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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3
от 23 март 2021 г.

по конституционно дело № 11 от 2020 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов, при участието на
секретар-протоколиста Мариана Малканова
разгледа в закрито заседание на 23 март
2021 г. конституционно дело № 11/2020 г.,
докладвано от съдиите Георги Ангелов и
Борис Велчев.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2,
предл. първо от Конституцията на Република България (Конституцията) във фазата за
решаване на делото по същество.
Делото е образувано на 15.07.2020 г. по
искане на омбудсмана на Република България
за установяване на противоконституционност
на чл. 171, т. 1, буква „д“ и т. 2, буква „к“ от
Закона за движението по пътищата (ЗДвП)
(обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г.; посл. доп.,
бр. 23 от 19.03.2021 г.).
Според вносителя на искането с оспорените разпоредби се ограничава упражняването
на основни права на гражданите – правото
на свободно придвижване по територията на
страната и на напускане на нейните предели
(чл. 35, ал. 1 от Конституцията) и правото на
личен живот (чл. 32, ал. 1 от Конституцията),
наред с нарушаването на конституционни
принципи – принципа на правовата държава
(чл. 4, ал. 1 и 2 от Конституцията) и принципа
на неотменимост на основните права (чл. 57,
ал. 1 от Конституцията). В допълнение към
искането от 20.07.2020 г. вносителят твърди,
че разпоредбата на чл. 171, т. 2, буква „к“
ЗДвП противоречи и на чл. 17, ал. 1 и 3 от
Конституцията.
По делото са постъпили писмени становища
от Министерския съвет и от министъра на
вътрешните работи, които намират искането
за неоснователно.
Според Министерския съвет оспорените
разпоредби не ограничават упражняването
на правото на гражданите на свободно придвижване и напускане пределите на страната,
но ако се приеме обратното – наложените
ограничения са допустими и конституционосъобразни, защото тяхното предназначение е
да осигурят безопасността на движението по
пътищата и да опазят живота и здравето на
хората, като е спазен принципът на пропорционалност.

