
 

 

Преводът на този текст е осъществен благодарение на подкрепата на Програмата за 

върховенство на правото в Югоизиточна Европа на Фондация “Конрад Аденауер”.  

Изразените в него възгледи са на авторите и не отразяват задължително официалните 

становища на ПВПЮИЕ на ФКА.  

 

 

Такса за освобождаване в размер на 50 000 британски лири (60 000 евро), наложена за 

връщането на запорирания самолет, не е непропорционална на целта да се 

предотврати вноса в страната на забранени наркотици. 

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО AIR CANADA СРЕЩУ ОБЕДИНЕНОТО 

КРАЛСТВО 

 

(Жалба № 18465/91 г.) 

5 май 1995 г. 

 

1. Основни факти  

 

На 1 май 1987 г. митническите и акцизни власти на Обединеното кралство налагат 

запор на самолет, принадлежащ на Air Canada (жалбоподателя), след като на борда са 

открити наркотици. Запорирането на самолета се осъществява след редица инциденти, 

които пораждат в митническите и акцизни власти на Обединеното кралство опасения 

относно адекватността на процедурите за сигурност на дружеството жалбоподател на 

летище Хийтроу, Лондон. Самолетът е задържан от властите в продължение на няколко 

часа, докато жалбоподателят заплаща за освобождаването му сумата от 50 000 британски 

лири (приблизително 60 000 евро). 

 

2.  Решението на Съда 

 

На 20 май 1987 г. жалбоподателят подава известие за иск, като оспорва 

обстоятелството, че самолетът подлежи на запор. Както Висшият съд, така и 

Апелативният съд приемат, че действията на властите по налагане на запор на самолета 

не са довели до лишаване на жалбоподателя от собственост, тъй като жалбоподателят 

после заплаща сумата, необходима за връщането на самолета. Отказано е разрешение за 

обжалване пред Камарата на лордовете. 

 

Член 1 от Протокол № 1  

 

Жалбоподателят подава жалба пред Европейския съд по правата на човека по член 1 

от Протокол № 1 (защита на собствеността) към Европейската конвенция за правата на 

човека, като се оплаква, че налагането на запор върху неговия самолет и условията, 

поставени за връщането му, са в нарушение на правата му. Жалбоподателят подава 

оплакване и по член 6, алинея 1 (право на справедлив съдебен процес), че сумата, която 

е трябвало да заплати за вдигане запора на самолета, всъщност се равнява на наказание 

по наказателното право, и следователно е налице определяне на основателността на 

наказателно обвинение без съдебно производство. 

 



Съдът отбелязва, че налагането на запор на самолета не лишава жалбоподателя 

от собственост, тъй като сумата, необходима за освобождаването на самолета, 

впоследствие е платена и самолетът е върнат. Съдът приема, че налагането на запор и 

освобождаването на самолета е мярка, предприета като част от политиката на 

Обединеното кралство за предотвратяване вноса в страната на забранени наркотици от 

страна на превозвачите, и следователно може да се класифицира като осъществяване на 

контрол върху ползването на притежанията, както е посочено в алинея 2 на член 1 от 

Протокол № 1. 

 

Съдът постановява, че действията на властите представляват изключителни 

мерки, към които е прибягнато, за да се постигне подобряване на процедурите за 

сигурност на жалбоподателя, и са предприети в съответствие с общия интерес, по-

специално за борба с международния трафик на наркотици. Съдът взема предвид 

голямото количество наркотици, намерени в резервоара – 331 килограма, уличната му 

стойност от 800 000 британски лири, както и стойността на самолета – 60 000 000 

британски лири, и стига до заключението, че изискването за плащане на 50 000 

британски лири не е непропорционално спрямо целта за предотвратяване на вноса на 

забранени наркотици в Обединеното кралство. Предвид обстоятелствата по случая, 

постигнат е справедлив баланс. Следователно Съдът постановява, че не е налице 

нарушение на член 1 от Протокол № 1. 

 

Член 6  

 

Съдът отбелязва, че срещу жалбоподателя не са повдигнати наказателни 

обвинения и не са участвали наказателни съдилища. В съответствие с това Съдът 

постановява, че не е налице произнасяне по основателността на наказателно обвинение 

и страните се съгласяват, че жалбата засяга гражданските права на дружеството 

жалбоподател. Жалбоподателят е имал правото, и се е възползвал от него, да оспори 

решението на митническите и акцизни власти на Обединеното кралство относно запора. 

Това оспорване е ограничено от споразумението на страните до конкретни правни 

въпроси. Съдът постановява, че по този начин изискването за достъп до съд е спазено в 

това отношение. Що се отнася до решението за изискване на плащане, жалбоподателят 

е могъл да заведе производство по съдебен контрол по този въпрос, но такова 

производство не е образувано. Следователно Съдът постановява, че не е налице 

нарушение на член 6. 


