МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОТЧЕТ
НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения
по реда на глава ІІІ „а” от Закона за съдебната власт
За периода 01 октомври 2012 г. – 31 март 2013 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 60 м от ЗСВ предоставям на Вашето внимание отчет относно
постъпилите от Инспектората към ВСС в Министерство на правосъдието заявления по
реда на глава ІІІ „а” от Закона за съдебната власт, както и за сключените споразумения и
заплатените по тях обезщетения за периода 01 октомври 2012 г. – 31 март 2013 г.
На 10 май 2011 г. Европейският съд по правата на човека („Съдът”, „ЕСПЧ”)
постанови две пилотни решения срещу Република България, с които беше даден срок на
българската страна до 10 август 2012 г. да се изгради ефективно национално средство за
защита по чл.13 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните
свободи („ЕКЗПЧОС”, „Конвенцията”) срещу допусканите от органите на българската
съдебна власт системни нарушения на правото за разглеждане и решаване на делата в
разумен срок, по смисъла на чл.6 §1 от ЕКЗПЧОС.
С последвалите изменения в Закона за съдебната власт (в сила от 01 октомври 2012
г.) и в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (в сила от 15 декември
2012 г.) се създаде механизъм за обезщетяване на гражданите и юридическите лица в

случаите на нарушаване на правото им на разглеждане и решаване на делата в разумен
срок, който беше оценен като напълно адекватен на изискванията на Конвенцията от
Комитета на министрите към Съвета на Европа.
След влизане в сила на измененията в ЗСВ на 1 октомври 2012 г. със съдействието
на Националният институт на правосъдието бяха организирани и успешно проведени две
специализирани обучения по приложението на чл. 6 § 1 от Конвенцията. Първото
обучение беше водено от съдия Павлина Панова, аd hoc съдия в ЕСПЧ, а второто,
проведено през март 2013 г. беше с участието на експерти от Съвета на Европа и от
Регистратурата на ЕСПЧ. За нуждите на обучението беше подготвен нарочен обучителен
материал „Обезщетение при прекомерна продължителност на производствата“, съдържащ
обзор на практиката на Европейския съд по правата на човека по чл. 6, § 1 от Европейската
конвенция за правата на човека.
Чрез промяна в Устройствения правилник на МП Министърът на правосъдието
възложи на Дирекция „ППРБЕСПЧ“ функциите по чл.60 е от ЗСВ. Бяха приети вътрешни
правила на дирекцията, които подробно разписаха методика за определяне на
обезщетенията по основателни заявления, така че субективният момент да бъде сведен до
минимум и да отговаря в максимална степен на практиката на ЕСПЧ. В дирекцията беше
разработен електронен регистър на постъпилите от ИВСС заявления, в който се завеждат
преписките, прави се описание на констативния протокол и се следят относимите дати и
срокове.
От 1 октомври 2012 г. до 31 март 2013 г. от Инспектората към ВСС в Министерство
на правосъдието са постъпили общо 94 заявления.
На основание изготвените от ИВСС Констативни протоколи експертите от
Дирекция „ППРБЕСПЧ” са определили заявленията, както следва:

Оставени без разглеждане по същество – 66 броя
Получени в МП
- поради липса на окончателен акт по
производството съгласно чл. 60а ал. 2
от ЗСВ
- тъй като заявителят не е страна по
производството съгласно чл. 60а ал. 2
от ЗСВ
- поради наличие на заведена пред
ЕСПЧ жалба, която е била обявена за
недопустима
- поради неспазване на срока по чл.
60а ал. 4 от ЗСВ
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- тъй като разглежданата преписка
няма характер на съдебно или
досъдебно производство
- поради неотстраняване в срок на
нередовности в заявлението
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Разгледани по същество – 28 броя

Неоснователни
(№ на ИВСС)
РС-12-04
РС-12-34
РС-12-60
РС-12-62
РС-12-65
РС-12-72
РС-13-03
РС-13-08
РС-13-21
РС-13-39
РС-13-51
Основателни
(№ на ИВСС)
РС-12-07
РС-12-11
РС-12-20
РС-12-21
РС-12-22
РС-12-45
РС-12-54
РС-12-61
РС-12-66
РС-12-68
РС-12-69
РС-12-70
РС-12-73
РС-13-01
РС-13-15
РС-13-18
РС-13-22

Получени
в МП

Изпратени
уведомления
/
предложения

Сключени
споразумения

Мълчалив отказ да се
сключи споразумение в
предвидения
едномесечен срок
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РС-12-22
РС-12-45
РС-12-54
РС-12-61
РС-12-68
РС-12-73
РС-13-01
РС-13-15
РС-13-22
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РС-12-07
РС-12-22

РС-12-20

Предложените споразумения са в размери от 1000 до 10000 лв.
Изрично са приети още 8 предложения (РС-12-11, РС-12-21, РС-12-45, РС-12-54,
РС-12-68, РС-13-01, РС-13-15, РС-13-22) и е задействана е процедурата по подписване
споразумение, но към 31 март 2013 г. тя все още не е приключила. Споразуменията по тях
ще бъдат включени в доклада за следващото тримесечие.
Към момента се очакват отговорите на заявителите по две направени предложения
за сключване на споразумения (по заявления с № на ИВСС РС-12-61 и РС-12-73).
Сключени споразумения:
.
1.
Споразумение по заявление № РС-12-07/04.10.2012 беше сключено на
04.03.2013 г. лично от заявителя И.М. за сума в размер на 3 800 лв. Заявлението е
подадено в рамките на шестмесечния срок по чл. 60а, ал. 4 от ЗСВ от приключване на
производството по адм. дело № 1250/2002 г. по описа на СГС, АК, ІІІ-Г отд. с окончателно
решение на ВАС в сила от 04.04.2012 г. При извършената от Инспектората към ВСС
проверка е установено, че общият срок на движение на делата за две инстанции с връщане
за ново разглеждане и последващо обжалване в периода от 16.04.2002 г. до 04.04.2012 г. е
приблизително десет години.
2.
Споразумение по заявление № РС-12-22/12.10.2012 беше сключено на
25.03.2013 г. лично от заявителката Т.М. за сума в размер на 2 700 лв. Заявлението е
подадено в рамките на шестмесечния срок по чл. 60а, ал. 4 от ЗСВ от приключване на
производството по НОХД № 30069/2012 г. по описа на Районен съд – Монтана с
окончателен акт, влязъл в сила на 12.07.2012 г. При извършената от Инспектората към
ВСС проверка е установено, че общият период на наказателното производство, включващ
досъдебното производство и разглеждането на делото на една инстанция е продължил от
10.01.2006 г. до 12.07.2012 г. т.е. приблизително седем години.

