяка държава-членка
на Съвета на Европа.
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Протокол № 16
към Конвенцията за защита правата на човека и основните
свободи
Страсбург, 2.Х.2013 г.
Държавите-членки на Съвета на Европа и другите
Високодоговарящи страни по Конвенцията за защита правата на човека
и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 година (понататък
наричана
„Конвенцията"),
подписали
настоящия
Протокол;имайки предвид разпоредбите на Конвенцията, и по-конкретно
член 19, който създава Европейския съд по правата на човека (по-нататък
наричан „Съдът");
считайки, че разширяването на компетентността на Съда да дава
съвещателни мнения ще повиши взаимодействието между Съда и
националните власти, и така ще консолидира прилагането на
Конвенцията, в съответствие с принципа на субсидиарност;
имайки предви дМнение№ 285 (2013),приетоот Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа на 28 юни 2013 година,
се договориха за следното:
ЧЛЕН 1
1. Най-висшите съдилища на Високодоговаряща страна, посочени
в съответствие с член 10, могат да отправят до Съда искания за
съвещателни мнения по принципни въпроси, отнасящи се до тълкуването
или прилагането на правата и свободите, определени в Конвенцията или
протоколите към нея.
2. Запитващият съд може да поиска съвещателно мнение само в
рамките на висящо пред него дело.
3. Запитващият съд следва да мотивира своето искане и да
представи релевантните правни и фактически данни за висящото дело.
ЧЛЕН 2
1. Състав от петима съдии от Голямата камара решава дали да
приеме искането за съвещателно мнение съобразно член 1. Отказът на
състава да приеме искането се мотивира.
2. Ако съставът приеме искането, Голямата камара се произнася
със съвещателното мнение.
3. Съставът от петима съдии и Голямата камара, споменати погоре, включват по право съдията, избран по отношение на
Високодоговарящата страна, чийто съд е отправил искането. При липса
на такъв съдия или при невъзможност да участва в делото, в качеството
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на съдия заседава лице, избрано от председателя на Съда от списък,
предоставен предварително от тази страна.
ЧЛЕН 3
Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа и
Високодоговарящата страна, чийто съд е отправил искането, имат право
да представят писмени становища и да участват в заседанията по делото.
Председателят на Съда може, в интерес на доброто правораздаване, да
покани всяка друга Високодоговаряща страна или друго лице да
представи писмено становище или да участва в заседанията по делото.
ЧЛЕН 4
1. Съвещателните мнения се мотивират.
2. Ако съвещателното мнение не изразява, изцяло или отчасти,
единодушното становище на съдиите, всеки съдия има право да изрази
особено мнение.
3. Съвещателните мнения се съобщават на поискалия ги съд и на
съответната Високодоговаряща страна.
4. Съвещателните мнения се публикуват.
ЧЛЕН 5
Съвещателните мнения не са обвързващи.
ЧЛЕН 6
Високодоговарящите страни ще считат членове 1 до 5 на този
Протокол като допълнителни членове на Конвенцията и всички
разпоредби на Конвенцията се прилагат съответно.
ЧЛЕН 7
1. Този Протокол е открит за подписване от Високодоговарящите
страни по Конвенцията, които могат да изразят съгласието си да бъдат
обвързани от него чрез:
a) подписване без последващо ратифициране, приемане или
утвърждаване; или
b) подписване, подлежащо на ратифициране, приемане или
утвърждаване, последвано от ратифициране, приемане или
утвърждаване.
2. Документите за ратификация, приемане или утвърждаване се
депозират при Генералния секретар на Съвета на Европа.
ЧЛЕН 8
1. Този Протокол влиза в сила на първия ден на месеца, който
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следва изтичането на три месеца от датата, на която десет
Високодоговарящи страни по Конвенцията са изразили съгласието си да
бъдат обвързани от Протокола в съответствие с разпоредбите на член 7.
2. По отношение на Високодоговаряща страна по Конвенцията,
която изрази съгласието си да бъде обвързана от този Протокол
впоследствие, той влиза в сила на първия ден на месеца, който следва
изтичането на срок от три месеца от датата, на която страната е изразила
съгласието си да бъде обвързана от Протокола в съответствие с
разпоредбите на член 7.
ЧЛЕН 9
Не се допускат резерви по отношение на разпоредбите на този
Протокол на основание член 57 от Конвенцията.
ЧЛЕН 10
При подписването или при депозирането на документа за
ратификация, приемане или утвърждаване, всяка Високодоговаряща
страна по Конвенцията посочва съдилищата за целите на член 1, параграф
1, от този Протокол чрез декларация, отправена до Генералния секретар
на Съвета на Европа. Тази декларация може да се промени по всяко време
по същия начин.
ЧЛЕН 11
Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява държавитечленки на Съвета на Европа и другите Високодоговарящи страни по
Конвенцията за:
a) всяко подписване;
b) депозирането на всеки документ за ратифициране, приемане
или утвърждаване;
c) датите на влизане в сила на този Протокол в съответствие с член
8;
d) всяка декларация, направена по силата на член 10; и
e) всяко друго действие, уведомление или съобщение, имащо
отношение към този Протокол.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени
за това, подписаха този Протокол.
Съставен в Страсбург на 2 октомври 2013 година на френски и
английски език, като и двата текста имат еднаква сила, в единствен
екземпляр, който остава на съхранение в архивите на Съвета на Европа.
Генералният секретар на Съвета на Европа изпраща заверено копие на
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всяка държава-членка на Съвета на
Високодоговарящи страни по Конвенцията.
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Европа

и

на

другите

РЕЦЕНЗИЯ
СИТУАЦИОНЕН ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ В
ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА – МОНОГРАФИЯ С ПРИНОС В
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКАТА ЛИТЕРАТУРА
Доц. д-р Йордан Дойков, УниБИТ
Монографията Ситуационен външнополитически анализ в
областта на сигурността (теория и практика на проблема в
условията на променяща се среда на сигурност от края на ХХ и
началото на ХХI век), ИК „Кинг“, 2009, ISBN: 978-954-9518-64-1, на
която доц. Тодор Кобуров е автор, е определен принос в
политологическото знание. Това обаче едва ли изчерпва нейния облик,
съдържание, значение. Трудът има специфична насоченост на това
знание в теоретико-практическите полета на международните
отношения и на сигурността. Тези означени формати на изследването
са съдържателно опредметени чрез авторовия интерес към най-сложния
научен теоретичен конструкт – анализа. В този смисъл работата на доц.
Кобуров е особено ценна, защото той се е посветил на разработването
на теоретични въпроси в една научна област. Още повече, че
собствените му изследователски търсения се цѐлят към разработването
на стъпките на установяването на политологическите знания в сферата
на международните отношения и на сигурността. Знанията се добиват
по определени начини. Тези начини се наричат методи. Разположени
във времева и логическа връзка те конструират методология.
Методологията е съвкупният изследователски инструментариум, който
ни позволява да извършим анализ на обектите на научен интерес и да
добием ново знание за него. Това е направил авторът. Тук е ценността
на труда му – защото се е посветил и реализирал най-сложния вид на
изследване в науката. Разбира се, трябва да добавим и още нещо.
Авторът не е разработил само теоретичен труд. Той отлично разбира
дълбокия смисъл на връзка теория – практика, чиято резултативност
всъщност е самата наука. Третата част от неговата монография отразява
тази връзка. А именно – апробирането на разработения от него
методологически инструментариум на практическите полета на
международните отношения и на сигурността. Това несъмнено
повишава още повече стойността на неговата работа и същевременно е
свидетелство за професионална добросъвестност и научна етичност.
Книгата Ситуационен външнополитически анализ в областта на
сигурността е оригинален авторски труд, за което свидетелства
разработеният от доц. Кобуров ситуационен външнополитически
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анализ. На първо място, разработването на такъв анализ изисква знания
за нормативната страна на международните отношения, т.е. за
системата от международноправни норми. На второ място, този тип
анализ следва да включва познание за политическите аспекти на
международната сигурност. Това означава търсенето на динамична
съпоставимост между действие на нормите на международното право и
силова приложимост, произтичаща от новите геополитически
реалности и доктрини. Всичко това е взето под внимание и е
структурирано изложено от автора. Оттук той черпи основание да
акцентира върху политическите аспекти на изследваната от него
проблематика, като извежда основните методологически предпоставки
за обективен външнополитически ситуационен анализ. Това означава
още и принос към сравнителните изследвания в областта на
международните отношения и на сигурността.
Този качествен труд привлича вниманието и поради
обстоятелството, че представлява една своеобразна образователна
иновация, която формира и утвърждава у специализираната
читателската аудитория ориентири в нарастващото многообразие от
проблеми, теми и дискусионни полета на международната
компаративистика.
Специален интерес представлява авторският подход в
разбирането на политическите отношения и на политическия процес
като ситуативност в единен нормативен хоризонт. И точно тук се
корени мултидисциплинарният характер на този труд. А това е така,
защото възможните изследователски подходи при анализа, именно, на
разглеждания
нормативен
хоризонт
могат
да
бъдат
международноправни, собствено политологически, икономически,
социологически, философски.
Впечатляващо по своя обхват и дълбочина е методологическото
разбиране на доц. Кобуров за аналитичния потенциал на методите на
изследване и тяхното композиционно асемблиране. В този смисъл
авторовата яснота за монистичната и плуралистичната интерпретация
на различните научни методи е несъмнено теоретично достойнство на
този труд.
Запознаването със съдържанието на книгата поражда сериозен
размисъл за направеното и ненаправеното в областта на анализа на
международните отношения и на сигурността сред академичните среди,
експертните общности в областта на сигурността и отбраната,
управленците в тези специфични сфери и политиката като цяло. В това
се състои несъмнената полза на труда на доц. Тодор Кобуров за
развитието на научното познание и усъвършенстването на
политическата практика.
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IN MEMORIAM
Има хора, които оставят дълбока и трайна следа след себе си.
Днес е изключително тежък ден за Югозападния университет, за
Правно-историческия факултет, за цялата академична общност. Казваме
„Последно сбогом“ на проф. д.ю.н. Методи Марков. Думите са безсилни
в този ден и час, за да изразят нашата човешка мъка от загубата на един
изключителен професионалист, авторитетен учен, любим на всички
студенти преподавател и един човек с голямо сърце. Когато някой си
тръгне от този свят, и то толкова млад и толкова неочаквано, няма как
да не осъзнаем, че мястото му сред нас ще остане завинаги празно.
Проф. д.ю.н. Методи Марков бе един от стожерите на катедра
„Гражданскоправни науки“ в Правно-историческия факултет на
Югозападния университет „Неофит Рилски“. Той винаги отстояваше
високите критерии в правната наука, но и неизменно подкрепяше всеки
един от по-младите преподаватели, докторанти и студенти. Едва ли
някой би могъл да забрави всеотдайността, с която проф. д.ю.н. Методи
Марков работеше за утвърждаването на авторитета на катедра
„Гражданскоправни науки“ в Югозападния университет. Учебниците и
учебните помагала, написани от него, са дали знания на множество
студенти. Научното му творчество остави трайно наследство в
българската правна книжнина с множество книги и статии в областта на
вещното
право,
облигационното
право,
семейното
право,
наследственото право, защитата на конкуренцията. Проф. Марков е
един от първите учени у нас, разработвал проблеми, свързани с
конкурентното право (забранени споразумения, държавни помощи,
обществени поръчки, публични предприятия). Със своите многочислени
монографии, студии и статии проф. Марков сякаш бе човек от друга
планета – планетата на творческия дух, на смелостта и на вечното
търсене в правото. А както пише един от големите политически
мислители: „Там, където не е загубено словото, там и делото не е
загубино!”
Но може би най-важното, най-ценното негово качество, което
трябва да бъде ярко откроено, е огромната духовна сила и мъжество, с
които посрещна предизвикателството на болестта.
Нека в този момент да сведем глава и да се поклоним не само
пред юриста, учения и преподавателя, но и пред невероятния човек,
колега и приятел, когото имахме честта да познаваме и за когото можем
да кажем само най-добрите и най-сърдечните думи.
Винаги ще скърбим за него и ще го помним!
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Методи Марков е роден в Горна Оряховица на 30 май 1959 г.
През 1984 г. завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на
Софийския университет. През 1991 г. постъпва като хоноруван асистент
в Юридическия факултет, Катедра по гражданскоправни науки, през
1995 г. става старши асистент в същата катедра, а през 1997 г. – главен
асистент.
Доцент е в Катедрата по гражданскоправни науки от 2002 г.
Професор в Юридическия факултет на Софийския университет е от
2009 г., в Югозападния университет „Неофит Рилски“ и в Нов
Български университет. Доктор по право (1994 г.) и доктор на
юридическите науки (2013 г.).
Проф. Марков бе уважаван лектор и експерт по право с четени
курсове по Облигационно право, Семейно и наследствено право, Вещно
право, Правна защита на конкуренцията, Правна защита на детето и
личността и др.
Проф. д-р Габриела Белова
Декан на Правно-историческия факултет
Югозападен университет „Неофит Рилски“
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Нашите автори
Проф. д.ю.н. Методи Марков завършва специалност „Право“ в
Юридическия факултет на Софийския университет през 1984 г. През
1991 г. постъпва като хоноруван асистент в Юридическия факултет,
Катедра по гражданскоправни науки, през 1995 г. става старши асистент
в същата катедра, а през 1997 г. – главен асистент. Доцент е в Катедрата
по гражданскоправни науки от 2002 г. Професор в Юридическия
факултет на Софийския университет е от 2009 г., в Югозападния
университет „Неофит Рилски“ и в Нов Български университет. Доктор
по право (1994 г.) и доктор на юридическите науки (2013 г.).
Проф. д-р Валентина Попова завършва право в Софийски университет
„Св. Климент Охридски“ (1981 г.) и специализации от Женевски
университет, Университета в Саарланд, Университета в Кьолн,
Академията по европейско право в Триир, Университета в Хайделберг.
През периода 1982 г. – 1985 г. е младши съдия в Окръжен съд –
Благоевград. Професор е по Граждански процес в Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, където е
преподавател от 1986 г. Член е на Софийска адвокатска колегия, Съюза
на юристите в България, Съюза на юрисконсултите в България, Съюза
на учените в България, Научната асоциация за международно
процесуално право и Международната асоциация на процесуалното
право.
Проф. д-р Веселин Вучков е магистър по право на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ (1993 г.), доктор по право (2003
г.), доцент по наказателнопроцесуално право (2010 г.). Преподавател е
по наказателен процес в Академията на МВР, Югозападния университет
„Н. Рилски“ – Благоевград и Пловдивския университет „П.
Хилендарски“. Автор е на редица публикации по проблемите на
наказателнопроцесуалното право.
Стоян Мемцов е възпитаник на Френската езикова гимназия „Антоан
дьо Сент-Екзюпери“ в гр. Пловдив. Звършва „Право“ в Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“ през 2010 г. През 2010-2011 г.
специализира „Европейско право“ в Лайденския университет,
Нидерландия. От 2013 г. до 2016 г. е редовен докторант в катедра
„Международно и сравнително право“ към Юридическия факултет на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с тема на
дисертационния труд „Актуални проблеми на международноправния
статус на Косово“. На 18 септември 2017 г. защитава успешно
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докторска дисертация в направление „Международно право и
международни отношения“. От есента на 2016 г. е асистент в
Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“, катедра „Международно и сравнително право“. Има
научни интереси в областта на международното публично право,
европейската защита на правата на човека, конкурентното право на ЕС и
др. Практикуващ адвокат в гр. Пловдив, вписан в местната адвокатска
колегия през лятото на 2013 г.
Милорад Йорданов завършва през 2007 г. Академия на МВР, град
София, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред“. Впоследствие придобива ОКС „Магистър“ по
специалност „Право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград през 2011
г. През периода 2015-2017 г. специализира в CEPOL Агенция на ЕС за
обучение в областта на правоприлагането, Будапеща, Унгария, като
защитава магистърска теза на тема „The right to liberty and security and
the lawfulness of the detention by the police in Europe“. От 2014 г. до 2016
г. е редовен докторант в катедра „Опазване на обществения ред“ към
факултет „Полиция“ на Академия на МВР с тема на дисертационния
труд „Полицейска защита на пострадали от престъпления“. На 9
февруари 2016 г. защитава успешно докторска дисертация в
направление „Национална сигурност“. От юни 2012 г. е последователно
асистент и старши преподавател в Академия на МВР, факултет
„Полиция“, катедра „Опазване на обществения ред“. Има научни
интереси в областта на полицейското право, европейската защита на
правата на човека, опазването на обществения ред и др.
Петър Тодоров е служител на МВР от 1995 г. Завършва през 2009 г.
Софийския университет „Свети Климент Охридски“, ОКС „Бакалавър“,
„Социални дейности“, специализация „Социална работа с деца“. През
2011 г. придобива ОКС „Магистър“ в Софийския университет „Свети
Климент Охридски“, „Педагогика“, специализация по „Педагогика на
девиантното поведение“. От 2014 г. до 2016 г. е докторант на
самостоятелна подготовка в катедра „Опазване на обществения ред“
към факултет „Полиция“ при Академията на МВР с тема на
дисертационния труд „Патрулно-постова дейност на Охранителна
полиция“. На 09.02.2016 г. защитава успешно докторска дисертация в
област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.1. Национална сигурност, специалност „Организация и
управление извън сферата на материалното производство“. От м.
октомври 2012 г. е асистент във факултет „Полиция“ при Академията на
МВР, катедра „Опазване на обществения ред“, а от 2016 г. е старши
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преподавател в същата катедра. Има научни интереси в областта на
националната
сигурност,
опазването
на
обществения
ред,
противодействието на престъпността, геополитиката и геостратегията.
Златка Гергинова завършва Езикова гимназия „Акад. Людмил
Стоянов“ – Благоевград, с профил „Немски език“ през 1995 г., през 2000
г. – магистърска степен по „Немски език и английски език“ във
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, а през 2007
г. – магистърска програма по специалност „Международни отношения“
в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. От м. септември 2004 г. е
асистент по немски език в Правно-историческия факултет на ЮЗУ
„Неофит Рилски“ – Благоевград. През 2015 г. защитава успешно
докторска дисертация на тема „Референдумите като инструмент при
международните договори на примера на държавите от ЕИП и
Швейцария“.
Проф. д-р Габриела Белова е магистър по право на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ (1992 г.). Образователната и
научна степен „доктор“ ѝ е присъдена след защита на дисертационен
труд на тема „Процесът на европейска интеграция и националният
суверенитет“ през 2004 г. Научното звание „доцент“ по научна
специалност „Международно право и международни отношения“ ѝ е
присъдено от ВАК по предложение на Специализирания научен съвет
по правни науки през 2007 г. През 2010 г. е избрана за декан на Правноисторическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, а от 2014 г. е
професор по професионално направление 3.6. Право. Автор е на
множество студии, статии, рецензии, становища, доклади в областта на
международното право и правото на Европейския съюз.
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