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УВОД
Член 6, § 1 – Право на справедлив съдебен процес
“Всяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения ...
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 морала, обществения ред или националната сигурност в едно демократично
общество, когато това се изисква от интересите на лица, ненавършили пълнолетие или за защита
на личния живот на страните по делото или, само в строго необходимата според съда степен, в
случаите, когато поради особени обстоятелства публичността би нанесла вреда на интересите на
правосъдието.”1

1. Това ръководство е предназначено да предостави информация на
практикуващите юристи за най-важните решения, постановени от Страсбургския съд
от създаването му досега2. То излага ключовите принципи, развити в практиката на
Съда, както и относимите прецеденти. Практиката е цитирана избирателно – това са
водещи, важни и скорошни решения3.
2. Решенията Решенията на Съда в действителност служат не само за решаване на
конкретните дела, образувани пред Съда, но в по-общ план - за проясняване, охрана
и развитие на нормите, установени с Конвенцията, допринасяйки по този начин за
спазването от държавите на техните задължения, приети като страни по Конвенцията
(Ireland v. the United Kingdom, § 154). Мисията на системата на Конвенцията е да
разреши проблемите, възникващи на почвата на публичната политика, в обществен
интерес, издигайки по този начин общите стандарти за защита на правата на човека и
разпространявайки практиката по правата на човека сред държавите – страни по
Конвенцията (Konstantin Markin v. Russia [GC], § 89).

Настоящият превод на член 6 от Конвенцията, който е направен от преводача на настоящото
ръководство, се различава от официалния български превод, публикуван в ДВ, бр. 137 от 1998 г. – бел.
прев.
2
Позоваванията на практиката са актуални към 1 май 2013 г.
3
В английския оригинал става дума за judgments и decisions. В първия случай се имат предвид актове
на Съда, с които се решава спорът както по допустимост, така и по същество. Във втория случай се
имат предвид актове както на Съда, така и на Комисията, които в повечето случаи (макар и невинаги)
са по допустимостта на жалбата. На български език и за двата случая се е утвърдил не съвсем точният
превод „решения“, който не дава възможност да се направи разграничение на терминологично ниво
между двата вида актове (за разлика например от утвърдените преводи на руски език като
„постановление“ – за judgment, и „решение“ – за decision). Макар преводът на настоящото ръководство
да запазва утвърдените на български език преводи на тези термини, за да се подчертае разграничението
между тях по-надолу в текста, при цитирането на decision след заглавието на акта в скоби е посочено
съкращението dec. Във всички останали случаи, в които няма такова обозначение, става дума за
judgment. – бел. прев.
1
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I. ОБХВАТ: ПОНЯТИЕ ЗА „ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И
ЗАДЪЛЖЕНИЯ“4
Член 6, § 1
“Всяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения ...
има право на … гледане на неговото дело … от …съд ….”

1. Общи изисквания за приложимост на член 6, § 1
3. Понятието за „граждански права и задължения“ не може да се тълкува само чрез
позоваване на националното право на държавата ответник; то е „автономно“ понятие
в рамките на правото на Конвенцията. Приложимостта на член 6, § 1 от Конвенцията
не зависи от статута на страните, характера на законодателството, което се прилага за
урегулиране на „спора“, и естеството на органа, който е компетентен да се произнесе
по въпроса (Georgiadis v. Greece, § 34).
4. Но принципът, според който автономните понятия, съдържащи се в
Конвенцията, трябва да се тълкуват в контекста на съвременните условия, не
позволява на Съда да тълкува член 6, § 1 така, сякаш прилагателното „граждански“
(с ограниченията, които това прилагателно неизбежно налага на категорията „права
и задължения“, към които се прилага разпоредбата) не се съдържа в нейния текст
(Ferrazzini v. Italy [GC]5, § 30).
5. Приложимостта на член 6, § 1 по гражданскоправни въпроси, на първо място,
зависи от съществуването на „спор“. На второ място, спорът следва да се отнася до
„права и задължения“, за които поне на защитимо основание може да се твърди, че са
признати от националното законодателство. И най-сетне, тези „права и задължения“
следва да са „граждански“ по смисъла на Конвенцията, макар че самият член 6 не им
предписва някакво конкретно съдържание в правните системи на договарящите се
страни (James and others v. United Kingdom, § 81).
(a) ПОНЯТИЕ ЗА „СПОР“

6. Терминът „спор“ (англ. dispute, фр. contestation) следва да се разбира в неговото
материалноправно, а не формално значение (Le Compte, Van Leuven and De Meyere v.
Belgium, § 45). Необходимо е да погледнем отвъд външното проявление и езика, който
се използва, и да се концентрираме върху конкретните реалности според спецификата
на всяко дело (Gorou v. Greece (no. 2) [GC], § 29; Boulois v. Luxembourg [GC], § 92).
Член 6 не се прилага към производство, което не е спорно и се решава едностранно,
без да включва насрещни страни, и което е достъпно само ако няма спор за права
(Alaverdyan v. Armenia (dec.), § 35).
7. „Спорът“ следва да е реален и сериозен по своя характер (Sporrong and Lönnroth
v. Sweden, § 81). Това изключва например граждански дела срещу администрацията
на затворите поради простото наличие в тях на затворници, инфектирани с ХИВ
(Skorobogatykh v. Russia (dec.). По друго дело Съдът е приел, че „спорът“ в случай на
искане към прокурора за подаване на касационна жалба по правен въпрос е реален,
тъй като представлява неразделна част от цялостното производство, в което

4
5

В тази част ръководството е обновена версия на съответната част от Ръководството по допустимост.
Тук и по-надолу със средни скоби се отбелязват решенията на Голямата камара на ЕСПЧ – бел. прев.
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жалбоподателката е участвала като граждански ищец с цел получаване на
обезщетение (Gorou v. Greece (no. 2) [GC], § 35).
8. Спорът може да се отнася не само към въпроса за съществуването на право, но
също така и към неговия обхват и към начина, по който то следва да се упражнява
(Benthem v. the Netherlands, § 32). Той може да засяга и фактически въпроси.
9. Резултатът от производството следва да е непосредствено решаващ за
въпросното право (например Ulyanov v. Ukraine (dec.). Следователно незначителна
връзка или отдалечени последици не са достатъчни, за да е приложим член 6, § 1
(Boulois v. Luxembourg [GC], § 90). Например Съдът е приел, че производства, които
оспорват законосъобразността на продължаването на лиценза за експлоатация на
атомна електроцентрала, не попадат в обхвата на член 6, § 1 поради това, че връзката
между решението за продължаване на лиценза и правото на живот, на физическа
неприкосновеност и на собственост е „твърде слаба и далечна“, а жалбоподателите
не са успели да докажат, че те лично са били изложени на опасност, която би била не
само конкретна, но преди всичко непосредствена (Balmer-Schafroth and Others v.
Switzerland, § 40; Athanassoglou and Others v. Switzerland [GC], §§ 46-55); вж.
напоследък Sdruzeni Jihoceske Matky v. the Czech Republic (dec.); за случай, засягащ
ограничено шумово замърсяване във фабрика, вж. Zapletal v. the Czech Republic (dec.);
за предполагаемо екологично въздействие на проект за третиране на минни отпадъци
вж. Ivan Atanasov v. Bulgaria, §§ 90-95. Аналогично производство, в рамките на което
двама служители в публичния сектор са оспорили назначаване на свой колега на
длъжност, е можело да има само далечна връзка с техни граждански права (поспециално, с тяхното собствено право да бъдат назначени) (вж. Revel and Mora v.
France (dec.).
10. От друга страна, Съдът е намерил, че член 6, § 1 е приложим в случай, при
който строителството на язовир би наводнило селото на жалбоподателите (Gorraiz
Lizarraga and Others v. Spain, § 46), и в случай на издаване на разрешение за
експлоатация на мина за добив на злато, която използва оросяване на рудата с
цианиди близо до селата на жалбоподателите (Taşkın and Others v. Turkey, § 133; вж.
също Zander v. Sweden, §§ 24-25). Наскоро по дело, свързано с жалба на местно
природозащитно сдружение за съдебен контрол на разрешение за проектиране, Съдът
е приел, че съществува достатъчна връзка между спора и правото, отстоявано от
юридическото лице, по-специално предвид статута на сдружението и неговите
учредители, както и на факта, че целта, която то е преследвало, е била ограничена
териториално и съдържателно (L’Erablière A.S.B.L. v. Belgium, §§ 28-30). Освен това
производството за възстановяване на дееспособността на физическо лице има
непосредствено значение за неговите/нейните граждански права и задължения (Stanev
v. Bulgaria [GC], § 233).
(b) НАЛИЧИЕ НА ЗАЩИТИМО ПРАВО ПО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

11. Жалбоподателят трябва да е в състояние да предяви на защитими основания
право, което е признато от националното законодателство (Masson and Van Zon v. the
Netherlands, § 48; Gutfreund v. France, § 41; и Boulois v. Luxembourg [GC], §§ 90-94).
Член 6 не придава някакво конкретно съдържание на понятието за „право“ в
националното законодателство на договарящите се страни и по принцип Съдът следва
да се съобразява с националното законодателство, за да определи дали дадено право
съществува. Дали властите имат, или не усмотрение при предоставяне на исканата от
определен жалбоподател мярка, може да бъде взето под внимание и дори да се окаже
6
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решаващо. Въпреки това фактът, че формулировката на една правна разпоредба дава
определена свобода на усмотрение, сам по себе си не изключва наличието на дадено
право. Други критерии, които може да бъдат взети под внимание от Съда, включват
признаването от националните съдилища на процесното право при подобни
обстоятелства или факта, че те са изследвали искането на жалбоподателя по същество
(Boulois v. Luxembourg [GC], §§ 91-101).
12. Съдът може да установи, че права, като например правото на живот, на здраве,
на здравословна околна среда и на уважение към собствеността, са признати от
националното законодателство (Athanassoglou and Others v. Switzerland [GC], § 44).
13. Процесното право следва да има правно основание в националното
законодателство (Szücs v. Austria, § 33).
14. Важно е обаче да се подчертае, че наличието на право на иск на национално
ниво може да зависи не само от съдържанието, в собствения смисъл на думата, на
съответното гражданско право, така както е определено от нацоналното
законодателство, но също и от наличието на процесуални бариери, препятстващи или
ограничаващи възможностите за предявяване на потенциален иск в съда. В
последната група случаи член 6, § 1 от Конвенцията може да намери приложение (AlAdsani v. the United Kingdom [GC], §§ 47; McElhinney v. Ireland [GC], § 25). По принцип
обаче той не може да се приложи в случаи на материално ограничаване на едно право
по националното законодателство (Roche v. the United Kingdom [GC], § 119). Органите
по Конвенцията не може да създадат чрез тълкуване на член 6, § 1 материално
гражданско право, което няма правна основа в разглежданата страна (ibid., § 117).
15. При решаването дали е налице гражданско „право“ и как да се класифицира
ограничението – като материално или като процесуално, трябва да се обърне преди
всичко внимание на относимите разпоредби на националното законодателство и как
ги тълкуват националните съдебни органи (Masson and Van Zon v. the Netherlands, §
49). Следва да се отиде отвъд рамките на това как изглеждат нещата, да се анализира
как националното законодателство класифицира конкретно ограничение и фокусът да
бъде върху същинското му значение (Van Droogenbroeck v. Belgium, § 38). И накрая,
влязлото в сила решение на националния съд не лишава непременно ретроспективно
жалбите на жалбоподателите от възможността те да бъдат аргументирани (Le Calvez
v. France, § 56). Например ограниченият обхват на съдебния контрол върху един
външнополитически акт (въздушните удари на НАТО над Сърбия) не може да
направи жалбите на жалбоподателите срещу държавата незащитими ретроспективно,
тъй като националните съдилища са разглеждали този въпрос за пръв път (Markovic
and Others v. Italy [GC], §§ 100-02).
16. Прилагайки разграничението между материалните ограничения и
процесуалните бариери в контекста на тези критерии, Съдът например е признал за
попадащи в обхвата на член 6, § 1 граждански искове заради немарливо изпълнение
на задължение срещу полицията (Osman v. the United Kingdom) или срещу местните
власти (Z and Others v. the United Kingdom [GC]) и e преценявал дали конкретното
ограничение (освобождаване от наказателно преследване или от отговорност) е било
пропорционално от гледна точка на член 6, § 1. От друга страна, Съдът е приел, че
освобождаването от гражданска отговорност на Короната срещу членове на
въоръжените сили произтича от материално ограничение и следователно
националното законодателство не е признало „право“ по смисъла на член 6, § 1 от
Конвенцията (Roche v. the United Kingdom [GC], § 124; вж. също Hotter v. Austria (dec.)
и Andronikashvili v. Georgia (dec.).
17. Съдът е приел, че сдруженията също имат право на защита по член 6, § 1, ако
търсят признаване на конкретни права и интереси на техни членове (Gorraiz Lizarraga
and Others v. Spain, § 45) или дори на определени права, за които те претендират в
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качеството си на юридически лица (такива като правото на „обществеността“ на
информация и на участие във вземането на решения за околната среда (Collectif
national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif Stop Melox et Mox v.
France (dec.), или когато действията на сдружението не може да бъдат разглеждани
като actio popularis (L’Erablière A.S.B.L. v. Belgium).
18. Ако законодателството установява условия за упражняване на определена
дейност или професия, кандидат, който ги удовлетворява, има право да бъде приет да
упражнява съответната дейност или професия (De Moor v. Belgium, § 43). Например,
ако жалбоподателят има защитимо твърдение, че удовлетворява законодателните
изисквания за регистрация като лекар, член 6 е приложим (Chevrol v. France, § 55; вж.
обратно Bouilloc v. France (dec.). Във всички случаи, когато законосъобразността на
производството за определяне на гражданско право може да бъде оспорена чрез
съдебно средство, което жалбоподателят е използвал, следва да се заключи, че е бил
налице „спор“ относно „гражданско право“ дори когато евентуалното решение е
било, че жалбоподателят не е удовлетворил изискванията на закона (правото да
продължи да практикува по тази медицинска специализация, по която
жалбоподателят е практикувал в чужбина) (вж. Kök v. Turkey, § 37).
(c) “ГРАЖДАНСКИЯТ” ХАРАКТЕР НА ПРАВОТО

19. Дали едно право ще се разглежда като гражданско, или не в светлината на
Конвенцията, следва да се определи не според неговата правна класификация по
вътрешното законодателство на държавата, а от това какво материално съдържание е
вложено от това законодателство и какви последствия се свързват с него. При
осъществяване на своите контролни функции Съдът следва да вземе предвид
предмета и целта на Конвенцията и националните правни системи на другите
договарящи се страни (König v. Germany, § 89).
20. По принцип приложимостта на член 6, § 1 към спорове между частни лица,
които са класифицирани като граждански във вътрешното законодателство, е
неоспорима за Съда (за дело, свързано с раздяла на съпрузи, вж. Airey v. Ireland, § 21).
(d) ЧАСТНИТЕ ПРАВА: ИМУЩЕСТВЕНИЯТ АСПЕКТ

21. Съдът Съдът разглежда като попадащи в обхвата на член 6, § 1 производства,
които по вътрешното законодателство са в сферата на „публичното право“, когато
техният резултат е решаващ за личните права и задължения. Такива производства
може, inter alia, да се отнасят до разрешения за продажба на земя (Ringeisen v. Austria,
§ 94), управление на частна клиника (König v. Germany, §§ 94-95), разрешение за
строеж (вж. inter alia, Sporrong and Lönnroth v. Sweden, § 79), притежаването и
използването на религиозни сгради (Sâmbata Bihor Greco-Catholic Parish v. Romania,
§ 65), административно разрешение във връзка с изискванията за упражняване на
определено занятие (Benthem v. the Netherlands, § 36), лиценз за сервиране на
алкохолни напитки (Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden, § 43) или спор за изплащане
на обезщетение за увреждане на здравето по време на работа или инцидент (Chaudet
v. France, § 30).
22. На същото основание член 6 е приложим към дисциплинарни производства
пред професионални органи, когато предмет на разглеждане е правото да се
упражнява професия (Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium; Philis v. Greece
(No. 2), § 45); към иск заради немарливо изпълнение на задължение срещу държавата
(X. v. France); иск за отмяна на административно решение, увреждащо правата на
жалбоподателя (De Geouffre de la Pradelle v. France); административни производства
8
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относно забрана за риболов във водите, собственост на жалбоподателя (Alatulkkila and
Others v. Finland, § 49); и конкурсни процедури за сключване на договор, при които е
застрашено гражданско право – правото на жалбоподателя да не бъде дискриминиран
на основата на религиозна вяра или политически убеждения при участие в търг за
обществена поръчка (Tinnelly & Sons Ltd and Others and McElduff and Others v. the
United Kingdom, § 61; вж. обратно I.T.C. Ltd v. Malta (dec.).
23. Член 6, § 1 е приложим към граждански искове в наказателното производство
(Perez v. France [GC], §§ 70-71), освен когато гражданският иск е подаден
изключително с цел лично отмъщение или с наказателни цели (Sigalas v. Greece, § 29;
Mihova v. Italy (dec.). Конвенцията не предоставя никакво право като такова на
наказателно преследване или осъждане за престъпление на трето лице. За да попадне
в обхвата на Конвенцията, такова право следва да е неотделимо от упражняването от
жертвата на предвидено от националното законодателство право да предяви
граждански иск дори само за получаване на символично овъзмездяване или за защита
на гражданско право, като например правото на „добра репутация“ (Perez v. France
[GC], § 70; относно символично обезщетение вж. също Gorou v. Greece (no. 2) [GC], §
24). Поради това член 6, § 1 е приложим към производства, свързани с граждански
искове, от момента на конституиране на ищеца като страна в производството, освен
ако той/тя се е отказал/а от правото на овъзмездяване по недвусмислен начин.
24. Член 6, § 1 също така е приложим към граждански искове за обезщетение за
малтретиране от агенти на държавата (Aksoy v. Turkey, § 92).

2. Приложимост към други видове спорове
25. Съдът е приел, че член 6, § 1 е приложим към спорове по социални въпроси,
включително производства, свързани с уволнение на сътрудник на частна фирма
(Buchholz v. Germany), производства, свързани със социалноосигурителни плащания
(Feldbrugge v. the Netherlands) или с материална помощ, която не е основана на
предварителни вноски (Salesi v. Italy), както и към производства относно
задължителни социалноосигурителни вноски (Schouten and Meldrum v. the
Netherlands). (За оспорване от работодателя на констатацията, че заболяването на
работника е свързано с работата, вж. Eternit v. France (dec.), § 32.) В тези случаи Съдът
е приел, че частноправните аспекти преобладават над публичноправните. В
допълнение той е приел, че са били налице сходства между правото на получаване на
социални помощи и правото на получаване на обезщетение от частна фондация за
нацистките преследвания (Woś v. Poland, § 76).
26. Споровете, засягащи държавни служители, попадат по принцип в обхвата на
член 6, § 1. По делото Pellegrin v. France [GC], §§ 64-71, Съдът е приел
„функционален“ критерий6. В решението си по делото Vilho Eskelinen and Others v.
Finland [GC], §§ 50-62, той реши да приложи нов подход. Принципът сега е, че се
приема приложимостта на член 6 по презумпция, а правителството ответник трябва
да докаже, на първо място, че жалбоподателят – държавен служител, няма право на
достъп до съд по националното право, и на второ място, че изключването от
предвидените в член 6 права на държавния служител е оправдано (вж. по-специално
§ 62 от решението). Ако жалбоподателят е имал достъп до съд по националното
законодателство, член 6 е приложим (дори за действащи военнослужещи и за техните
Този критерий е основан на характера на задълженията и отговорностите на служителя. Според него
(…) никакви спорове между административните власти и служителите, които заемат постове, свързани
с участие в упражняване на правомощия, определени от публичното право, не включват приложимост
на член 6, § 1 (…)“ (§ 67). – бел. прев.
6
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искове във военни съдилища: вж. Pridatchenko and Others v. Russia, § 47). Несъдебен
орган по националното право може да бъде квалифициран като „съд“ в материалното
значение на този термин, ако той несъмнено осъществява съдебни функции
(Oleksandr Volkov v. Ukraine, §§ 88-91). По отношение на втория критерий
изключването трябва да е оправдано на „обективни основания в интерес на
държавата“, което задължава държавата да докаже, че предметът на процесния спор
е свързан с упражняване на държавна власт или че е поставил под въпрос специалната
връзка между служителя и държавата. Поради това по принцип не би било оправдано
изключването от гаранциите по член 6 на обикновените трудови спорове като тези,
свързани със заплати, надбавки или други подобни плащания въз основа на
специалния характер на отношението между конкретния държавен служител и
държавата (вж. например спор относно правото на полицейските служители на
специални надбавки във Vilho Eskelinen and Others v. Finland [GC]). В светлината на
критериите, установени в решението по делото Вилхо Ескелинен, Съдът е приел, че
член 6, § 1 е приложим към производство за несправедливо уволнение на сътрудник
на посолство (секретар и оператор на комутатор в посолството на Полша: вж. Cudak
v. Lithuania [GC], §§ 44-47; и с подобен извод относно главен счетоводител: Sabeh El
Leil v. France [GC], § 39), старши полицейски служител (Šikić v. Croatia, §§ 18-20) или
армейски офицер във военен съд (Vasilchenko v. Russia, §§ 34-36), към производства
относно правото на заемане на длъжност като парламентарен помощник (Savino and
Others v. Italy), към дисциплинарно производство срещу съдия (Olujić v. Croatia), към
обжалването от прокурор на президентски указ за неговото преместване (Zalli v.
Albania (dec.) и други цитирани в решението позовавания) и към производства
относно професионалната кариера на митнически служител (правото да поиска
вътрешно повишаване в длъжност: вж. Fiume v. Italy, §§ 33-36).
27. Конституционните спорове също могат да попаднат в обхвата на член 6, ако
конституционните производства имат решаващо значение за изхода на спора
(относно „гражданско“ право) пред обикновените съдилища (Ruiz-Mateos v. Spain).
Това не се отнася до спорове относно президентски указ за предоставяне на
гражданство на лице като извънредна мярка или за определяне дали президентът е
нарушил своята конституционна клетва (Paksas v. Lithuania [GC], §§ 65-66).
Критериите за прилагане на член 6, § 1 към привременна мярка се разпростират и
върху
28. Конституционния съд (Kübler v. Germany, §§ 47-48).
28. И най-сетне, член 6 е приложим също така към други въпроси, които не
включват имуществен интерес, като например околната среда, където спорът може да
засегне правото на живот, на здраве или на здравословна околна среда (Taşkın and
Others v. Turkey); отглеждане на деца в условията на приемна грижа (McMichael v. the
United Kingdom); организацията на училищното образование за деца (Ellès and Others
v. Switzerland, §§ 21-23); правото на установяване на бащинство (Alaverdyan v. Armenia
(dec.), § 33); правото на свобода (Laidin v. France (no. 2); режима на задържане на
затворници (например спорове относно ограниченията, на които са подложени
затворниците в резултат от настаняването им в блок с усилен режим на сигурност
(Enea v. Italy [GC], §§ 97-107) или в килия с повишена сигурност (Stegarescu and
Bahrin v. Portugal), или дисциплинарно производство, в резултат от което на
затворника се налагат ограничения на семейните свиждания (Gülmez v. Turkey, § 30)
или други подобни ограничения (Ganci v. Italy, § 25); правото на добра репутация
(Helmers v. Sweden); правото на достъп до административни документи (Loiseau v.
France (dec.), оспорване на внасяне на името на жалбоподателя в базата данни на
полицията, което засяга неговото право на репутация, правото на защита на
собствеността и възможността за намиране на работа и получаване на доходи (Pocius
v. Lithuania, §§ 38-46 и Užukauskas v. Lithuania, §§ 32-40); правото на членство в
10
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сдружение (Sakellaropoulos v. Greece (dec.) – аналогично производство, свързано със
законното съществуване на сдружение, засяга граждански права на сдружението дори
когато по националното право въпросът със свободата на сдружаване принадлежи
към сферата на публичното право: вж. APEH Üldözötteinek Szövetsége and Others v.
Hungary, §§ 34-35); и най-сетне, правото на продължаване на висшето образование
(Emine Araç v. Turkey, §§ 18-25) - положение, което се прилага a fortiori и в контекста
на основното образование (Oršuš and Others v. Croatia [GC], § 104). По такъв начин
член 6 е приложим към производства, които несъмнено могат да имат пряк и значим
ефект върху личния живот на индивида (Alexandre v. Portugal, §§ 51 и 54).

3. Приложимост на член 6 към производства извън основните
29. Предварителни процесуални действия, като тези по определяне на
привременна мярка, например съдебно разпореждане, обикновено не се разглеждат
като „определящи“ граждански права и задължения и по тази причина обикновено не
попадат под защитата на член 6 (вж., inter alia, Verlagsgruppe News GmbH v. Austria
(dec.), and Libert v. Belgium (dec.). В последно време обаче Съдът се отклони от
предишната си практика и възприе нов подход.
30. По делото Micallef v. Malta [GC], §§ 83-86, Съдът постанови, че приложимостта
на член 6 към производства по привременни мерки ще зависи от изпълнението на
определени условия. На първо място, правото както в основното производство, така
и при определяне на разпоредителните мерки следва да е „гражданско“ по смисъла
на Конвенцията. Второ, характерът на привременната мярка, нейният обект и цел,
както и нейните последици върху процесното право следва да бъдат внимателно
изследвани. Винаги когато привременната мярка може да се смята за ефективно
определяща процесното гражданско право или задължение, независимо от
продължителността на нейното действие, член 6 би бил приложим.
31. Едно междинно решение може да бъде приравнено към привременна или
предварителна мярка или производство и поради това важат същите критерии за
приложимост на член 6 в неговия гражданскоправен аспект (Mercieca and Others v.
Malta, § 35).
32. Отново във връзка с принципите, установени по делото Micallef v. Malta [GC],
член 6 може да има приложение към производство по спиране на изпълнението в
съответствие с горните критерии (Central Mediterranean Development Corporation
Limited v. Malta (no. 2), §§ 21-23).
33. Член 6 е приложим към междинни производства, които преследват същата цел
като висящите основни производства, в рамките на които временното съдебно
разпореждане подлежи на незабавно изпълнение и води до вземане на решение по
същото право (RTBF v. Belgium, §§ 64-65).
34. Що се отнася до последователни наказателни и граждански производства, ако
вътрешното право на държавата членка предвижда два етапа – първия, при който
съдът решава дали е налице право на обезвреда, и втория, при който той определя
конкретния размер на обезщетението, – би било разумно за целите на член 6, § 1 да се
смята, че гражданското право не е било „определено“, докато няма решение за точния
размер на щетите: определянето на правото включва решение не само за неговото
съществуване, но също и за неговия обхват или за начина, по който то може да се
упражнява, което безусловно включва оценка на вредите (Torri v. Italy, § 19).
35. Що се отнася до изпълнението на съдебните решения, член 6, § 1 се прилага
към всички стадии на производствата за „определяне на (...) граждански права и
задължения“, без да се изключват производствата след постановяване на решението
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по същество. Изпълнението на решението на съда следователно трябва да се
разглежда като неотменна част от „съдебния процес“ за целите на член 6 (Hornsby v.
Greece, § 40; Romańczyk v. France, § 53, за изпълнение на решение за възстановяване
на задължение за издръжка). Независимо от приложимостта на член 6 към
първоначалното производство, не е задължително едно изпълнително основание,
установяващо граждански права, да е резултат от производство, към което член 6 е
приложим (Buj v. Croatia, § 19). Признаването по съдебен ред на разпореждане за
конфискация на чуждестранен съд попада в обхвата на член 6 само в неговия
гражданскоправен аспект (Saccoccia v. Austria (dec.).
36. Искания за възобновяване на производство по дело: член 6 не е приложим към
производство по молба за възобновяване на гражданско производство, което е било
прекратено с постановяване на влязло в сила решение (Sablon v. Belgium, § 86). Това
правило се прилага и към молбата за възобновяване на производство, след като Съдът
е установил нарушение на Конвенцията (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v.
Switzerland (no. 2), § 24). Но има един изключителен случай на приложимост, при
който производство, обозначено в националната правна система като молба за
възобновяване на производство, е било единственото правно средство за търсене на
обезвреда във връзка с гражданскоправни претенции, а изходът от него е признат за
определящ за „гражданските права и задължания“ на жалбоподателите (Melis v.
Greece, §§ 19-20).
37. Член 6 е признат за приложим също така към жалби на трети лица, които имат
пряко влияние върху гражданските права и задължения на жалбоподателите
(Kakamoukas and Others v. Greece [GC], § 32).

4. Въпроси, които не попадат в обхвата
38. Простото установяване, че спорът е „имуществен“ по своя характер, не е
достатъчно само по себе си, за да обоснове приложимост на член 6, § 1 в неговия
гражданскоправен аспект (Ferrazzini v. Italy [GC], § 25).
39. Въпроси, които са извън обхвата на член 6, включват данъчните производства:
данъчните въпроси все още са част от твърдото ядро на прерогативите на публичните
власти, където доминира публичноправният характер на отношението между
данъкоплатеца и общността (ibid., § 29). Аналогично са изключени и съкратените
обезпечителни производства, засягащи митнически задължения или такси (Emesa
Sugar N.V. v. the Netherlands (dec.).
40. Същото се отнася в сферата на имиграцията към влизането, пребиваването и
извеждането на чужденци във връзка с производствата по предоставяне на
политическо убежище или депортиране (по жалба срещу заповед за депортиране вж.
Maaouia v. France [GC], § 38; за екстрадиране вж. Peñafiel Salgado v. Spain (dec.) и
Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], §§ 81-83; за иск за обезвреда от лице, на което
е отказано убежище, вж. Panjeheighalehei v. Denmark (dec.), въпреки възможните
сериозни последствия за личния и семеен живот или за перспективите за намиране на
работа). Неприложимостта обхваща и въвеждането на чужденец в Шенгенската
информационна система (Dalea v. France (dec.). Правото да се притежава паспорт и
правото на гражданство не са граждански права за целите на член 6 (Smirnov v. Russia
(dec.). Но правото на чужденец да кандидатства за разрешително за работа може да
попадне в обхвата на член 6 както от името на работодателя, така и от името на
работника, дори ако по националното право работникът няма процесуална
правоспособност да кандидатства за такова разрешително, при условие че това
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ограничение не засяга материалната същност на правото (Jurisic and Collegium
Mehrerau v. Austria, §§ 54-62).
41. Според Vilho Eskelinen and Others v. Finland [GC] споровете относно
държавните служители не попадат в обхвата на член 6, ако са изпълнени два
критерия: държавата в своето национално законодателство следва изрично да е
изключила от достъп до съд въпросната длъжност или категория персонал, а
изключването трябва да е оправдано от обективните интереси на държавата (§ 62).
Такъв е бил случаят на войник, уволнен от армията за нарушения на дисциплината,
който не е успял да обжалва уволнението си пред съд и чиито „специални връзки на
доверие и лоялност“ към държавата са били поставени под съмнение (Suküt v. Turkey
(dec.). За да бъде оправдано изключването, не е достатъчно държавата да установи,
че процесният държавен служител участва в упражняването на публична власт или
че съществуват – ако използваме думите на Съда по делото Пелегрин – „специални
връзки на доверие и лоялност“ между държавния служител и държавата като
работодател. Също така държавата следва да покаже, че предметът на процесния спор
е свързан с упражняване на държавна власт или че е поставил под въпрос специалната
връзка. По принцип не може да има оправдание за изключването от гаранциите по
член 6 на обикновените трудови спорове като тези, свързани със заплати, надбавки
или други подобни плащания въз основа на специалния характер на отношението
между конкретния държавен служител и държавата (Vilho Eskelinen and Others v.
Finland [GC], § 62).
42. И накрая, политическите права, като например правото на кандидатиране в
избори и на запазване на своето място (за спор относно избори вж. Pierre-Bloch v.
France, § 50), правото на пенсия като бивш член на парламента (Papon v. France (dec.)
или правото на политическа партия да провежда политическата си дейност (по дело
за разпускане на партия вж. Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey (dec.)
не може да бъдат разглеждани като граждански права по смисъла на член 6, § 1.
Аналогично производство, в което на неправителствена организация, осъществяваща
наблюдение на парламентарни избори, е отказан достъп до документи, които не
съдържат информация за самия жалбоподател, попада извън обхвата на член 6, § 1
(Geraguyn Khorhurd Patgamavorakan Akumb v. Armenia (dec.).
43. В допълнение, Съдът наскоро потвърди, че правото да се съобщават факти и
становища, изнесени в открито съдебно заседание, не е гражданско право (Mackay and
BBC Scotland v. the United Kingdom, §§ 20-22).
44. Извод: Когато съществува „спор“ за „граждански права и задължения“, в
съответствие с горните критерии член 6, § 1 гарантира на заинтересованото лице
правото да представи всякакво искане, свързано с неговите/нейните права и
задължения, пред съд или трибунал. По този начин посоченият член включва „право
на съд“, един от аспектите на което е правото на достъп, тоест правото на иницииране
на производство пред съд по гражданскоправни въпроси. Към това право се добавят
гаранциите по член 6, § 1 относно организацията и състава на съда, както и относно
провеждането на производството. Накратко, всичко изложено съставлява правото на
„справедливо гледане на делото“ (Golder v. the United Kingdom, § 36).

© Съвет на Европа / Европейски съд по правата на човека, 2013

13

РЪКОВОДСТВО ПО ЧЛЕН 6 ОТ КОНВЕНЦИЯТА – ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС (ГРАЖДАНСКОПРАВЕН АСПЕКТ)

II. ПРАВО НА СЪД
Член 6, § 1
“Βсяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения ...
има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и
безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.”

1. Право на достъп до съд
45. Правото на справедлив процес, както е гарантирано от член 6, § 1, следва да
се тълкува в светлината на върховенството на правото, което изисква страните да
разполагат с ефективно средство за съдебна защита, позволяващо им да отстояват
своите граждански права (Beles and Others v. the Czech Republic, § 49).
Всеки има право да предяви всякакво искане, свързано с неговите/нейните
„граждански права и задължения“, пред съд или трибунал. По този начин член 6, § 1
включва „право на съд“, един от аспектите на което е правото на достъп, тоест правото
на иницииране на производство пред съд по гражданскоправни въпроси (Golder v. the
United Kingdom, § 36). „Правото на съд“ и правото на достъп не са абсолютни. Те
могат да подлежат на ограничения, но тези ограничения не могат да ограничават или
да намаляват наличния достъп по такъв начин или в такава степен, че да се подрони
самата същност на това право (Philis v. Greece, § 59; De Geouffre de la Pradelle v.
France, § 28 и Stanev v. Bulgaria [GC], § 229).7
(a) ПРАВО, КОЕТО Е РЕАЛНО И ЕФЕКТИВНО

46. Правото на достъп до съд следва да бъде „реално и ефективно“ (Bellet v. France,
§ 38). За да бъде правото на достъп ефективно, лицето следва да „има ясна,
практическа възможност за оспорване на акта, който представлява намеса в
неговите права“ (Bellet v. France, § 36; Nunes Dias v. Portugal (dec.) относно правилата,
регулиращи призоваването). Правилата, регулиращи формалните стъпки, които
следва да се предприемат, както и сроковете, които следва да се спазят при обжалване
на съдебен или административен акт, целят правилното осъществяване на
правосъдието и съблюдаването по-специално на принципа на правна сигурност
(Cañete de Goñi v. Spain, § 36). Предвид гореизложеното въпросните правила или
тяхното прилагане не трябва да възпрепятстват тези, които водят дела, да използват
наличните средства за правна защита (Miragall Escolano v. Spain; Zvolsky and Zvolska
the Czech Republic, § 51).
47. В конкретните обстоятелства на делото реалният и ефективен характер на това
право може да бъде нарушен, например:
- от прекомерно високата цена на производството предвид финансовите
възможности на лицето:
• прекомерно високата стойност на обезпечението на съдебните
разходи при искане за конституиране като граждански ищец в
наказателно производство (Aït-Mouhoub v. France, §§ 57-58; вж. също
Garcia Manibardo v. Spain, §§ 38-45);
• прекомерно високи съдебни такси (Kreuz v. Poland (no. 1), §§ 60-67;
Podbielski and PPU PolPure v. Poland, §§ 65-66; Weissman and others v.
Romania, § 42; обратно вж. също Reuther v. Germany (dec.);
7

Вж. също раздела Справедливост.
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от въпроси, свързани със срокове:
• времето за разглеждане на жалба, което е довело до нейното обявяване
за недопустима (Melnyk v. Ukraine, § 26);
• когато „на жалбоподателите е съобщено, че техният иск е покрит от
давност на късен стадий от производството, което те са водили
добросъвестно и с достатъчно прилежание, което ги лишава веднъж
завинаги от всякаква възможност да потърсят своето право“
(Yagtzilar and Others v. Greece, § 27);
- от наличието на процесуални бариери, препятстващи или ограничаващи
възможностите за обръщане към съд:
• особено строгото тълкуване от националните съдилища на процесуална
норма (прекомерен формализъм) може да лиши жалбоподателите от
тяхното право на достъп до съд (Perez de Rada Cavanilles v. Spain, § 49;
Miragall Escolano v. Spain, § 38; Société anonyme Sotiris and Nikos Koutras
ATTEE v. Greece, § 20; Beles and Others v. Czech Republic, § 50; RTBF v.
Belgium, §§ 71, 72, 74);
• изискванията, свързани с изпълнение на предходно съдебно решение,
може да наруши правото на достъп до съд- например, когато липсата на
средства у жалбоподателя прави невъзможно за него дори да започне да
изпълнява предходното решение (Annoni di Gussola and Others v.
France, § 56; срв. с Arvanitakis v. France (dec.).
• процесуални норми, препятстващи определени субекти на правото да
започнат съдебно производство (The Holy Monasteries v. Greece, § 83;
Philis v. Greece, § 65; вж. също Lupas and Others v. Romania (no.1), §§
64-67; относно дееспособността на лица, ненавършили пълнолетие:
Stanev v. Bulgaria [GC], §§ 241-245).8
Обаче, отново във връзка с формализма, условията за допустимост на
обжалване по правни въпроси могат съвсем основателно да са по-строги, отколкото
тези за обикновено обжалване. Предвид специалната роля на Касационния съд,
процедурата пред Касационния съд може да бъде по-формална, особено ако
производството пред него следва гледането на делото от първоинстанционен съд и
след това от въззивен съд, всеки от които има пълна юрисдикция (Levages Prestations
Services v. France, §§ 44-48; Brualla Gomez de la Torre v. Spain, §§ 34-39).
48. Освен това правото на съд включва не само правото да се инициира
производство, но също и правото на разрешаване на спора от съд (Kutic v. Croatia, §
25 и § 32 във връзка със спиране на производството; Acimovic v. Croatia, § 41; Beneficio
Cappella Paolini v. San Marino, § 29, относно отказ от правосъдие). Правото на съд
може също така да бъде нарушено, когато съдът не спазва установените от закона
срокове за произнасяне по жалби срещу серия от съдебни актове с ограничен срок на
действие (Musumeci v. Italy, §§ 41-43) или при липса на решение (Ganci v. Italy, § 31).
„Правото на съд“ включва и изпълнението на съдебните актове.9
-

(b) ОГРАНИЧЕНИЯ

49. Правото на достъп до съд не е абсолютно и може да бъде подлагано на
ограничения, допустими по подразбиране (Golder v. the United Kingdom, § 38; Stanev
v. Bulgaria [GC], §§ 230). Това се отнася особено до условията за допустимост на
жалбите, тъй като по самата си природа тези условия се нуждаят от регулиране от

8
9

Вж. също раздела Правна помощ.
Вж. главата Изпълнение на съдебните актове.
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държавата, която има определена свобода на усмотрението в това отношение (Luordo
v. Italy, § 85).
50. Въпреки това прилаганите ограничения не следва да отричат или да намаляват
достъпа, който остава за лицето, по такъв начин или до такава степен, че да накърнят
самата същност на правото. Нещо повече, ограничението няма да бъде съвместимо с
член 6, § 1, ако то не преследва „легитимна цел“ и ако няма „разумно отношение на
пропорционалност между използваните средства и целите, които то се стреми да
постигне“ (Ashingdane v. the United Kingdom, § 57; Fayed v. the United Kingdom, § 65;
Markovic and Others v. Italy [GC], § 99).
51. Правото на достъп до съд може при определени условия да бъде обект на
легитимни ограничения, като например давностни срокове (Stubbings and Others v. the
United Kingdom, §§ 51-52), изисквания за обезпечения на съдебните разноски (Tolstoy
Miloslavsky v. the United Kingdom, §§ 62-67) или изискване за правно представителство
(R. P. and Others v. the United Kingdom, §§ 63-67).
52. Когато достъпът до съд е ограничен по закон или на практика, Съдът изследва
дали ограничението засяга същността на правото, и по-специално дали то преследва
легитимна цел и дали е налице разумно отношение на пропорционалност между
използваните средства и целите, които то се стреми да постигне (Ashingdane v. the
United Kingdom, § 57). Няма нарушение на член 6, § 1, ако ограничението е
съвместимо с принципите, установени от Съда.
53. Имунитет на международните организации от националната юрисдикция:
това, основано на договор правило, което преследва легитимна цел (Waite and Kennedy
v. Germany [GC], § 63), е допустимо от гледна точка на член 6, § 1 само ако
ограничението, произтичащо от него, не е непропорционално. Следователно това
правило би било съвместимо с член 6, § 1, ако лицата, чиито права са засегнати, имат
достъпни алтернативни средства за ефективна защита на своите права по
Конвенцията (Waite and Kennedy v. Germany [GC], §§ 68-74; Prince Hans-Adam II of
Liechtenstein v. Germany [GC] § 48; Chapman v. Belgium (dec.), §§ 51-56).
54. Държавен имунитет: доктрината за държавния имунитет е всеобщо призната
от общността на нациите. Мерки, предприети от държавите членки, които отразяват
общопризнати норми на международното публично право относно държавния
имунитет, не представляват автоматично непропорционално ограничаване на правото
на достъп до съд (Fogarty v. the United Kingdom [GC], § 36; McElhinney v. Ireland [GC],
§ 37; Sabeh El Leil v. France [GC], § 49).
- Държавният имунитет от юрисдикция: В случаите, в които прилагането на
принципа на държавния имунитет от юрисдикция ограничава упражняването
на правото на достъп до съд, следва да се установи дали обстоятелствата по
конкретното дело оправдават такова ограничение. Ограничението трябва да
преследва легитимна цел и да е пропорционално на тази цел (Cudak v. Lithuania
[GC], § 59; Sabeh El Leil v. France [GC], §§ 51-54). Предоставянето на суверенен
имунитет на държава в рамките на гражданското производство преследва
„легитимната цел“ на съобразяване с международното право за насърчаване
на учтивостта и добрите отношения между държавите (Fogarty v. the United
Kingdom [GC], § 34, и Al-Adsani v. the United Kingdom [GC], § 54; Treska v.
Albania and Italy, (dec.). Колкото до това дали предприетата мярка е
пропорционална, в някои случаи тя може да накърни самата същност на
правото на лицето на достъп до съд (Cudak v. Lithuania [GC], § 74; Sabeh El Leil
v. France [GC], § 49), а в други случаи може да няма този ефект (Al-Adsani v.
the United Kingdom [GC], § 67; Fogarty v. the United Kingdom [GC], § 39;
McElhinney v. Ireland [GC], § 38).
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Държавният имунитет от юрисдикция е ограничен от развитието на
международното обичайно право: например имунитетът не се разпространява
върху трудовите договори на държавата с персонала на дипломатическите
мисии в чужбина, освен в изчерпателно изброени случаи (Sabeh El Leil v.
France [GC], §§ 53-54 и §§ 57-58). Ограничителен подход към имунитета може
също така да бъде приет по отношение на търговските сделки между държавата
и чуждестранните физически лица (Oleynikov v. Russia, §§ 61 и 66). От друга
страна, макар през 2001 г. Съдът да отбеляза, че е налице тенденция в
международното и в сравнителното право към ограничаване на държавния
имунитет по отношение на увреждането на личността, предизвикано от
действие или бездействие на територията на държавата по местонахождение
на съда, тази практика в никакъв случай не е общоприета (McElhinney v. Ireland
[GC], § 38).
- Държавният имунитет от изпълнение сам по себе си не е в нарушение на член
6, § 1. Съдът отбеляза през 2005 г., че всички международни правни
инструменти, регулиращи държавния имунитет, установяват общ принцип,
според който чуждите държави се ползват с имунитет на територията на
държавата по местонахождение на съда, освен в някои строго ограничени
изключения (Manoilescu and Dobrescu v. Romania and Russia (dec.), § 73). Като
илюстрация, през 2002 г. Съдът прие, че „макар гръцките съдилища да са
разпоредили на германската държава да изплати обезщетения на
жалбоподателите, това не задължава гръцката държава да гарантира, че
жалбоподателите могат да получат присъденото им в рамките на
изпълнително производство в Гърция” (Kalogeropoulou and Others v. Greece
and Germany (dec.). Тези решения са валидни по отношение на състоянието на
международното право в процесния период и не изключват по-нататъшно
развитие на това право.
55. Депутатският имунитет: Предоставянето на различни по степен имунитети
на членовете на парламента, за да се гарантира свободата на словото на
представителите на народа и да се попречи на партийно мотивирани жалби срещу тях
да препятстват изпълнението на парламентарните им функции, е отдавнашна
практика на държавите (C.G.I.L. and Cofferati (no. 2) v. Italy, § 44). Следователно
депутатският имунитет може да бъде съвместим с член 6, при условие че:
- преследва легитимни цели: защита на свободата на словото в парламента и
поддържане на разделението между законодателната и съдебната власт (A. v.
the United Kingdom, §§ 75-77 и § 79);
- не е непропорционален на целите, които преследва (ако заинтересованото лице
има алтернативни средства за защита на неговите/нейните права (A. v. the
United Kingdom, § 86), а имунитетът засяга само осъществяването на
парламентарните функции (A. v. the United Kingdom, § 84; Zollmann v. the United
Kingdom (dec.). Липсата на каквато и да било ясна връзка с парламентарната
дейност изисква тясно тълкуване на понятието за пропорционалност между
преследваната цел и използваните средства (Cordova v. Italy (no. 2), § 64 ;
Syngelidis v. Greece, § 44). Правото на достъп до съд на физическите лица не
може да бъде ограничавано по начин, несъвместим с член 6, § 1, ако
оспорваните твърдения са направени от член на парламента (Cordova v. Italy
(no. 1), § 63; C.G.I.L. and Cofferati (no. 2) v. Italy, §§ 46-50, където в допълнение
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потърпевшите не са имали никакви разумни алтернативни средства за защита
на своите права).
56. Неприкосновеността на съдиите не е несъвместима с член 6, § 1, ако
преследва легитимна цел, а именно доброто функциониране на правораздаването
(Ernst and Others v. Belgium, § 50), и спазва принципа на пропорционалността, в
смисъл че жалбоподателите имат разумни алтернативни средства за ефективна
защита на своите права по Конвенцията (Ernst and Others v. Belgium, § 53-55).
57. Имунитетът на държавните служители: Ограниченията на възможността на
физически лица да оспорват в съдебни производства твърдения и заключения на
държавни служители, които засягат тяхната репутация, може да преследва легитимна
цел в обществен интерес (Fayed v. the United Kingdom, § 70); но следва да има
отношение на пропорционалност между използваните средства и легитимната цел
(Fayed v. the United Kingdom, §§ 75-82).
58. Предели на имунитета: Не би било в съответствие с върховенството на правото
в едно демократично общество или с основния принцип, утвърден в член 6, § 1, а
именно че гражданските искове следва да може да се представят пред съдия за
съдебно разрешаване, ако държавата може без ограничения или контрол от страна на
органите по Конвенцията да изключва от компетентността на съдилищата широк кръг
искови претенции или да предоставя имунитет от гражданска отговорност на големи
групи или категории лица (Fayed v. the United Kingdom, § 65; McElhinney v. Ireland
[GC], §§ 23-26; Sabeh El Leil v. France [GC], § 50).
2. Отказ от правото
(a) ПРИНЦИП

59. В националните правни системи на договарящите се страни отказът на лицето
от правото на разглеждане на неговото/нейното дело от съд или трибунал е често
срещан по гражданскоправни въпроси, в частност под формата на арбитражни клаузи
в договорите. Отказът, който има неоспорими предимства за заинтересованото лице,
както и за правораздаването, по принцип не противоречи на Конвенцията (Deweer v.
Belgium, § 49).
(b) УСЛОВИЯ

60. Страните могат да се откажат от своето право на съд в полза на арбитраж, при
условие че такъв отказ е допустим и се установява свободно и недвусмислено (Suda
v. the Czech Republic, §§ 48-49). В едно демократично общество значението на правото
на съд е твърде голямо, за да може облагата от него да се загуби единствено поради
това, че лицето е страна по споразумение, постигнато в хода на процедури със
спомагателен характер спрямо съдебното производство (ibid.).10
3. Правна помощ
(a) ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ

61. Член 6, § 1 не предвижда задължение на държавите да предоставят безплатна
правна помощ във всеки спор, свързан с „гражданско право“ (Airey v. Ireland, § 26).
Има ясно разграничение между член 6, § 3 (c) – който гарантира правото на безплатна

10

Вж. също раздела Публично гледане на делото.

18

© Съвет на Европа / Европейски съд по правата на човека, 2013

РЪКОВОДСТВО ПО ЧЛЕН 6 ОТ КОНВЕНЦИЯТА – ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС (ГРАЖДАНСКОПРАВЕН АСПЕКТ)

правна помощ в наказателни производства при определени условия – и член 6, § 1,
който не съдържа отпратки към правна помощ (Essaadi v. France, § 30).
62. Въпреки това Конвенцията цели да защити права, които са конкретни и
ефективни, и по-специално правото на достъп до съд. Следователно член 6, § 1 може
понякога да задължава държавата да осигури адвокатска помощ, когато такава е
необходима за ефективния достъп до съд (Airey v. Ireland, § 26).
63. Въпросът дали член 6 изисква предоставяне на правно представителство на
страна в производството, ще зависи от конкретните обстоятелства на делото
(Airey v. Ireland, § 26; McVicar v. the United Kingdom, § 48; Steel and Morris v. the United
Kingdom, § 61). Това, което следва да се установи, е дали в светлината на всички
обстоятелства липсата на правна помощ би лишила жалбоподателя от справедлив
съдебен процес (McVicar v. the United Kingdom, § 51).
64. Въпросът дали член 6 включва изискване за предоставяне на правна помощ, ще
зависи, наред с другите фактори, от:
- важността на залога на изхода на делото за жалбоподателя (Steel and Morris
v. the United Kingdom, § 61);
- сложността на относимото законодателство или производство (Airey v.
Ireland, § 24);
- способността на жалбоподателя да се представлява сам/сама ефективно
(McVicar v. the United Kingdom, §§ 48-62; Steel and Morris v. the United
Kingdom, § 61; P., C. and S. v. the United Kingdom, § 100) ;
- съществуването на законово изискване за задължително правно
представителство (Airey v. Ireland, § 26; Gnahoré v. France, § 41 in fine).
65. Но въпросното право не е абсолютно и следователно може да е допустимо да се
налагат условия за предоставяне на правна помощ въз основа по-специално на
следните съображения в допълнение към тези, цитирани в предходния параграф:
- финансовото положение на страната в процеса (Steel and Morris v. the United
Kingdom, § 62);
- неговите/нейните шансове за успех в производството (Steel and Morris v. the
United Kingdom, § 62).
Следователно е допустимо да съществува система на правна помощ, която
включва подбор на делата, които отговарят на нейните критерии. Но установената от
законодателния орган система следва да предлага на физическите лица съществени
гаранции за тяхната защита от произвол (Gnahoré v. France, § 41; Essaadi v. France, §
36; Del Sol v. France, § 26; Bakan v. Turkey, §§ 76 и 75, с отпратка към решението по
делото Aerts v. Belgium относно накърняването на самата същност на правото на съд).
Поради това е важно да се вземе под внимание качеството на схемата за предоставяне
на правна помощ в страната (Essaadi v. France, § 35) и да се удостовери дали
избраният от властите метод е съвместим с Конвенцията (Santambrogio v. Italy, § 52;
Bakan v. Turkey, §§ 74-78; Pedro Ramos v. Switzerland, §§ 41-45).
66. От ключово значение за националния съд е да мотивира отказите от правна
помощ и да разглежда молбите за правна помощ щателно (Tabor v. Poland, §§ 45-46;
Saoud v. France, §§ 133-136).
67. Освен това, отказът на правна помощ за чуждестранни юридически лица не
противоречи на член 6 (Granos Organicos Nacionales S.A. v. Germany, §§ 48-53).
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(b) ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ПРАВНА ПОМОЩ

68. Държавата не носи отговорност за действията на официално назначения
адвокат. От принципа за независимост на адвокатската професия следва (Staroszczyk
v. Poland, § 133), че линията на защита е въпрос на договореност между доверителя и
адвоката, независимо дали адвокатът е назначен по схема за правна помощ, или е нает
частно. Поведението на представителя като такова не може, освен в специални
случаи, да предизвика отговорност на държавата по Конвенцията (Tuziński v. Poland
(dec.).
69. Въпреки това назначаването на адвокат, за да представлява страна в процеса,
само по себе си не гарантира ефективна помощ (Siaƚkowska v. Poland, §§ 110 и 116).
Адвокатът, назначен с цел правна помощ, може да е възпрепятстван за дълъг период
от време да действа или може да пренебрегне своите задължения. Ако
компетентните национални органи са били уведомени за ситуацията, те следва да го
заменят; ако не го направят, страната в процеса би била лишена от ефективна помощ
на практика въпреки предоставянето на безплатна правна помощ (Bertuzzi v. France,
§ 30).
70. Отговорност преди всичко на държавата е да осигури подходящия баланс
между ефективната реализация на достъпа до правосъдие, от една страна, и
независимостта на адвокатската професия, от друга. Съдът е подчертал ясно, че всеки
отказ на назначения по схема за правна помощ адвокат да действа трябва да отговаря
на определени изисквания за качество. Тези изисквания не биха били спазени, ако
недостатъците на системата за правна помощ лишават лицата от „практически и
ефективен“ достъп до съд, на какъвто те имат право (Staroszczyk v. Poland, § 135;
Siaƚkowska v. Poland, § 114 – нарушение).

III. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Член 6, § 1
“Βсяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения ...
има право на ... гледане на неговото дело ...от независим и безпристрастен съд, създаден в
съответствие със закона. …”

1. Понятие за „съд“
(a) АВТОНОМНО ПОНЯТИЕ

71. Орган, който не е класифициран като съд в определена държава, може въпреки
това за целите на член 6, § 1 да попадне в обхвата на понятието за „съд“ в същностното
значение на този термин (Sramek v. Austria, § 36).
72. Съд или трибунал в същностното значение на този термин се характеризира
с наличието на съдебна функция, която се състои в решаване на въпроси в рамките
на неговата компетентност на основата на законови норми и след производство,
проведено по предписан начин (Sramek v. Austria, § 36; Cyprus v. Turkey [GC], § 233).
73. Правомощието за решаване е неразривно свързано със самото понятие за
„съд“. Производството следва да предоставя „разрешаване от съд на предмета на
спора“, както това изисква член 6, § 1 (Benthem v. the Netherlands, § 40).
74. Правомощието за издаване на консултативни мнения без обвързваща сила
следователно е недостатъчно дори когато тези мнения се възприемат в голямото
мнозинство от случаите (ibid.).
20
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75. За целите на член 6, § 1 „съд“ не е необходимо да бъде установен от закона съд,
интегриран в стандартната съдебна система на страната. Той може да е създаден, за
да се занимава със специфични въпроси, които биха могли да бъдат решавани по
подходящ начин извън обикновената съдебна система. Това, което е важно за
осигуряване на съответствие с член 6, § 1, е предоставянето на съответните
материални и процесуални гаранции (Rolf Gustafson v. Sweden, § 45).
76. Следователно „съд“ може да включва орган, създаден за разрешаване на
ограничен брой конкретни въпроси, винаги при условието, че той предоставя
подходящи гаранции (Lithgow and Others v. the United Kingdom, § 201 – относно
арбитражен съд).
77. Фактът, че той изпълнява много функции (административни, регулаторни,
правораздавателни, консултативни и дисциплинарни), не може сам по себе си да го
лиши от качеството на „съд” (H. v. Belgium, § 50).
78. Правомощието да постановява обвързващо решение, което не може да бъде
изменено от несъдебен орган в ущърб на отделна страна в производството, е вътрешно
присъщо на самото понятие за „съд” (Van de Hurk v. the Netherlands, § 45). Един от
основните аспекти на върховенството на правото е принципът за правна сигурност,
който изисква, inter alia, когато съдилищата са се произнесли окончателно по
определен въпрос, техните решения да не бъдат поставяни под въпрос (също и в
случай на разрешение за обжалване (Brumarescu v. Romania [GC], § 61).11
79. Един „съд” следва също така да удовлетворява ред допълнителни изисквания
– независимост, по-специално от изпълнителната власт; безпристрастност;
продължителност на мандата на неговите членове; наличие на гаранции, осигурени
от неговите процедури, някои от които са указани в текста на член 6, § 1 (Le Compte,
Van Leuven and De Meyere v. Belgium, § 55; Cyprus v. Turkey [GC], § 233). Ключовите
компоненти на понятието за „съд” са независимост и безпристрастност.12
80. Примери за органи, признати като имащи статут на „съд” по смисъла на член
6, § 1 от Конвенцията, са:
- регионален орган по сделки с недвижима собственост (Sramek v. Austria, § 36);
- орган по присъждане на обезщетения за вреди, причинени от престъпления
(Rolf Gustafson v. Sweden, § 48);
- комитет по решаване на спорове в горското стопанство (Argyrou and Others v.
Greece, § 27).
(b) РАВНИЩЕ НА ЮРИСДИКЦИЯ

81. Въпреки че член 6, § 1 не задължава договарящите се страни да създават
апелативни или касационни съдилища, държава, която създава такива съдилища, е
длъжна да гарантира, че лицата, които участват в производството пред тях, имат
основните гаранции, съдържащи се в член 6, § 1 (Platakou v. Greece, § 38):
- Конкретна оценка: начинът, по който член 6, § 1 се прилага към апелативните
и към касационните съдилища, ще зависи от характерните особености на
процесните производства. Условията за допустимост на обжалването по
правни въпроси могат да бъдат по-строги, отколкото за обикновено обжалване
(Levages Prestations Services v. France, § 45);
- Глобална оценка: Следва да се вземе предвид производството в неговата
цялост, проведено в рамките на националната правна система (Levages
Prestations Services v. France, §§ 44-45). Следователно горестоящият съд или
11
12

Вж. също главата Изпълнение на съдебните актове.
Вж. раздела Независимост и безпристрастност.
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върховната съдебна инстанция може при определени условия да поправи
първоначално нарушение на някоя от разпоредбите на Конвенцията (De Haan
v. the Netherlands, § 54).
82. Изискванията за гъвкавост и ефективност, които са напълно съвместими със
защитата на правата на човека, може да оправдаят предварителна интервенция на
административни или на професионални органи и, a fortiori, на съдебни органи, която
не удовлетворява изискванията на член 6 във всяко отношение (Le Compte, Van Leuven
and De Meyere v. Belgium, § 51). Няма нарушение на Конвенцията, ако производството
пред тези органи е „предмет на последващ контрол от страна на съдебен орган,
който има пълна юрисдикция“ и предоставя гаранциите по член 6 (Zumtobel v. Austria,
§§ 29-32; Bryan v. the United Kingdom, § 40).
83. Аналогично фактът, че задължението за правораздаване е предоставено на
професионални дисциплинарни органи, сам по себе си не нарушава Конвенцията.
Въпреки това при подобни обстоятелства Конвенцията изисква възприемане на поне
една от следните две системи: или самите професионални дисциплинарни органи
съответстват на изискванията на член 6, или не съответстват на изискванията, но
техните решения подлежат на последващ преглед от „съдебен орган, който има пълна
юрисдикция“ и предоставя гаранциите по член 6, § 1 (Albert and Le Compte
v. Belgium, § 29; Gautrin and Others v. France, § 57).
84. Съответно Съдът постоянно подчертава, че съобразно с член 6, § 1 решенията
на административните органи, които сами не удовлетворяват изискванията на този
член, трябва да бъдат предмет на последващ контрол от „съдебен орган, който има
пълна юрисдикция“ (Ortenberg v. Austria, § 31).13
(c) ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ СЪД, КОЙТО ИМА ПЪЛНА ЮРИСДИКЦИЯ

85. Само орган, който има пълна юрисдикция, заслужава да бъде обозначен като
„съд“ по смисъла на член 6, § 1 (Beaumartin v. France, § 38). Член 6, § 1 изисква
съдилищата да осъществяват ефективен съдебен контрол (Obermeier v. Austria, § 70).
Принципът, че съдът следва да осъществява пълна юрисдикция, изисква той да не
изоставя нито един от елементите на своята съдебна функция (Chevrol v. France, § 63).
86. Такъв „съд“ следва да притежава юрисдикция да изследва всички фактически
и правни въпроси, относими към разглеждания спор (Terra Woningen B.V. v. the
Netherlands, § 52).
87. Съществуват обаче някои специализирани области на правото (например в
сферата на планирането на градските и селските територии), в които съдилищата имат
ограничена компетентност по отношение на фактите, но могат да отменят решение на
административните органи, ако е основано на порочни и противоречащи на здравия
разум факти. В по-общ план това повдига въпроса за обхвата на прегледа на
административните решения (Bryan v. the United Kingdom, §§ 44-47; Crompton v. the
United Kingdom, §§ 70-73).
88. Практиката е установила определени критерии за оценка на това дали
прегледът е осъществен от орган, който има „пълна юрисдикция“ по смисъла на
Конвенцията (Sigma Radio Television Ltd v. Cyprus, §§ 151-157). Така, за да се определи
дали въпросният съдебен орган е осъществил достатъчен преглед, следва да се вземат
предвид в съвкупност следните три критерия:

13

Вж. също раздела Справедливост.
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- Предметът на обжалваното решение:
 Ако административното решение засяга прост фактически въпрос,
изследването на съда следва да е по-задълбочено, отколкото ако засяга
специализирана област, изискваща специфични технически знания. 
 Съществуващите в Европа системи обикновено ограничават
компетентността на съдилищата да осъществяват контрол по
фактически въпроси, без да ги лишават от възможност да отменят
решението на различни основания. Това не се поставя под въпрос в
практиката.
- Начинът на приемане на това решение: какви процесуални гаранции са
съществували
пред процесния административен орган:
 Ако жалбоподателят се е ползвал от процесуални гаранции,
удовлетворяващи много от изискванията на член 6 по време на
предходното административно производство, това може да оправдае
по-облекчена форма на последващ съдебен контрол (Bryan v. the United
Kingdom, §§ 46-47; Holding and Barnes plc v. the United Kingdom (dec.).
- Съдържанието на спора, включително желаните и реалните основания за
обжалване (Bryan v. the United Kingdom, § 45):
 В решението следва да е проучена основателността на всички доводи на
жалбоподателя точка по точка, без да е налице отказ да се изследва
който и да е от тях и да се дадат ясни мотиви за евентуалното му
отхвърляне. Що се отнася до фактите, съдът трябва да е оправомощен
да преразгледа онези от тях, които заемат централно място в позицията
на жалбоподателя. Но ако жалбоподателят представя само доводи,
свързани с процесуални нарушения, той/тя не може впоследствие да
критикува съда, че не се е произнесъл по фактите (Potocka and Others v.
Poland, § 57).
89. Например отказът на съда да се произнесе самостоятелно по определени
фактически въпроси, които са ключови за решаването на спора, може да представлява
нарушение на член 6, § 1 (Terra Woningen B.V. v. the Netherlands, §§ 53-55). Същото
се отнася и за случаите, при които съдът не е компетентен да разрешава централния
въпрос в спора (Tsfayo v. the United Kingdom § 48). По такива дела въпросът, който е
решаващ за изхода на делото, не се подлага на независим съдебен контрол.
90. Ако основанието за обжалване е уважено, съдът, осъществяващ контрол,
следва да има правомощия да отмени оспорваното решение или като постанови ново
решение, или като върне делото за ново произнасяне от същия или от друг орган
(Kingsley v. the United Kingdom [GC], §§ 32, 34).
91. Когато фактите са били вече установени от административния орган в хода на
квазисъдебна процедура, удовлетворяваща много от изискванията на член 6, § 1,
когато няма спор по установяването на фактите или по направените въз основа на тях
изводи от административния орган и когато съдът е обсъдил точка по точка другите
основания за обжалване, обхватът на прегледа, осъществен от въззивния съд, ще бъде
признат за достатъчен от гледна точка на съответствие с член 6, § 1 (Bryan v. the United
Kingdom, §§ 44-47).
92. По-долу следват някои примери за съдебни органи, за които е прието, че не
притежават „пълна юрисдикция”:
- административен съд, който е оправомощен само да определи дали
усмотрението на административния орган е използвано по начин, който е
съвместим с предмета и целта на закона (Obermeier v. Austria, § 70);
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- съд, който е разгледал жалби относно законосъобразността на решения на
дисциплинарните секции на професионални сдружения, без да има
правомощия да прецени дали наказанието е било пропорционално на
допуснатото нарушение (Diennet v. France, § 34, във връзка с медицинско
сдружение, и Merigaud v. France, § 69, във връзка със сдружение на
геодезисти);
- Конституционен съд, който е могъл да изследва оспорваните производства
само от гледна точка на тяхната конституционосъобразност, без да може да
проверява относимите факти (Zumtobel v. Austria, §§ 29-30);
- Държавният съвет [Conseil d’Etat], който в съответствие със собствената си
практика е бил задължен при решаване на поставения пред него въпрос за
прилагането на договори да се придържа към мнението на министъра (външен
орган, който е и представител на изпълнителната власт), без да подлага това
мнение на каквато и да било критика или на кръстосано обсъждане от страните.
Участието на министъра, което е било решаващо за изхода на производството,
не е било възможно да се оспори от жалбоподателката, чието становище в
отговор на това на министъра не е било възможно да се проучи (Chevrol v.
France, §§ 81-82).
93. Обратно:
- Chaudet v. France: Държавният съвет [Conseil d’État – бeл. прев.] е разгледал и
решил искане за съдебен преглед като съд от първа и последна инстанция. В
това дело Държавният съвет не е имал „пълна юрисдикция”, която би му
позволила да постанови решение, заменящо решението на медицинска
комисия на гражданската авиация. Но от материалите по делото е станало ясно,
че той въпреки това е обсъдил всички доводи на жалбоподателя както по
фактите, така и по правото, и е оценил доказателствата от медицинското досие,
вземайки предвид заключенията на всички медицински доклади, които са
обсъдени пред него от страните. Поради това ЕСПЧ е приел, че делото на
жалбоподателя е било разгледано в съответствие с изискванията на член 6, § 1
(§§ 37-38);
- Zumtobel v. Austria: Съдът е приел, че австрийският Административен съд е
изпълнил изискванията на член 6, § 1 във връзка с въпроси, които не попадат
изключително в пределите на усмотрението на административните органи, и
като е обсъдил доводите на страните по същество, точка по точка, без да се
отказва от правомощия в своите отговори и при установяването на различни
факти (§§ 31-32) – също Ortenberg v. Austria, §§ 33-34; Fischer v. Austria, § 34;
- McMichael v. the United Kingdom: По това дело [по което ЕСПЧ приема, че
Шерифският съд в Шотландия отговаря на изискванията на член 6, § 1 – бел.
прев.] разпореждане на Шерифския съд, с което дете се обявява за подходящо
за осиновяване, е обжалвано пред Сесионния съд [върховния съд на
Шотландия по граждански дела – бел. прев.]. Последният има пълна
юрисдикция в това отношение; той обикновено се основава на установяването
на фактите от шерифа, макар и да не е задължен. Той може, когато е
необходимо, да приеме доказателства сам или да върне делото на шерифа с
конкретни указания за действия (§ 66). Освен това Шерифският съд при
обжалване на решения по дела на деца също има пълна юрисдикция, бидейки
оправомощен да разглежда делото по същество, както и процесуални
нарушения (§ 82);
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- Potocka and Others v. Poland: Обхватът на компетентността на Върховния
административен съд, както е определен с Административнопроцесуалния
кодекс, е ограничен до преценка на законосъобразността на оспорваните
административни решения. Въпреки това съдът е оправомощен също така да
отменя решение изцяло или частично, ако е било установено, че процесуалните
изисквания за справедливост, които са довели до неговото постановяване, не
са били удовлетворени. Мотивите на решението на Върховния
административен съд сочат, че той на практика е преценявал аспекти на
целесъобразността на решението. Въпреки че съдът е можел да ограничи своя
анализ до установяване, че оспорваните решения е следвало да бъдат оставени
в сила във връзка с процесуалните и материалните недостатъци на жалбата на
жалбоподателите, той е разгледал всички техни доводи по същество, точка по
точка, без да се отказва от правомощия в своите отговори и при установяването
на относимите факти. Той е постановил решение, което е било щателно
аргументирано, а доводите на жалбоподателите, които имат отношение към
изхода на делото, са били изследвани задълбочено. Съответно обхватът на
прегледа на Върховния административен съд е бил достатъчно широк, за да
съответства на член 6, § 1 (§§ 56-59).
(d) ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

- Право на незабавно изпълнение на окончателен и обвързващ съдебен акт
94. Член 6, § 1 защитава правото на изпълнение на влезли в сила обвързващи
съдебни актове (за разлика от изпълнението на решенията, които може да се
преразглеждат от висшестоящ съд) (Ouzounis and Others v. Greece, § 21).
95. Правото на изпълнение на такива актове, произнесени от който и да е съд, е
неотменна част от „правото на съд” (Hornsby v. Greece, § 40; Scordino v. Italy (no. 1) [GC],
§ 196). В противен случай разпоредбата на член 6, § 1 би била лишена от какъвто и да е
полезен ефект (Burdov v. Russia, §§ 34 и 37).
96. Това има още по-голямо значение в контекста на административни
производства. При подаване на искане за съдебен преглед пред върховния
административен съд на държавата страните се стремят не само към отмяна на
оспорваното решение, но също така и преди всичко към премахване на неговите
последствия.
97. Поради това ефективната защита на ищеца/жалбоподателя и възстановяването
на законността предполагат задължение от страна на административните органи да
съблюдават съдебния акт (Hornsby v. Greece, § 41; Kyrtatos v. Greece, §§ 31-32).
98. В този дух, макар някакво забавяне на изпълнението на решението на съда да
е оправдано при определени обстоятелства, забавянето не може да бъде такова, че да
накърни правото на ищеца/жалбоподателя на изпълнение на съдебното решение
(Burdov v. Russia, §§ 35-37).
99. Разбрано по този начин, изпълнението следва да бъде пълно и изчерпващо, а
не само частично (Matheus v. France, § 58; Sabin Popescu v. Romania, §§ 68-76) и не
може да бъде препятствано, обявявано за недействително или ненужно забавяно
(Immobiliare Saffi v. Italy [GC], § 74).
100. Отказът на органа да вземе под внимание решение на висшестоящ съд, водещ
потенциално до серия от съдебни решения в контекста на едно и също производство,
които нееднократно отменят постановеното решение, е също в противоречие с член
6, § 1 (Turczanik v. Poland, §§ 49-51).
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101. Необосновано дългото забавяне на изпълнението на обвързващ съдебен акт
може да наруши Конвенцията. Обосноваността на такова забавяне следва да се
преценява предвид по-специално на сложността на изпълнителното производство,
собственото поведение на жалбоподателя, както и това на компетентните органи,
размера и характера на присъденото обезщетение (Raylyan v. Russia, § 31).
102. Например Съдът е приел, че като са се въздържали в продължение на над пет
години от предприемане на мерки за съобразяване с влязло в сила съдебно решение,
което подлежи на изпълнение, националните власти са лишили разпоредбите на член
6, § 1 от всякакъв полезен ефект (Hornsby v. Greece, § 45).
103. По друго дело общият период от девет месеца, необходим на властите да
изпълнят съдебен акт, е бил признат за обоснован предвид конкретните обстоятелства
(Moroko v. Russia, §§ 43-45).
104. Съдът е приел, че правото на съд по член 6, § 1 е било нарушено поради отказа
на властите в продължение на около четири години да предоставят полицейско
съдействие за изпълнение на съдебна заповед за освобождаване на имот от наемател
(Lunari v. Italy, §§ 38-42) и във връзка със спиране на изпълнението за повече от шест
години поради намеса на законодателната власт, поставило под съмнение съдебно
решение за евикция на наемател, което е било лишено от какъвто и да е полезен ефект
в резултат от приетите законодателни разпоредби (Immobiliare Saffi v. Italy [GC], §§
70 и 74).
105. Не следва да се очаква лице, което е получило решение на съд срещу
държавата в края на съдебното производство, да завежда отделно изпълнително
производство (Burdov v. Russia (no. 2), § 68). Тежестта за осигуряване на изпълнението
на съдебно решение срещу държавата пада върху държавните органи (Yavorivskaya v.
Russia, § 25) от датата, на която решението влиза в сила и става изпълнимо (Burdov v.
Russia (no. 2), § 69).
106. От успялата страна в производството може да се изисква да предприеме
процесуални действия, за да осигури или ускори изпълнението на съдебния акт.
Изискването за сътрудничество от страна на взискателя не бива обаче да отива отвъд
онова, което е строго необходимо, и не освобождава властите от техните задължения
(Burdov v. Russia (no. 2), § 69).
107. От това следва, че закъснялото плащане на задължението към жалбоподателя
след изпълнително производство не може да санира продължителното неизпълнение
от страна на националните власти на съдебно решение и не представлява адекватна
обезвреда (Scordino v. Italy (no. 1) [GC], § 198).
108. Съдът също така е приел, че позицията на властите да се държи
жалбоподателят отговорен за започване на изпълнително производство относно
изпълнимо решение в негова полза без оглед на финансовото му положение, е
наложила върху него несъразмерна тежест и е ограничила правото му на достъп до
съд в такава степен, че е накърнила самата същност на това право (Apostol v. Georgia,
§ 65).
109. Ищец не може да бъде лишаван извън пределите на разумния срок от облага,
полагаща му се по силата на влязло в сила решение, което му присъжда обезщетение
за вреди (Burdov v. Russia, § 35) или предоставяне на жилище (Teteriny v. Russia, §§
41-42), независимо от сложността на изпълнителното производство или на
бюджетната система на държавата. Държавен орган не може да се позовава на липса
на пари или други ресурси, за да оправдае отказ за изплащане на присъдено вземане
(Burdov v. Russia, § 35; Amat-G Ltd and Mebaghishvili v. Georgia, § 47; Scordino v. Italy
(no. 1) [GC], § 199). Той също така не може да се позове на липса на алтернативно
жилище като извинение за отказ за изпълнение на съдебен акт (Prodan v. Moldova, §
53).
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110. Следва да се прави разграничение между задължения на държавата (Burdov v.
Russia (no. 2), §§ 68 и 69 и §§ 72 et seq.) и задължения на частно лице: отговорността
на държавата не може да бъде ангажирана заради неизплащане на присъдено вземане
в резултат от неплатежоспособността на „частен“ дължник (Sanglier v. France, § 39;
Ciprova v. the Czech Republic (dec.); Cubănit v. Romania (dec.). Въпреки това държавата
има позитивно задължение да организира система за изпълнение на влезли в сила
решения по спорове между частни лица, която е ефективна както на законово ниво,
така и на практика (Fuklev v. Ukraine, § 84). Отговорността на държавата следователно
може да бъде ангажирана, ако държавните органи, участващи в изпълнителното
производство, не са проявили необходимото усърдие и дори са препятствали
изпълнението (Fuklev v. Ukraine, § 67). Мерките, предприети от националните власти
за осигуряване на изпълнението, следва да са адекватни и достатъчни за постигане на
тази цел (Ruianu v. Romania, § 66) предвид техните задължения по изпълнението, тъй
като те осъществяват властнически правомощия (ibid., §§ 72-73).
111. Така например Съдът е приел, че отказвайки да наложи санкция на (частна)
трета страна за отказ от сътрудничество с органите, оправомощени да изпълняват
влезли в сила съдебни актове, националните власти са лишили разпоредбите на член
6, § 1 от какъвто и да е полезен ефект (Pini and Others v. Romania, §§ 186-188; в този
случай частна институция, в която са живеели две деца, е препятствала изпълнението
на решения за тяхното осиновяване в продължение на повече от три години).
112. Въпреки това, ако държавата е предприела всички предвидени в закона
мерки, за да гарантира, че частно лице ще се съобрази със съдебно решение, тя не
може да бъде държана отговорна за отказа на длъжника да изпълни своите
задължения (Fociac v. Romania, §§ 74 и 78).
113. И най-сетне, правото на съд защитава и правото на достъп до изпълнително
производство, тоест право на започване на изпълнително производство (Apostol v.
Georgia, § 56).
- Право да не се поставя под въпрос окончателен съдебен акт
114. Освен това правото на справедлив съдебен процес следва да се тълкува в
светлината на върховенството на правото. Един от същностните аспекти на
върховенството на правото е принципът на правна сигурност (Okyay and others v.
Turkey, § 73), който изисква, inter alia, влезлият в сила съдебен акт да не може да се
подлага на съмнение (Brumarescu v. Romania [GC], § 61; Agrokompleks v. Ukraine, §
148).
115. Съдебните системи, в които влезлите в сила съдебни актове може да бъдат
преразглеждани в течение на неопределен срок и отменяни непрекъснато, нарушават
член 6, § 1 (Sovtransavto Holding v. Ukraine, §§ 74, 77 и 82: това дело засяга процедура
на протест, при която председателят на Върховния арбитражен съд, главният
прокурор и техните заместници имат дискреционни правомощия да оспорват влезли
в сила решения в рамките на надзорно производство по отмяна на влезли в сила
решения).
116. Подлагането на съмнение на съдебни решения по този начин е неприемливо,
независимо дали се осъществява от съдии, от представители на изпълнителната власт
(Tregubenko v. Ukraine, § 36) или от несъдебни органи (Agrokompleks v. Ukraine, § 150151).
117. Окончателен съдебен акт може да бъде преразгледан само ако това е
необходимо при обстоятелства от съществен и неопровержим характер, като
например съдебна грешка (Ryabykh v. Russia, § 52).
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2. Създаване чрез закон
118. В светлината на принципа на върховенството на правото, вътрешно присъщ
на системата на Конвенцията, Съдът смята, че „съдът” следва винаги да бъде
„създаден в съответствие със закона”, тъй като в противен случай той не би имал
необходимата за едно демократично общество легитимност да решава отделни дела
(Lavents v.Latvia, § 81).
119. Фразата „създаден в съответствие със закона” обхваща не само правното
основание за съществуване на един „съд”, но и спазването от съда на конкретните
правила, които регулират неговата дейност (Sokurenko and Strygun v. Ukraine, § 24).
Изискването за законосъобразност на съда или трибунала следва също така да засяга
и неговия състав (Buscarini v. San Marino (dec.). Практиката на мълчаливо удължаване
на мандата на съдиите за неопределен период от време след приключване на законния
им мандат, докато бъдат преназначени, нарушава принципа за „съд, създаден в
съответствие със закона” (Oleksandr Volkov v. Ukraine, § 151). Процедурите,
регулиращи назначаването на съдиите, не може да се опират на противоречиви
тълкувания на вътрешната практика (ibid., §§ 154-156).
120. „Закон” по смисъла на член 6, § 1 по този начин обхваща не само
законодателството, регулиращо създаването и компетентността на съдебните органи,
но също и всяка друга разпоредба на националното законодателство, която, ако бъде
нарушена, би довела до неправомерно участие на един или повече съдии в
разглеждането на делото (DMD Group, A.S. v. Slovakia, § 59). Това включва поспециално разпоредбите относно независимостта на членовете на „съда”,
продължителността на техния мандат, безпристрастността и наличието на
процесуални гаранции (Gurov v. Moldova, § 36).
121. По принцип нарушаването от съда на тези национални законови разпоредби
поражда нарушение на член 6, § 1 (DMD Group, A.S. v. Slovakia, § 61). Поради това
Съдът може да изследва дали националното законодателство е било спазено в това
отношение. Но предвид общия принцип, според който разпоредбите на вътрешното
законодателство се тълкуват преди всичко от националните съдилища, Съдът приема,
че той не може да оспорва тяхното тълкуване освен в случаи на флагрантно
нарушение на законодателството ( DMD Group, A.S. v. Slovakia, § 61). Съд, който без
каквото и да е обяснение прекрачва обичайните рамки на своята компетентност,
умишлено нарушавайки закона, не е „съд, създаден в съответствие със закона”, в
процесното производство (Sokurenko and Strygun v. Ukraine, §§ 27-28).
122. Въвеждането на термина „създаден в съответствие със закона” в член 6, § 1
има за цел да гарантира, че организацията на съдебната система не зависи от
усмотрението на изпълнителната власт, а се регулира от законодателство,
произтичащо от парламента (Savino and Others v. Italy, § 94).
123. В страните, в които законодателството е кодифицирано, организацията на
съдебната система не може да бъде оставена на усмотрението на съдебните органи,
което не означава, че съдилищата нямат известна свобода да тълкуват относимото
национално законодателство (Savino and Others v. Italy, § 94).
124. Освен това делегирането на правомощия по организацията на съдебната
система е допустимо, при условие че тази възможност е предвидена във вътрешното
законодателство на страната, включително в относимите разпоредби на
Конституцията (ibid.).
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3. Независимост и безпристрастност
(a) ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

125. Правото на справедливо гледане на делото по член 6, § 1 изисква делото да
бъде разгледано от „независим и безпристрастен съд”. Съществува тясна връзка
между гаранциите за „независим” и за „безпристрастен” съд. По тази причина Съдът
обикновено разглежда тези две изисквания заедно (Kleyn and Others v. the Netherlands
[GC], § 192).
126. Самото участие на непрофесионални съдии по делото не противоречи на член
6, § 1. Съществуването на смесен състав под председателството на съдия и с участието
на държавни служители и представители на заинтересованите органи не може само
по себе си да бъде доказателство за предубеденост (Le Compte, Van Leuven and De
Meyere v. Belgium, §§ 57 и 58), нито има забрана per se за участие на експерти, които
не са професионални съдии, в решаването на делото от съда (Pabla Ky v. Finland, §
32).
127. Принципите, установени в практиката относно безпристрастността, се отнасят
до непрофесионалните съдии, така както и до професионалните (Langborger v.
Sweden, §§ 34-35; Cooper v. the United Kingdom [GC], § 123).
128. По принцип едно нарушение на член 6, § 1 не може да се основава на липса
на независимост и безпристрастност на решаващия съд или на нарушение от този съд
на съществена процесуална гаранция, ако взетото решение е станало предмет на
последващ контрол от съдебен орган, който е имал „пълна юрисдикция” и е осигурил
съблюдаване на относимите гаранции чрез саниране на процесното нарушение (De
Haan v. the Netherlands, §§ 52-55).14
129. Съдът нееднократно е подчертавал, че обхватът на задълженията на държавата
да осигури разглеждане на делото от „независим и безпристрастен съд” по член 6, §
1 от Конвенцията не е ограничен само до съдебната система. Той включва още
задължения на изпълнителната и на законодателната власт, както и на всеки друг
държавен орган, независимо от неговото ниво, да уважават и спазват съдебните
решения дори когато не са съгласни с тях. Така уважението спрямо авторитета на
съдилищата от страна на държавата е необходимо условие за публичното доверие в
съдилищата, и в по-широк смисъл – спрямо върховенството на правото. За да стане
това на практика, конституционните гаранции за независимост и безпристрастност на
съдебната власт не са достатъчни. Те следва ефективно да се включат във
всекидневните административни нагласи и практики (Agrokompleks v. Ukraine, § 136).
(b) НЕЗАВИСИМ СЪД

130. Терминът „независим” се отнася до независимостта по отношение на другите
власти (изпълнителната и парламента) (Beaumartin v. France, § 38), както и по
отношение на страните в производството (Sramek v. Austria, § 42).
131. Макар понятието за разделение на властите между политическите органи на
правителството и съдебната власт да е придобило нарастващо значение в практиката
на Съда, нито член 6, нито друга разпоредба на Конвенцията изисква от държавите да
се придържат към каквито и да било теоретични конституционни концепции относно
допустимите ограничения на взаимодействието между властите. Въпросът винаги е
дали изискванията на Конвенцията са изпълнени по конкретното дело (Kleyn and
Others v. the Netherlands [GC], § 193). Понятието за независимост на съда включва
наличие на процесуални гаранции за разделение на съдебната от другите власти.

14

Вж. също главата Преразглеждане от съд, който има пълна юрисдикция и раздела Справедливост.
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 Независимост по отношение на изпълнителната власт
132. Независимостта на съдиите е накърнена, когато изпълнителната власт се
намесва по висящо пред съдилищата дело с намерение да повлияе на неговия изход
(Sovtransavto Holding v. Ukraine, § 80; Mosteanu and Others v. Romania, § 42).
133. Фактът, че съдиите се назначават от изпълнителната власт и може да бъдат
отстранявани от длъжност, не представлява сам по себе си нарушение на член 6, § 1
(Clarke v. the United Kingdom (dec.). Назначаването на съдии от изпълнителната власт
е допустимо, при условие че назначените съдии са свободни от влияние или давление
при изпълнение на правораздавателните си функции (Flux v. Moldova (no. 2), § 27).
134. Фактът, че председателят на Касационния съд се назначава от
изпълнителната власт, сам по себе си не накърнява неговата независимост, при
условие че, веднъж назначен, той не е обект на каквото и да било давление, не
получава никакви инструкции и изпълнява задълженията си при пълна независимост
(Zolotas v. Greece, § 24).
135. Аналогично простият факт, че съдии от Съвета по административно право [на
Италия – бел. прев.] се назначават от регионален административен орган, не може да
постави под съмнение тяхната независимост или безпристрастност, при условие че,
веднъж назначени, те не са обект на никакво давление, не получават никакви
инструкции и изпълняват своите съдебни функции при пълна независимост (Majorana
v. Italy, (dec.).


Независимост по отношение на парламента

136. Фактът, че съдиите се назначават от парламента, сам по себе си не ги прави
подчинени на властите, ако след назначаването си те не са обект на давление и не
получават инструкции при изпълнение на своите съдебни функции (Sacilor-Lormines
v. France, § 67). Освен това фактът, че един от членовете – експерти на Апелативния
съд [на Финландия – бел. прев.], състоящ се основно от професионални съдии, е бил
и член на парламента, сам по себе си не нарушава правото на независим и
безпристрастен съд (Pabla Ky v. Finland, §§ 31-35).




Независимост по отношение на страните в производството

137. Когато сред членовете на съда има лице, което се намира в подчинено
положение от гледна точка на неговите/нейните служебни задължения и
организацията на неговата/нейната дейност по отношение на една от страните,
участниците в процеса могат да имат основателни съмнения в независимостта на това
лице. Такава ситуация засяга сериозно доверието, което съдебните органи следва да
внушават в едно демократично общество (Sramek v. Austria, § 42).




Критерии за оценка на независимостта

138. При определянето на това, може ли един орган да се смята за „независим“,
Съдът е вземал предвид в частност следните критерии (Langborger v. Sweden, § 32;
Kleyn and Others v. the Netherlands [GC], § 190):
- начина на назначаване на неговите членове и продължителността на техния
мандат;
- наличието на гаранции срещу външно давление;
- дали органът създава видимост за независимост.
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(i) Начин на назначаване на членовете на органа
139. Повдигани са въпроси за намесата на министъра на правосъдието в
назначаването и/или отстраняването от длъжност на членове на правораздаващ орган
(Sramek v. Austria, § 38; Brudnicka and Others v. Poland, § 41; Clarke v. United Kingdom
(dec.).
140. Макар разпределението на едно дело на определен съдия или съд да попада в
пределите на усмотрение на националните власти, занимаващи се с такива въпроси,
Съдът следва да се убеди, че то е било съвместимо с член 6, § 1, и по-специално с
изискванията за независимост и безпристрастност (Bochan v. Ukraine, § 71).
(ii) Продължителност на мандата на членовете на органа
141. Съдът не е определил някакъв конкретен мандат на членовете на
правораздаващ орган, макар че тяхната несменяемост по време на мандата им трябва
по принцип да се разглежда като следствие от тяхната независимост. Но липсата на
формално признание на тази несменяемост в законодателството сама по себе си не
означава липса на независимост, при условие че тя е призната фактически и ако са
налице други необходими гаранции (Sacilor-Lormines v. France, § 67; Luka v. Romania,
§ 44).
(iii) Гаранции срещу външно давление
142. Независимостта на съдиите изисква индивидуалните съдии да са свободни от
неправомерно влияние извън съдебната система, както и вътре в нея. Вътрешната
независимост на съдебната власт изисква съдиите да бъдат неподвластни на
инструкции и давление от страна на техните колеги или на тези, които имат
административни отговорности в съда – като председателя на съда или председателя
на секция в съда. Липсата на достатъчни гаранции за независимост на съдиите вътре
в съдебната власт, и по-специално – по отношение на техните съдебни ръководители,
може да насочи Съда към извода, че съмненията на жалбоподателя относно
независимостта и безпристрастността на определен съд може да са били обективно
оправдани (Parlov-Tkalčić v. Croatia, § 86; Agrokompleks v. Ukraine, § 137).
143. Съдиите от Окръжния съд [в Хърватия – бел. прев.] са намерени за достатъчно
независими от президента на този съд, тъй като президентите на съда са изпълнявали
само административни (управленски и организационни) функции, които са били
строго отделени от съдебните функции. Правната система [на Хърватия – бел. прев.]
е предоставяла адекватни гаранции срещу произволно упражняване на функциите на
председателя на съда да разпределя дела между съдиите (Parlov-Tkalčić v. Croatia, §§
88-95).
(iv) Видимост за независимост
144. Външната видимост също може да е от значение, за да се прецени дали един
съд може да се смята за независим, както изисква член 6, § 1 (Sramek v. Austria, § 42).
Относно видимостта за независимост гледната точка на една от страните е важна, но
не определяща; определящо е дали опасенията на заинтересованата страна може да се
смятат за „обективно обосновани” (Sacilor-Lormines v. France, § 63). Следователно не
възниква никакъв проблем с независимостта, когато Съдът прецени, че у „обективен
наблюдател” не би възникнало основание за безпокойство по този въпрос, предвид
конкретните обстоятелства по делото (Clarke v. United Kingdom (dec.).
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(c) БЕЗПРИСТРАСТЕН СЪД

145. Член 6 § 1 изисква съд, който попада в неговия обхват, да бъде безпристрастен.
Безпристрастността обикновено означава отсъствие на предразсъдък или
пристрастие, а тяхното наличие може да се проверява чрез различни способи
(Wettstein v. Switzerland, § 43; Micallef v. Malta [GC], § 93). Понятията за независимост
и безпристрастност са тясно свързани и, в зависимост от обстоятелствата, могат да
изискват съвместна преценка (Sacilor-Lormines v. France § 62; Oleksandr Volkov v.
Ukraine, § 107).
 Критерии за оценка на безпристрастността
146. Наличието на безпристрастност може да бъде преценено на базата на следното
(Micallef v. Malta [GC], § 93):
- Според субективен тест, при който се взема под внимание личното убеждение
и поведение на конкретен съдия, тоест, дали съдията е имал някакъв личен
предразсъдък или пристрастие по даденото дело;
- И, също така, според обективен тест, тоест чрез установяване дали самият съд
и, наред с другото, неговият състав, е предоставил достатъчни гаранции за
изключване на всякакво легитимно съмнение относно неговата
безпристрастност.
147. Между субективната и обективната безпристрастност няма непроницаемо
разделение, тъй като поведението на един съдия може не само да предизвика
обективни съмнения относно безпристрастността от гледна точка на външния
наблюдател (обективен тест), но може да се отнесе и към въпроса за неговите/нейните
лични убеждения.
148. Така, в някои случаи, когато може да е трудно да се представят доказателства,
за да се обори презумпцията за субективната безпристрастност на съдията,
изискването за обективна безпристрастност предоставя важна гаранция (see Micallef
v. Malta [GC], §§ 95 и 101).
(i) Субективният подход
149. Прилагайки субективния тест, Съдът нееднократно е приемал, че „личната
безпристрастност на съдията следва да се презюмира докато не се докаже
обратното” (Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium, § 58, in fine; Micallef v.
Malta [GC], § 94). Що се отнася до вида на изискваните доказателства, Съдът
например се е стремял да установи дали един съдия е проявявал враждебност (Buscemi
v. Italy, §§ 67-68). Фактът, че съдия не се е отвел от разглеждане на дело при обжалване
по граждански иск след като преди това е участвал в ред други свързани граждански
производства не е представлявало изискуемото доказателство, за да се обори
презумпцията (Golubović v. Croatia, § 52).
150. Принципът, че съдът следва да се презумира за лишен от личен предразсъдък
или пристрастие, е отдавна установен в практиката на Съда (Le Compte, Van Leuven
and De Meyere v. Belgium, § 58; Driza v. Albania, § 75).
(ii) Обективният подход
151. Следва да се определи дали, независимо от личното поведение на съдията, има
установени факти, които предизвикват съмнения в неговата/нейната
безпристрастност. При разглеждане на делото колегиално това означава да се
определи, независимо от личното поведение на който и да е член на състава,
съществуват ли установени факти, които могат да предизвикат съмнение относно
32
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безпристрастността на самия състав. Това означава, че при решаването на въпроса
дали по дадено дело съществуват легитимни основания за опасенията, че конкретен
съдия (Morel v. France, §§ 45-50; Pescador Valero v. Spain, § 23) или съдебен състав
(Luka v. Romania, § 40) са недостатъчно безпристрастни, гледната точка на засегнатото
лице е важна, но не е решаваща. Решаващо е дали тези опасения могат да се смятат за
обективно оправдани (Wettstein v. Switzerland, § 44; Pabla Ky v. Finland, § 30; Micallef
v. Malta [GC], § 96).
152. Обективният тест засяга най-вече йерархични или други връзки между
съдията и други участници в производството (вж. делата относно двойната роля на
съдия, например Mežnarić v. Croatia, § 36; Wettstein v. Switzerland, § 47, по което
адвокатът, представляващ противната страна на жалбоподателя в паралелни
производства, е бил съдия в производството, в което той е участвал като
жалбоподател на национално ниво), което обективно оправдава опасенията относно
безпристрастността на съда и по този начин не съответства на стандарта на
Конвенцията по обективния тест.
153. Следователно, по всяко конкретно дело следва да се установи дали процесните
отношения са от такъв характер и степен, които да насочват към липса на
безпристрастност на съда (Micallef v. Malta, [GC], §§ 97 и 102).
154. В това отношение дори проявленията могат да имат определено значение, с
други думи, „правосъдието не само трябва да бъде осъществявано, трябва също да
се вижда, че то се осъществява“. Това, което е от значение, е доверието, което
съдилищата в едно демократично общество следва да внушават в публичната сфера.
Поради това всеки съдия, за когото има легитимна причина за опасения относно
неговата/нейната безпристрастност, следва да се отведе (Micallef v. Malta [GC], § 98).
155. За да могат съдилищата да предизвикват доверие в обществото, което е
наложително, е необходимо да се вземат предвид въпросите на вътрешната
организация. Съществуването на национални процедури за гарантиране на
безпристрастност, а именно правила, регулиращи отвода на съдиите, е относим
фактор (вж. специфичните разпоредби относно исканията за отвод на съдии, Micallef
v. Malta [GC], § 99-100). Тези правила разкриват загрижеността на националния
законодателен орган за отстраняване на всички разумни съмнения относно
безпристрастността на съдията или на съда и представляват опит за гарантиране на
безпристрастността чрез премахване на причините за такава загриженост. В
допълнение към осигуряване на липсата на актуално пристрастие, те са насочени към
премахване на каквато и да е видимост на пристрастие и по такъв начин служат за
укрепване на доверието, което съдилищата в едно демократично общество следва да
внушават в публичната сфера (Mežnarić v. Croatia, § 27).


Ситуации, в които може да възникне
безпристрастност на съдебен орган

въпроса

за

липса

на

156. Има две възможни ситуации, в които може да възникне въпросът за липса на
безпристрастност на съдебен орган:
- Първият носи функционален характер и засяга, например, осъществяването на
различни функции в рамките на съдебния процес от едно и също лице, или
йерархични или други връзки с друг участник в производството.
- Вторият е от личен характер и произтича от поведението на съдиите по
конкретно дело.
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Ситуации от функционален характер

(i) Осъществяване както на консултативни, така и на съдебни
функции в едно и също дело
157. Последователното осъществяване на консултативни и на съдебни функции от
един и същ орган може, при определени обстоятелства, да повдигне въпрос по член 6
§ 1 относно безпристрастността на органа от обективна гледна точка (Procola v.
Luxembourg, § 45 – нарушение).
158. Проблемът е дали е имало осъществяване на съдебни и консултативни
функции по отношение на „същото дело“, „същото решение“ или „аналогични
въпроси“ (Kleyn and Others v. the Netherlands [GC], § 200; Sacilor-Lormines v. France, §
74 – няма нарушение).
Осъществяване както на съдебни, така и на извънсъдебни
функции по едно и също дело
159. При определяне на това, дали са обективно оправдани страховете на
жалбоподателя, могат да се вземат под внимание такива фактори като двойната роля
на съдията в производството, времето, което е минало между двата случая на
негово/нейно участие по делото и степента на неговото/нейното участие в
производството (McGonnell v. the United Kingdom, §§ 52-57).
160. Всякакво пряко участие в приемането на закони или подзаконови норми, е
вероятно да постави под съмнение съдебната безпристрастност на лице, което
впоследствие е призвано да решава спор относно това, дали има основания за
отклонение от формулировките на разпоредбите на закона или на другите
подзаконови норми (вж. McGonnell v. the United Kingdom, § 55-58, където Съдът е
намерил нарушение на член 6 § 1 във връзка с прякото участие на съдия в плана за
развитие на поземлена собственост, който е бил предмет на процесното производство;
сравни с Pabla Ky v. Finland, § 34 – няма нарушение).
161. При наличието на две паралелни производства с едно и също лице като съдия
в едното и процесуален представител на противната страна в другото, жалбоподателят
може да има основание за съмнения, че съдията ще продължи да го смята за
противник (Wettstein v. Switzerland, §§ 44-47).
162. Разглеждането на конституционна жалба от съдия, който е участвал като
адвокат на противната страна на жалбоподателя в началото на производството, е
довело до намиране на нарушение на член 6 § 1 (Mežnarić v. Croatia, § 36). Относно
безпристрастността на съдия от Конституционния съд, който е участвал като правен
експерт за процесуалния противник на жалбоподателя на първа инстанция в
гражданско производство, вж. Švarc and Kavnik v. Slovenia, § 44.
(ii)

(iii) Упражняването на различни съдебни функции
163. Оценката за това дали участието на един и същ съдия на различни стадии на
едно гражданско производство съответства на изискванията за безпристрастност,
предвидени в член 6 § 1, следва да се прави за всяко дело поотделно в зависимост от
конкретните обстоятелства по делото.
164. Фактът, че съдия е вземал решения на досъдебна фаза не може сам по себе си
да обоснове опасения относно неговата/нейната безпристрастност. Това, което е от
значение е обхватът и характерът на мерките, взети от съдията преди гледането на
делото. По подобен начин, фактът, че съдията познава в детайли обстоятелствата по
делото не влече след себе си никакъв предразсъдък от негова страна, който би
попречил той да се смята за безпристрастен по време на постановяване на решението
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по същество. Също така, предварителният анализ на наличната информация не
означава, че окончателният анализ е предрешен. Важното е този анализ да е направен
при вземането на решението и да е основан на представените в хода на разглеждането
на делото доказателства и аргументи (Morel v. France, § 45).
165. Необходимо е да се изясни дали връзката между съществените проблеми,
решавани на различните стадии на производството е толкова тясна, че да хвърли
съмнение върху безпристрастността на съдията, участвал във вземането на решенията
на тези стадии (Toziczka v. Poland, § 36).
Например:
Не може да се твърди като общо правило, произтичащо от изискването за
безпристрастност, че висшестоящ съд, който отменя административно или
съдебно решение следва да върне делото за ново разглеждане на друг орган
или на друг състав на същия орган (Ringeisen v. Austria, in fine § 97);
Проблем може да възникне ако съдия участва в две производства, засягащи
едни и същи факти (Indra v. Slovakia, §§ 51-53);
Съдия, който председателствува съдебен състав, състоящ се от него и двама
съдебни заседатели, не следва да участва в разглеждането на жалбата срещу
собственото си решение (De Haan v. the Netherlands, § 51);
Въззивен съд, в който първоинстанционните съдии се свикват за да
разгледат въпроса дали те самите са допуснали грешка в тълкуването или в
прилагането на постановеното от тях предишно решение, може да
предизвика съмнение за безпристрастност (San Leonard Band Club v. Malta,
§ 64);
Не е от пръв поглед несъвместимо с изискванията за безпристрастност, ако
същият съдия, който е участвал първоначално в постановяване на решение
по съществото на спора впоследствие участва в производство, в което се
проверява допустимостта на жалба срещу това решение (Warsicka v. Poland,
§§ 38-47);
Относно безпристрастността на съдия, изпълняващ двояка роля, като
адвокат, представляващ противната страна на компанията на
жалбоподателите в първото производство, и като съдия от въззивния съд във
второто производство – предвид по-специално на отдалечеността във
времето и различния предмет на първото производство в сравнение с
второто производство и на факта, че функциите на адвокат и на съдия не се
застъпват във времето, Съдът е приел, че жалбоподателите не са могли да
имат обективно обосновани съмнения в безпристрастността на съдията
(Puolitaival and Pirttiaho v. Finland, §§ 46-54);
Съдът е намерил нарушение на принципа на безпристрастност по дело, в
което някои от съдиите, които вече са се произнесли по делото, е трябвало
да решават дали не са допуснали грешка в тяхното предишно решение и в
което други трима съдии са изразили предварителни становища по въпроса
(Driza v. Albania, §§ 78-83 – нарушение);
[Съдът е намерил нарушение по случай, в който] един от съдиите,
участващи в разглеждането на жалбата по правни въпроси, е участвал преди
това по делото като съдия от въззивния съд (Peruš v. Slovenia, §§ 38-39).
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Ситуации от личен характер

166. Принципът на безпристрастност ще бъде също така нарушен, когато съдията
има личен интерес по делото (Langborger v. Sweden, § 35; Gautrin and Others v. France,
§ 59).
167. Професионални или лични връзки между съдия и страна по делото или с
адвоката на страната, могат също да предизвикат проблем с безпристрастността
(Pescador Valero v. Spain, § 27; Tocono and Profesorii Prometeişti v. Moldova, § 31;
Micallef v. Malta [GC], § 102). Дори косвени фактори могат да бъдат взети под
внимание (Pétur Thór Sigurðn v. Iceland, § 45).

IV. ПРОЦЕСУАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Справедливост
Член 6, § 1:
“Βсяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения ...
има право на справедливо … гледане на неговото дело … от … съд …”

(a) ОБЩИ ПРИНЦИПИ

168. Особено място: Съдът винаги е подчертавал особеното място, което заема
правото на справедлив процес в едно демократично общество (Airey v. Ireland, § 24;
Stanev v. Bulgaria [GC], § 231). Тази гаранция „е един от основополагащите принципи
на всяко демократично общество по смисъла на Конвенцията” (Pretto and Others v.
Italy, § 21). Поради това няма никакви основания за ограничително тълкуване на член
6, § 1 (Moreira de Azevedo v. Portugal, § 66). Изискването за справедливост се отнася
за производството в неговата цялост; то не се ограничава до спорни производства inter
partes (Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece, § 49).
169. Съдържание: трябва да съществува възможност за подаване на граждански
искове за разглеждане от съдия (Fayed v. the United Kingdom, § 65; Sabeh El Leil v.
France [GC], § 46). Член 6, § 1 описва подробно процесуалните гаранции,
предоставяни на страните в граждански производства. Той е насочен преди всичко
към защита на интересите на страните и на правилното осъществяване на
правосъдието (Nideröst-Huber v. Switzerland, § 30). Поради това на страните следва да
се предостави възможност да изложат своите аргументи с необходимата ефективност
(H. v. Belgium, § 53).
170. Ролята на националните власти: Съдът винаги е заявявал, че националните
власти следва да осигурят във всеки конкретен случай спазването на изискванията за
„справедливо гледане на делото” по смисъла на Конвенцията (Dombo Beheer B.V. v.
the Netherlands, § 33 in fine).
171. Исканията на ищеца/жалбоподателя: въпрос на принцип е при решаването
на правен спор за „граждански права и задължения” – така както той е определен в
практиката на Страсбургския съд15 – на всеки да бъде предоставено право на
справедливо гледане на делото от съд. Към това се добавят гаранциите, предвидени в
15

Вж. следващата глава Обхват.
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член 6, § 1 относно организацията и състава на съда, както и за провеждане на
производството. Накратко, всичко това съставлява правото на справедливо гледане на
делото (Golder v. the United Kingdom, § 36).
172. Принципи на тълкуването:
- Принципът, според който трябва да съществува възможност за подаване на
граждански иск за разглеждане от съдия, е всеобщо признат като един от
основополагащите принципи на правото; същото се отнася и за принципа на
международното право, който забранява отказа от правосъдие. Член 6, § 1
следва да се тълкува в светлината на тези принципи (Golder v. the United
Kingdom, § 35);
- Правото на справедливо гледане на делото от съд, така както е гарантирано от
член 6, § 1, следва да се тълкува в контекста на преамбюла на Конвенцията,
който утвърждава върховенството на правото като част от общото наследство
на договарящите се страни (Brumarescu v. Romania, § 61; Nejdet Şahin and
Perihan Şahin v. Turkey [GC], § 57);
- Принципът на правна сигурност съставлява един от основните елементи на
върховенството на правото (Beian v. Romania (No. 1), § 39);
- В едно демократично общество по смисъла но Конвенцията правото на
справедливо осъществяване на правосъдието заема толкова важно място, че
ограничителното тълкуване на член 6, § 1 не би съответствало на целта и на
предмета на тази разпоредба (Ryakib Biryoukov v. Russia, § 37);
- В допълнение Конвенцията е призвана да гарантира не права, които са
теоретични или илюзорни, а такива, които са практични и осъществими (Airey
v. Ireland, § 24).
173. Държавите имат по-голяма свобода на действие по гражданскоправни
въпроси: Съдът е признал, че изискванията, заложени в понятието за „справедливо
гледане на делото”, не са непременно същите по дела, свързани с определяне на
основателността на наказателно обвинение. „Договарящите се страни имат поголяма свобода на действие по граждански дела, свързани с граждански права и
задължения, отколкото в производства по наказателни дела” (Dombo Beheer B.V. v.
the Netherlands, § 32; Levages Prestations Services v. France, § 46). Изискванията на
член 6, § 1 по отношение на дела, свързани с граждански права, са понеобременителни, отколкото тези, свързани с наказателни обвинения (König v.
Germany, § 96).
(b) Обхват
174. Ефективно право: страните в производството имат право да излагат доводите,
които смятат за относими по делото. Това право може да се смята за ефективно, ако
доводите са действително „изслушани”, тоест взети под внимание от
първоинстанционния съд. С други думи, „съдът” има задължение да осъществи
подходяща проверка на твърденията, на доводите и на приведените от страните
доказателства (Kraska v. Switzerland, § 30; Van de Hurk v. the Netherlands, § 59; Perez v.
France, § 80). За да бъде правото, гарантирано от този член, ефективно, властите
следва да проявяват „усърдие” (за дело, по коeто жалбоподател не е бил представляван
от адвокат, вж. Kerojärvi v. Finland, § 42, и Fretté v. France, § 49; за дело, по което
ищец е бил представляван от адвокат, вж. Göç v. Turkey [GC], § 57).
175. Надлежното участие на страната, подала жалба/иск, в производството пред
националния съд изисква съдът по собствен почин да изпрати [на насрещната страна
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– бел. прев.] документите, които са му на разположение. Следователно няма значение
дали ищецът/жалбоподателт оспорва неизпращането на относимите документи, или е
поел сам инициативата да си осигури достъп до материалите по делото (Kerojärvi v.
Finland, § 42). Простата възможност ищецът/жалбоподателят да се запознае с
материалите от папките по делото и да получи копия от тях сама по себе си не е
достатъчна гаранция (Göç v. Turkey [GC], § 57).
176. Задължение на административните органи: ищецът/жалбоподателят следва
да има достъп до относимите документи, които са на разположение на
административните органи, ако е необходимо – чрез процедура за достъп до
документи (McGinley and Egan v. the United Kingdom, §§ 86 и 90). Ако държавата
ответник без уважителна причина възпрепятства ищците/жалбоподателите да
получат достъп до документи на нейно разположение, което би им помогнало в
защитата по делото, или ако лъжливо отрича тяхното съществуване, това би
свидетелствало за отказ от справедлив съдебен процес в нарушение на член 6, § 1
(ibid.).
177. Оценка на съдебното производство като цяло: дали производството е
справедливо, или не се определя от оценката му в неговата съвкупност (Ankerl v.
Switzerland, § 38; Centro Europa 7 S.R.L. and di Stefano v. Italy [GC], § 197).
178. Изхождайки от това, възможните недостатъци във връзка със справедливостта
на производството може при определени условия да бъдат санирани на по-късен
стадий, или на същата инстанция (Helle v. Finland, § 54), или от висшестоящия съд
(Schuler-Zgraggen v. Switzerland, § 52; противоположно: Albert and Le Compte v.
Belgium, § 36; Feldbrugge v. the Netherlands, §§ 45-46).
179. Във всеки случай, ако дефектът е на равнището на най-висшата съдебна
инстанция – например поради това, че няма възможност за отговор на становището,
представено пред този орган, – е налице нарушение на правото на справедлив процес
(Ruiz-Mateos v. Spain, §§ 65-67).
180. Процесуална грешка може да бъде поправена само ако процесното решение
подлежи на преразглеждане от независим съдебен орган, който има пълна
юрисдикция и самият предоставя гаранциите, изисквани от член 6, § 1. Това, което е
от значение, е обхватът на компетентността на съда, в който се подава жалбата, а това
се проверява в светлината на обстоятелствата по конкретното дело (Obermeier v.
Austria, § 70).16
181. Предишни решения, които не предлагат гаранциите за справедлив процес: в
такива случаи не възниква въпрос, ако е било налице правно средство пред независим
съдебен орган, който е имал пълна юрисдикция и самият е предоставил гаранциите,
изисквани от член 6, § 1 (Oerlemans v. the Netherlands, §§ 53-58; British-American
Tobacco Company Ltd v. the Netherlands, § 78). Това, което е от значение, е, че е налице
такова правно средство за защита, предоставящо достатъчни гаранции (Air Canada v.
the United Kingdom, § 62).
182. Пред висшестоящи съдилища: член 6, § 1 не изисква от договарящите се
страни да учредяват апелативни или касационни съдилища, но там, където такива
съдилища съществуват, държавата следва да осигури на страните пред тези съдилища
основните гаранции, съдържащи се в член 6, § 1 (Andrejeva v. Latvia [GC], § 97).
Начинът на прилагане на член 6, § 1 към производства пред въззивни и касационни
съдилища обаче зависи от характерните особености на производството; следва да се
вземат предвид производството в рамките на националната правна система в неговата
цялост и ролята, която има в него въззивният съд (Helmers v. Sweden, § 31) или
да бъдат санирани на по-късен стадий на същото равнище (Helle v. Finland, § 54) или
16

Вж. също главата Преразглеждане от съд, който има пълна юрисдикция.
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от висшествоящия съд (Schuler-Zgraggen v. Switzerland, § 52; противоположно Albert
and Le Compte v. Belgium, § 36; Feldbrugge v. the Netherlands, касационният съд
(Levages Prestations Services v. France, §§ 44-45; K. D. B. v. the Netherlands, § 41).
183. Имайки предвид характера и особената роля на Касационния съд, чиято
компетентност е ограничена до преглед дали законът е приложен правилно,
процедурата пред него може да бъде по-формална (Levages Prestations Services v.
France, § 48). Изискването за процесуално представителство от специализиран
адвокат пред Касационния съд само по себе си не противоречи на член 6 (G. L. and S.
L. v. France (dec.); Tabor v. Poland, § 42).
184. Ограничения: по общо правило фактите се оценяват от националните съдилища.
Ролята на Съда не е да замени оценката на фактите от националните съдилища със
собствената си оценка (Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands, § 31)17. Освен това, въпреки
че ищците/жалбоподателите имат право да представят своите бележки, които смятат за
относими към позицията си по делото, член 6, § 1 не гарантира на участника в
производството благоприятен изход (Andronicou and Constantinou v. Cyprus, § 201).
185. Теорията за външните проявления: Съдът е подчертавал важността на
външните проявления в осъществяването на правосъдието; важно е да се гарантира,
че справедливостта на процеса е очевидна. Съдът обаче е дал да се разбере, че
гледната точка на заинтересованите лица не е сама по себе си решаваща; съмненията
на лицата – участници в производството, относно неговата справедливост трябва
също и да е възможно да бъдат обективно обосновани (Kraska v. Switzerland, § 32).
Поради това е необходимо да се провери как съдилищата са разрешили делото.
186. По други дела, разглеждани от върховни съдилища, Съдът е отбелязал, че
повишената чувствителност на обществеността към справедливото осъществяване на
правосъдието обосновава повишеното значение на външните проявления (Kress v.
France [GC], § 82; Martinie v. France [GC], § 53 ; Menchinskaya v. Russia, § 32). Съдът
също придава значение на проявленията по тези дела (вж. също Vermeulen v. Belgium,
§ 34; Lobo Machado v. Portugal, § 32).
187. Съдебната практика: за да вземе под внимание реалността на националния
правов ред, Съдът винаги е придавал определено значение на съдебната практика при
разглеждане на въпроса за съответствието на националното право с член 6, § 1
(Kerojärvi v. Finland, § 42; Gorou v. Greece (No. 2) [GC] § 32). Общият фактически и
правен фон на делото не трябва да се пренебрегва при преценката дали участниците
в процеса са получили справедлив процес (Stankiewicz v. Poland, § 70).
188. Държавните органи не могат да загърбят ефективния контрол на
съдилищата поради съображения, свързани с националната сигурност или
тероризма: съществуват техники, които могат да гарантират както легитимните
интереси на сигурността, така и процесуалните права на лицето (Dağtekin and Others
v. Turkey, § 34).
189. Принцип на независимостта от изхода на производството: процесуалните
гаранции на член 6, § 1 се прилагат към всички участници в производството, не само
към тези, които не са спечелили своите дела в националните съдилища (Philis v.
Greece (No. 2), § 45).


 Примери: практиката обхваща множество ситуации, включително:

190. Становището, предоставено от съда на висшестоящия съд, явно целящо да
повлияе на неговото решение: страните трябва да могат да коментират становището,
независимо от неговия действителен ефект върху съда и дори ако според
висшестоящия съд то не представя никакъв факт или довод, който не се е съдържал в
17

Вж. главата Четвърта инстанция.
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процесното решение (Nideröst-Huber v. Switzerland, §§ 26-32) или в становището на
правителството – ответник пред Страсбургския съд (APEH Üldözötteinek Szövetsége
and Others v. Hungary, § 42).
191. Преюдициални въпроси: там, където съществува механизъм за образуване на
преюдициално производство, отказът на националния съд да разреши такова може
при определени обстоятелства да наруши справедливостта на процеса (Ullens de
Schooten and Rezabek v. Belgium, §§ 57-67, с допълнителни отпратки). Това е така в
случаи, в които отказът е бил произволен:
- когато е имало отказ независимо от това, че приложимите норми не допускат
изключение от принципа на преюдициалното производство или негова
алтернатива;
- когато отказът е основан на мотиви, които са различни от тези, предвидени в
приложимите норми;
- когато отказът не е бил надлежно мотивиран в съответствие с тези правила.
192. Във връзка с това член 6, § 1 не гарантира никакво право за отправяне на
преюдициално запитване от национален съд до Съда на Европейския съюз (Dotta v.
Italy (dec.). Прилагайки цитираната по-горе практика, Съдът изследва дали отказът не
е бил произволен (Canela Santiago v. Spain (dec.).
193. Изменения в националната съдебна практика: изискванията за правна
сигурност и за защита на обоснованите очаквания не включват право на устойчива
практика (Unédic v. France, § 74). Развитието на съдебната практика не е само по себе
си в противоречие с изискването за правилно осъществяване на правосъдието, тъй
като отказът от динамичен и еволюционен подход би препятствал всякаква реформа
или подобрение (Atanasovski v. „The former Yugoslav Republic of Macedonia“, § 38). В
това решение Съдът е приел, че съществуването на добре установена практика налага
задължение на Върховния съд да изложи по-основателни причини, обосноваващи
неговото отклонение от прецедентното право, и ако не го изпълни, правото на лицето
на надлежно мотивирано решение би било нарушено. По някои дела измененията на
националната съдебна практика, които засягат висящи граждански производства,
може да нарушава Конвенцията (Petko Petkov v. Bulgaria, §§ 32-34).
194. Относно противоречията в практиката: Съдът е подчертал важността от
установяване на механизми за осигуряване на последователност в подхода на
съдилищата и еднообразието на съдебната практика (Frimu and Others v. Romania
(dec.), §§ 43-44). Постигането на последователност в правото обаче може да отнеме
време, поради което периоди на противоречива съдебна практика може да бъдат
толерирани, без да се подронва правната сигурност (Nejdet Şahin and Perihan Şahin v.
Turkey [GC], § 83; Albu and Others v. Romania, §§ 36 и 40-43).18
195. Влизане в сила на закон, когато дело, по което държавата е страна в
производството, е висящо: Съдът е особено загрижен за опасностите, заложени от
прилагането с обратна сила на законодателство, което влияе на съдебното
разрешаване на правен спор, по който държавата е страна, включително когато в
резултат на това в предстоящ правен спор не може да бъде определен победител.
Всякакви причини, обосноваващи такива мерки, следва да се разгледат внимателно
(National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire
Building Society v. the United Kingdom, § 112). По принцип нищо не препятства
законодателния орган да приема нови разпоредби, които да се прилагат с обратна сила
по гражданскоправни въпроси с цел регулиране на права, възникващи по
18

Вж. също главата Четвърта инстанция.
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действащото право. Член 6 обаче изключва всякаква намеса на законодателния орган
в осъществяване на правосъдието, която цели съдебното разрешаване на спор – освен
на „императивни основания, свързани с общия интерес“ (Zielinski and Pradal and
Gonzalez and Others v. France [GC], § 57; Scordino v. Italy (No. 1) [GC], § 126).
Например Съдът е намерил нарушения във връзка с:
- намеса на законодателната власт – когато производство, в което държавата е
била страна, е продължило девет години, а жалбоподателите са получили
окончателно, изпълнимо решение срещу държавата – с цел да повлияе на
непосредствения изход на делото в полза на държавата (Stran Greek Refineries
and Stratis Andreadis v. Greece, §§ 49-50);
- закон, който по решителен начин е повлиял на непосредствения изход на
делото в полза на държавата (Zielinski and Pradal and Gonzalez and Others v.
France, [GC], § 59);
- приемане в критичен момент на производството пред Касационния съд на
закон, който за определени практически цели е разрешил материални
правоотношения и е направил воденето на делото безсмислено (Papageorgiou
v. Greece);
- решение на висшестоящ съд, основано, макар и субсидиарно, на закон, приет
в хода на производството, който е повлиял на неговия изход (Anagnostopoulos
and Others v. Greece, §§ 20-21).
Член 6, § 1 обаче не може да бъде тълкуван като препятстващ всякаква намеса на
властите в производства, в които те са страна. По други дела Съдът е приел, че
изтъкнатите от държавата ответник съображения са основани на императивни
мотиви, свързани с обществения интерес, необходими за придаване на обратна сила
на закона (National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and
Yorkshire Building Society v. the United Kingdom, § 112; Forrer-Niedenthal v. Germany, §
64; OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X and Blanche de Castille and Others v.
France, §§ 71-72; EEG-Slachthuis Verbist Izegem v. Belgium (dec.).
196. Тази практика се разпростира и върху дела, в които държавата, макар и да не
е страна, изопачава производството чрез законодателните си правомощия (Ducret v.
France, §§ 33-42).
197. Други видове законодателна намеса:
- Когато законите са приети преди началото на производството (Organisation
nationale des syndicats d’infirmiers libéraux (O.N.S.I.L.) v. France (dec.) или
веднага след неговото приключване (Preda and Dardari v. Italy (dec.), не
възниква въпрос за нарушение на член 6, § 1;
- Приемането на общо законодателство може да се окаже неблагоприятно за
страните, без в действителност да е насочено към висящи съдебни
производства, като по този начин заобикаля принципа на върховенството на
правото (Gorraiz Lizarraga and Others v. Spain, § 72);
- Един закон може да бъде обявен за противоконституционен, докато
производството е висящо, без каквото и да е намерение да се окаже влияние
върху него (Dolca v. Romania (dec.).
198. Непредоставяне на становището на „независим член на националната
юридическа служба“ на страните в производството пред Върховния съд
(служители на прокуратурата: Vermeulen v. Belgium, Van Orshoven v. Belgium; K.D.B.
v. the Netherlands – държавен обвинител/главен прокурор: Göç v. Turkey [GC]; Lobo
Machado v. Portugal – правителствен комисар: Kress v. France; Martinie v. France
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[GC]), и липса на възможност за отговор на такова становище: много държави
ответници са заявявали, че тази категория членове на националната юридическа
служба не е била нито страна в производството, нито съюзник или противник на която
и да било от страните, но Съдът е намирал, че следва да се обърне внимание на
фактическата роля в производството на въпросния служител, и по-специално на
съдържанието и последствията от неговото становище (Vermeulen v. Belgium, § 31;
Kress v. France [GC], § 71 in fine).
199. Съдът е подчертавал важността на състезателността на производството в
случаи, в които становището на независим член на националната юридическа служба
по гражданско дело не е било съобщено предварително на страните, лишавайки ги от
възможността да отговорят (Vermeulen v. Belgium, § 33; Lobo Machado v. Portugal, §
31; Van Orshoven v. Belgium, § 41; Göç v. Turkey [GC], §§ 55-56; Kress v. France, § 76;
Immeubles Groupe Kosser v. France, § 26).
200. Участието и дори самото присъствие на тези членове на националната
юридическа служба в устните състезания, независимо дали „активно“, или „пасивно“,
след като те са изразили публично своите становища по делото, е признато за
недопустимо (Vermeulen v. Belgium, § 34; Lobo Machado v. Portugal, § 32; Kress v.
France, § 87). Тази практика в голяма степен е основана на теорията за външните
проявления19 (Martinie v. France [GC], § 53).
201. В тази връзка следва да се разгледат условията, в които се провежда
производството, и по-специално дали то е било състезателно и в съотвествие с
принципа за равенство на страните (срв. Kress v. France, § 76 и Göç v. Turkey, §§ 5557), за да се определи дали проблемът произтича от поведението на страна в
производството, или от отношението на държавата, или от действащото
законодателство (Fretté v. France, §§ 49-51).
За процедурата пред СЕС20 (Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse
Kokkelvisserij U.A. v. the Netherlands (dec.).
202. Ограничения:
- Равенството на страните не включва право на страна в производството да се
разкрият пред нея преди разглеждането на делото материали, които не са
били разкрити пред другата страна, на съдията докладчик или на съдиите,
участващи в делото (Kress v. France, § 73);
Няма смисъл от признаване на право, което не е реално постижимо или няма
съдържание: такъв би бил случаят, ако признато от Конвенцията право не би повлияло
върху изхода на делото, тъй като приетото решение е юридически безспорно
(Stepinska v. France, § 18).
(c) Четвърта инстанция21
(i) Общи принципи
203. Има една конкретна категория жалби, подадени до Съда, които обикновено се
наричат жалби „в четвърта инстанция”. Този термин, който не съществува в текста
на Конвенцията, а е установен в практиката на органите по Конвенцията
(Kemmache v. France (No. 3), § 44), е донякъде парадоксален, тъй като поставя
ударението върху това, което Съдът не е: той не е апелативен съд или съд, който може
да отмени решения на съдилищата на държавите – членки на Конвенцията, или да
Вж. по-горе.
Съд на Европейския съюз/Съд на Европейските общности.
21
В тази част ръководството е обновена версия на съответната част от Ръководството по
допустимост.
19
20
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преразгледа решени от тях наказателни дела, нито пък да преразглежда дела, както би
го направил един върховен съд. Жалбите в четвърта инстанция следователно
произтичат от често срещано заблуждение в две насоки.
204. Първо, широко разпространено е погрешното разбиране сред част от
жалбоподателите относно ролята на Съда и характера на съдебния механизъм,
установен от Конвенцията. Ролята на Съда не е да заменя националните съдилища;
неговите правомощия са ограничени до проверката дали договарящите се държави се
съобразяват със задълженията, които са поели, присъединявайки се към Конвенцията.
Освен това при липса на правомощия да се намесва пряко в правните системи на
договарящите се държави Съдът следва да уважава автономността на тези правни
системи. Това означава, че неговата задача не се състои в поправяне на фактическите
и правните грешки на националните съдилища, освен ако и доколкото тези грешки
могат да доведат до нарушаване на правата и свободите, защитени от Конвенцията.
Той не може да оценява фактите, които са накарали националния съд да вземе едно, а
не друго решение. В противен случай Съдът би действал като съд от трета или
четвърта инстанция, което би пренебрегнало ограниченията, наложени върху
дейността му (García Ruiz v. Spain [GC], § 28).
205. Второ, често съществува неразбиране относно точното значение на термина
„справедливо“ по член 6, § 1 на Конвенцията. „Справедливостта“, която член 6, § 1
изисква, не е „материална“ справедливост (понятие, което е отчасти правно, отчасти
етическо и може единствено да се прилага от първоинстанционния съд, разглеждащ
делото), а „процесуална“ справедливост. Член 6, § 1 гарантира единствено
„процесуална“ справедливост, която на практика се въплъщава в състезателно
производство, в хода на което се изслушват доводите на страните и те се поставят при
равни условия пред [националния – бел. прев.] съд (Star Cate Epilekta Gevmata and
Others v. Greece (dec.). Справедливостта на производството се оценява винаги в
неговата цялост, така че отделна грешка може да не е достатъчна, за да се приеме, че
производството като цяло е несправедливо (Miroļubovs and Others v. Latvia, § 103).
206. Освен това Съдът уважава разнообразието на европейските правни и съдебни
системи и няма за задача да ги стандартизира. Също така не е негова задача да оценява
мъдростта на решенията на националните съдилища, когато няма доказателства за
произвол (Nejdet Şahin and Perihan Şahin v. Turkey [GC], §§ 68, 89 и 94).
(ii) Обем и граници на надзора на Съда
207. Съдът винаги е указвал, че неговата задача като цяло не е да поправя
фактически и правни грешки, предполагаемо допуснати от национален съд, освен ако
и доколкото такива грешки са очевидни и нарушават права и свободи, защитавани от
Конвенцията (García Ruiz v. Spain [GC], § 28; Perez v. France [GC], § 82; в Dulaurans
v. France (§ 38) Съдът е намерил нарушение на член 6, § 1 поради „очевидна грешка
на съда”; но в противоположност на това вж. Société anonyme d’habitations à loyers
modérés terre et famille v. France (dec.).
208. Това означава, че Съдът не може като общо правило да поставя под съмнение
изводите и заключенията на националните съдилища, що се отнася до:
(a) Установяването на фактите по делото: Съдът не може да оспори изводите на
националните съдилища, освен когато те са грубо и очевидно произволни
(García Ruiz v. Spain [GC], §§ 28-29).
(b) Тълкуването и прилагането на националния закон: проблемите с тълкуването
на националното законодателство са преди всичко задача на националните
съдилища (Perez v. France [GC], § 82), а не на Страсбургския съд, чиято роля е
да провери дали ефектите от тези тълкувания са съвместими с Конвенцията
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(Nejdet Şahin and Perihan Şahin v. Turkey [GC], § 49). В изключителни случаи
Съдът може да направи определени заключения, ако националните съдилища
на договарящите се страни са тълкували националния закон по очевидно
произволен и погрешен начин (Barać and Others v. Montenegro, §§ 32-34, с понататъшни отпратки; Anđelković v. Serbia, §§ 24-27 (отказ от правосъдие); вж.
също Laskowska v. Poland § 61), но той по правило прави това по-скоро на
основание другите разпоредби на Конвенцията, а не в рамките на член 6, § 1
(Kushoglu v. Bulgaria, § 50; Işyar v. Bulgaria, § 48; Fabris v. France [GC], § 60).
(c) Допустимостта и оценката на доказателствата22: гаранциите по член 6, § 1 се
разпростират върху регулирането на използването на доказателствата на
процесуално ниво. Допустимостта на доказателствата или начинът, по който
те трябва да бъдат оценявани по същество, са преди всичко въпрос на
националните съдилища, в чиито задачи влиза оценката на представените пред
тях доказателства (García Ruiz v. Spain [GC], § 28; Farange S.A. v. France (dec.).
209. Така член 6, § 1 не позволява на Съда да поставя под въпрос материалната
справедливост на изхода на гражданския спор, когато едната от страните печели, а
другата губи делото.
210. Жалба в четвърта инстанция по член 6, § 1 от Конвенцията ще бъде
отхвърлена от Съда поради това, че жалбоподателят се е възползвал от едно
състезателно производство; че е имал възможност на различни етапи от
производството да представи доводи и доказателства, които смята за относими към
неговото дело; че е имал възможност да оспори ефективно доводите и
доказателствата, представени от противната страна; че всички негови доводи, които
обективно са имали отношение към решаването на делото, са били по подходящ начин
разгледани и проучени от съдилищата; че фактическите и правните основания за
оспорваното решение са изложени в него подробно; и че поради това производството
в неговата цялост е било справедливо (García Ruiz v. Spain [GC], § 29). Мнозинството
от жалбите в четвърта инстанция се обявяват за недопустими de plano от едноличен
съдия или от Комитет от трима съдии (членове 27 и 28 от Конвенцията). В
противоположност на това вж. например Donadzé v. Georgia, § 35.
(iii) Последователност на вътрешната съдебна практика
211. Член 6, § 1 не регламентира право на последователност на съдебната практика.
Развитието на практиката само по себе си не противоречи на правилното
осъществяване на правосъдието, тъй като отказът да се възприеме и поддържа
динамичен и еволюционен подход препятства реформите или подобренията (Nejdet
Şahin and Perihan Şahin v. Turkey [GC], § 58).
212. По принцип ролята на Съда, дори при дела, които на пръв поглед изглеждат
сравними или свързани, не е да сравнява различните решения, постановени от
националните съдилища, чиято независимост той трябва да уважава. Възможността
за разминавания в практиката е вътрешно присъщо следствие на всяка съдебна
система, която предвижда мрежа от първоинстанционни и апелативни съдилища,
имащи съответна териториална компетентност. Такива разминавания може дори да
възникнат в рамките на един и същи съд. Това само по себе си не може да се смята за
нарушение на Конвенцията (Santos Pinto v. Portugal, § 41). Нещо повече, не е налице
„разминаване“, ако фактическите ситуации, които са предмет на спора, са обективно
различни (Uçar v. Turkey (dec.).

22

Вж. също главата Регулиране на използването на доказателства.
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213. Може обаче да има случаи, когато разминаванията в практиката водят до
констатиране на нарушение на член 6, § 1. Тук подходът на Съда се различава в
зависимост от това дали разминаванията са налице в рамките на един и същ клон на
съда, или между два различни клона, които са напълно независими един от друг.
214. В първия случай разминаващите се решения се постановяват от единствения
национален Върховен съд или от различни съдебни състави в рамките на един и същ
клон на съдебната система, постановяващ решения като последна инстанция. В такива
случаи поддържането на противоречащи си решения може да създаде състояние на
правна неопределеност, което е вероятно да намали общественото доверие към
съдебната система, а такова доверие очевидно е един от съществените компоненти на
всяка държава, основана на върховенството на правото. Съдът определя дали такава
неопределеност е налице във всеки конкретен случай въз основа на три основни
критерия:
(a) дали разминаванията в съдебната практика са дълбоки и продължителни;
(b) дали националното право предвижда механизми, които са в състояние да
разрешат такива противоречия; и
(c) дали тези механизми се прилагат и с какъв ефект.
Договарящите се страни имат задължение да организират своите правни системи
по такъв начин, че да избягват приемането на противоречиви съдебни актове и да
разрешават всякакви сериозни противоречия чрез подходящи процесуални средства
(Beian v. Romania (No. 1), §§ 37 и 39; Nejdet Şahin and Perihan Şahin v. Turkey [GC], §§
56-57 и 80).
Като допълнителен критерий Съдът взема под внимание това дали разминаването
е изолиран случай, или засяга голям брой хора (Albu and Others v. Romania, § 38).
215. Във втората хипотеза противоречивите решения се постановяват на последна
инстанция от съдилища в два различни клона на съдебната система, всеки със свой
собствен, независим Върховен съд, който не е част от обща съдебна йерархия. В този
случай член 6, § 1 не отива дотам да изисква прилагането на вертикален механизъм за
преглед или общ регулаторен орган (като например съд за решаване на спорове за
подсъдност). В съдебна система с няколко различни клона от съдилища, в която
съсъществуват няколко върховни съдилища, които се занимават с тълкуване на закона
едновременно и паралелно, постигането на съгласуваност на съдебната практика
може да отнеме време, поради което може да бъдат толерирани периоди на
противоречива практика, без да се нарушава правната сигурност. Така две съдилища,
всяко със своя сфера на компетентност, разглеждащи различни дела, могат да
достигнат до разминаващи се, но въпреки това рационални и обосновани заключения
по един и същ правен въпрос, възникнал при аналогични фактически обстоятелства,
без да се нарушава член 6, § 1 (Nejdet Şahin and Perihan Şahin v. Turkey [GC], §§ 81-83
и 86).
(d) Състезателен процес
216. Принципът на състезателност: понятието за справедлив съдебен процес
включва основното право на състезателно производство.
217. Изискванията, произтичащи от правото на състезателен процес, по принцип
са едни и същи както в гражданските, така и в наказателните дела (Werner v. Austria,
§ 66).
218. Желанието да се икономиса време и да се ускори производството не оправдава
пренебрегването на толкова основополагащ принцип като правото на състезателен
процес (Nideröst-Huber v. Switzerland, § 30).
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219. Съдържание: правото на състезателен процес означава по принцип
възможността на страните в наказателни или в граждански производства да се
запознават и да коментират всякакви събрани доказателства и становища, дори на
независим член на националната юридическа служба, представени с цел да се повлияе
на решението на съда (Ruiz-Mateos v. Spain, § 63; McMichael v. the United Kingdom, §
80; Vermeulen v. Belgium, § 33; Lobo Machado v. Portugal, § 31; Kress v. France [GC], §
74). Това изискване може също така да се прилага пред Конституционен съд (Milatova
v. the Czech Republic, §§ 63-66; Gaspari v. Slovenia, § 53).
- Фактическото влияние върху решението на съда е от малко значение (NideröstHuber v. Switzerland, § 27; Ziegler v. Switzerland, § 38).
- Правото на състезателен процес следва да може да се упражнява при
задоволителни условия: всяка страна в производството трябва да има
възможност да се запознае със събраните доказателства, както и възможност
да коментира тяхното съществуване, съдържание и автентичност по подходящ
начин и в подходящо време (Krčmář and Others v. the Czech Republic, § 42;
Immeubles Groupe Kosser v. France, § 26), при необходимост чрез получаване
на отсрочка (Yvon v. France, § 39).
- Страните следва да имат възможност да посочат или да представят всякакви
доказателства, които са необходими за успеха на техните искания (Clinique des
Acacias and Others v. France, § 37).
- Съдът е длъжен да съблюдава принципа на състезателност, например ако
приеме, че правото на обжалване по правни въпроси е било изгубено поради
недопустимост, обявена по почин на съда (Clinique des Acacias and Others v.
France, § 38; срв. с Andret and Others v. France (dec.), недопустима: в последния
случай Касационният съд е уведомил страните, че могат да представят нови
доводи, а жалбоподателите са имали възможност да им отговорят, преди
Касационният съд да произнесе решение).
- Единствено самите страни по спора могат да решат дали документ, представен
от насрещната страна, или доказателство, представено от свидетели, изисква
техен коментар. Доверието на страните към осъществяването на правосъдието
е основано на знанието, че те са имали възможността да изкажат своето мнение
по всеки документ в делото (включително по документи, получени по почин
на съда: K. S. v. Finland, § 22) (Nideröst-Huber v. Switzerland, § 29; Pellegrini v.
Italy, § 45).
220. Примери за нарушения на правото на състезателен процес в резултат от
неразкриването на следните документи или доказателства:
- в производство по настаняване на дете – на доклади на социалните служби,
съдържащи информация за детето и сведения за обстоятелства по делото, както
и препоръки, макар че родителите са били информирани за тяхното
съдържание в хода на съдебното заседание (McMichael v. the United Kingdom, §
80);
- доказателства, представени от прокурора, независимо от това дали той е бил
смятан за „страна” по делото, тъй като е бил в положение – преди всичко по
силата на авторитета, който е имал поради своите функции – да повлияе на
решението на съда по начин, който може да е неблагоприятен за засегнатото
лице (Ferreira Alves v. Portugal (No. 3), §§ 36-39);
- бележка от нисшестоящия до висшестоящия съд, целяща да повлияе на
решението на последния, макар че бележката не е съдържала никакви нови
факти или доводи (Ferreira Alves v. Portugal (No. 3), § 41);
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- документи, получени непосредствено от съдиите и съдържащи мотивирани
становища по съществото на делото (K. S. v. Finland, §§ 23-24).
221. Ограничение: правото на състезателен процес не е абсолютно, а неговият
обхват може да варира в зависимост от конкретните обстоятелства на дадено дело
(Hudakova and others v. Slovakia, §§ 26-27). Състезателното начало не изисква всяка
страна по делото да представи на насрещната страна документи, които не са били
представени на съда (Yvon v. France, § 38). То също така не изисква представяне на
становище, което не е в състояние да повлияе на изхода на делото (Asnar v. France
(no. 2), § 26).
e) Равенство на страните23
222. Принципът на „равенство на страните” е вътрешно присъщ на по-широкото
понятие за справедлив процес. Изискването за „равенство на страните” в смисъл на
„справедлив баланс” между страните се прилага по принцип както по граждански,
така и по наказателни дела (Feldbrugge v. the Netherlands, § 44).
223. Съдържание: поддържане на „справедлив баланс“ между страните:
равенството на страните предполага на всяка страна да бъде предоставена разумна
възможност да изложи своя случай – включително своите доказателства – в условия,
които не я поставят в съществено по-неизгодно положение по отношение на другата
страна: Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands, § 33.
- Не е приемливо едната страна да извършва процесуални действия пред съд без
знанието на другата страна, която няма и възможността да ги коментира. Само
страните по делото могат да преценяват дали има нужда от реакция спрямо
определено процесуално действие (APEH Üldözötteinek Szövetsége and Others v.
Hungary, § 42).
- Въпреки това, ако становище, представено в съда, не е съобщено на никоя от
страните, не би имало нарушение на самото изискване за равенство на
страните, а по-скоро на по-широкото изискване за справедливост на процеса
(Nideröst-Huber v. Switzerland, §§ 23-24; Clinique des Acacias and Others v.
France, §§ 36-37).
224. Примери за нарушения на принципа за равенство на страните: този принцип
е бил нарушен в следните дела, тъй като една от страните е била поставена в явно
неизгодно положение:
- Жалбата на едната страна не е била предоставена на другата страна, която
следователно не е имала възможност да отговори (Beer v. Austria, § 19).
- Изтичането на срока е престанало да се прилага само към едната страна,
поставяйки другата в явно неизгодно положение (Platakou v. Greece, § 48;
Wynen v. Belgium, § 32);
- Само на един от двамата ключови свидетели е било позволено да бъде
изслушан (Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands, §§ 34-35);

Това е утвърденият на български, както и на няколко други сродни езика (руски, украински) превод
на equality of armes/ égalité des armes. По-точен езиково и по-близък до значението на
оригиналния термин би бил преводът „равенство на оръжията” (както например е възприето
при превода на повечето европейски езици). Настоящият текст следва у твърдения български
превод. – бел. прев.
23
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- Противната страна се е ползвала от значителни предимства относно достъпа
до относима информация, заемала е доминиращо положение в производството
и е имала значително влияние върху оценката на съда (Yvon v. France, § 37);
- Представителите на противната страна са заемали позиции и функции, които
са им дали предимство, а съдът е създал препятствия пред другата страна да
им се противопостави ефективно, като не й е позволил да представи относими
документи или свидетелски показания (De Haes and Gijsels v. Belgium, §§ 54 и
58);
- В
административното
производство
мотивите,
приведени
от
административния орган, са били много кратки и общи, за да дадат възможност
на жалбоподателя да ги подложи на мотивирана оценка, а съдилищата на
практика не са дали възможност на жалбоподателя да представи доводи в своя
защита (Hentrich v. France, § 56);
- Отказът на правна помощ спрямо една от страните я е лишил от възможността
да представи своята защита ефективно пред съда в присъствието на много побогат противник (Steel and Morris v. the United Kingdom, § 72);
- В решението си Martinie v. France ([GC] (§ 50) Съдът счете, че е имало
дисбаланс в ущърб на ищците поради положението на държавния съветник
пред одиторския съд: за разлика от другата страна, той е присъствал на
изслушването, бил е информиран за мнението на съдията докладчик, възприел
е доводите му по време на изслушването, взел е пълно участие в разглеждането
на делото и е могъл да изрази своето мнение устно без представяне на
възражения от другата страна, а този дисбаланс е бил усилен от това, че
гледането на делото не е било публично.
- Прокурорът се е намесил в процеса в подкрепа на аргументите на опонента на
жалбоподателя (Menchinskaya v. Russia, §§ 35-39).
225. Съдът обаче е намерил за съвместимо с член 6, § 1 различното третиране във
връзка с изслушването на свидетелите на страните (показания на свидетели, дадени
под клетва на едната страна, но не и на другата), тъй като това на практика не е
повлияло върху изхода на делото (Ankerl v. Switzerland, § 38).
226. Конкретен случай на процесуално действие на страна по гражданско
производство: Съдът е направил разграничение между системата на обжалване,
относима към страна в гражданско производство, и тази, относима към прокурора,
който упражнява публични правомощия и е отговорен за защита на общия интерес
(Guigue and SGEN-CFDT v. France (dec.). В резултат на това различните формални
условия и срокове за обжалване (по-кратък срок за частната страна) не са нарушили
изискването за „равенство на страните”, при условие че това правно средство е
можело да бъде използвано по смислен начин (предвид особения характер на
процесната система).
227. Съдът също така е приел за съвместима с принципа за равенство на страните
разпоредба, ограничаваща възможностите за обжалване на гражданска страна в
производството, без да се ограничават тези на прокурора – поради това, че техните
роли и цели са били очевидно различни (Berger v. France, § 38).
228. Що се отнася до случаи на противопоставяне в производството на
прокуратурата и частно лице, органите на прокуратурата могат да имат
привилегировано положение, оправдано с ролята им в защита на правния ред. Но това
не трябва да има за резултат поставянето на страна в гражданското производство в
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прекалено неизгодно положение спрямо органите на прокуратурата (Stankiewicz v.
Poland, § 68).

(f) Регулиране на използването на доказателства
229. Общи принципи24: Конвенцията не установява правила относно
доказателствата като такива (Mantovanelli v. France, § 34). Допустимостта на
доказателствата и начинът на тяхната преценка са въпроси за регулиране от
националното законодателство и националните съдилища (García Ruiz v. Spain [GC],
§ 28). Същото се отнася и за доказателствената сила на доказателствените средства,
както и за тежестта на доказване (Tiemann v. France and Germany (dec.). Също така
националните съдилища преценяват относимостта на представените доказателства
(Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy [GC], § 198).
- Въпреки това задачата на Съда по Конвенцията е да установи дали процесът
като цяло е бил справедлив, включително начинът, по който са събирани
доказателствата (Elsholz v. Germany [GC], § 66). Той следователно трябва да
установи дали доказателствата са представени по начин, който да гарантира
справедлив процес (Blucher v. the Czech Republic, § 65);
- Задача на националните съдилища е да направят подходяща преценка на
твърденията, доводите и доказателствата, представени от страните (Van de
Hurk v. the Netherlands, § 59).
(i) Свидетелски показания
230. Член 6, § 1 не гарантира експлицитно правото на допускане на свидетели, а
допустимостта на свидетелски показания по принцип е въпрос на националното
право. Но процесът като цяло, включително преценката на допустимостта на
доказателствата, следва да е „справедлив” по смисъла на член 6, § 1 (Dombo Beheer
B.V. v. the Netherlands, § 31).
- Когато съдилищата отказват искания за допускане на свидетели, те трябва да
предоставят достатъчно основания, а отказът не бива да съдържа елементи на
произвол: той не трябва да представлява непропорционално ограничаване на
възможността на страната да представи доводи в подкрепа на своята позиция
по делото (Wierzbicki v. Poland, § 45);
- Разлика в подхода по изслушване на свидетелите на страните може да доведе
до нарушаване на принципа на „равенство на страните” (Ankerl v. Switzerland,
§ 38; по това дело обаче Съдът намери, че разликата в третирането не е
поставила жалбоподателя в съществено неизгодно положение спрямо
опонента (§ 38 in fine), обратно: Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands, (§ 35)
където само един от двамата участници в процесните събития е допуснат да
даде показания – нарушение).
(ii) Експертизи
231. Отказ от назначаване на експертиза:
- Отказът от назначаване на експертиза не е несправедлив сам по себе си; Съдът
следва да установи дали производството като цяло е било справедливо (H. v.
France, § 61 и 70). Мотивите за отказ трябва да са разумни;
24

Вж. също главата Четвърта инстанция.
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- Отказът от назначаване на психологическа експертиза по дело, засягащо
родителски права и достъп до дете, следва също да бъде разгледан в светлината
на конкретните обстоятелства по делото (Elsholz v. Germany [GC], § 66, и,
mutatis mutandis, Sommerfeld v. Germany, [GC], § 71);
- По дело за отвличане на дете (Tiemann v. France and Germany (dec.) Съдът е
разгледал въпроса дали Апелативният съд е привел достатъчно основания за
своя отказ да допусне искането на жалбоподателя за второ експертно мнение,
за да прецени дали отказът е бил разумен.
232. Назначаване на вещо лице: също както спазването на другите процесуални
гаранции по член 6, § 1, съобразяването с принципа на състезателност се отнася до
производството пред „съд”; от тази разпоредба не може да се изведе общ, абстрактен
принцип, че когато едно вещо лице е назначено от съд, страните следва да могат във
всички случаи да присъстват на неговите/нейните интервюта или да се запознаят с
документите, които той/тя е взел под внимание.
233. Това, което е от съществено значение, е страните да могат да участват
адекватно в производството (Mantovanelli v. France, § 33).
234. Липсата на безпристрастност от страна на вещото лице, съчетана с
неговото/нейното положение и роля в производството, може да наруши баланса в
производството в полза на едната страна и в ущърб на другата, в нарушение на
принципа на равенство на страните (Sara Lind Eggertsdottir v. Iceland, § 53);
аналогично вещото лице може да заеме доминиращо положение в производството и
да окаже значително въздействие върху преценката на съда (Yvon v. France, § 37).
235. Медицинската експертиза, отнасяща се към техническа област, която е
непозната на съдиите, е вероятно да окаже доминиращо въздействие върху тяхната
преценка на фактите; тя е съществено доказателство и страните следва да имат
възможност да я коментират (Mantovanelli v. France, § 36; Storck v. Germany, § 135).
- По делото Mantovanelli v. France фактът, че жалбоподателите не са имали
възможност да коментират ефективно заключенията на експертизата, която е
била основно доказателство, е довел до нарушение на член 6, § 1;
- По делото Augusto v. France отказът да се разкрие заключението на
акредитиран лекар относно това дали жалбоподателят е покрил медицинските
изисквания за получаване на социална помощ, което е било вероятно да окаже
решаващо влияние върху решението на съда, е довел до нарушение на член 6,
§ 1, макар че това заключение не е било задължително за съда в съответствие
със закона.
236. Относно правата на страните спрямо вещото лице: срв. Feldbrugge v. the
Netherlands, § 44 (нарушение), с Olsson v. Sweden (No. 1), §§ 89-91 (няма нарушение).
Относно изискването за разкриване на неблагоприятно заключение: L. v. United
Kingdom (dec.).
(g) Мотивиране на съдебните решения
237. Гаранциите по член 6, § 1 включват задължение на съдилищата да
предоставят достатъчни мотиви за своите решения (H. v. Belgium, § 53).
Мотивираното решение показва на страните, че техните позиции по делото са били
действително разгледани.
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238. Макар един национален съд да има известна свобода на усмотрението, когато
избира аргументи и допуска доказателства, той е задължен да обосновава своите
действия чрез посочване на мотиви за решенията си (Suominen v. Finland, § 36).
239. Приведените мотиви трябва да са такива, че да дават възможност на страните
да упражняват ефективно всякакво съществуващо право на обжалване (Hirvisaari v.
Finland, § 30 in fine).
240. Член 6, § 1 задължава съдилищата да предоставят мотиви за своите решения,
но не може да бъде тълкуван като изискващ подробен отговор на всеки довод (Van de
Hurk v. the Netherlands, § 61; Garcia Ruiz v. Spain [GC], § 26 ; Jahnke and Lenoble v.
France (dеc.); Perez v. France [GC], § 81).
241. Степента, в която това задължение за предоставяне на мотиви се прилага,
може да зависи от характера на решението (Ruiz Torija v. Spain, § 29; Hiro Balani v.
Spain, § 27) и може да се определи единствено в светлината на обстоятелствата по
конкретното дело: необходимо е да се вземе предвид, inter alia, разнообразието от
възможни доводи, които страната може да представи пред съдилищата, и различията,
съществуващи в договарящите се страни относно законовите разпоредби, нормите на
обичайното право, постановките на доктрината и представянето и редактирането на
решенията (Ruiz Torija v. Spain, § 29; Hiro Balani v. Spain, § 27).
242. Въпреки това, когато довод на една от страните е решаващ за изхода на
делото, той изисква конкретен и изричен отговор (Ruiz Torija v. Spain, § 30; Hiro Balani
v. Spain, § 28).
243. Съответно съдилищата трябва да изследват:
- основните доводи на страните (Buzescu v. Romania, § 67 ; Donadze v. Georgia
§35);
- твърденията относно правата и свободите, гарантирани от Конвенцията и
протоколите към нея: националните съдилища са задължени да разгледат тези
твърдения с особена задълбоченост и внимание (Wagner and J.M.W.L. v.
Luxembourg, § 96).
244. Член 6, § 1 не изисква от апелативния съд да предостави по-детайлни мотиви,
когато той просто прилага конкретна правна норма, за да отхвърли обжалване по
правни въпроси поради това, че то няма шансове за успех, без допълнителни
обяснения (Burg and others v. France, (dec.); Gorou v. Greece (No. 2) [GC], § 41).
245. По подобен начин в случай на подаване на искане за разрешение за
обжалване, което е предусловие за разглеждане на жалбата от висшестоящия съд и за
евентуално постановяване на съдебен акт, член 6, § 1 не може да се тълкува като
изискващ отхвърлянето на разрешението да бъде съпроводено с изискване за
предоставяне на подробни мотиви (Kukkonen v. Finland no. 2, § 24; вж. също Bufferne
v. France (dec.).
246. Освен това при отхвърлянето на жалба апелативният съд може по принцип
просто да подкрепи мотивите на решението на нисшестоящия съд (Garcia Ruiz v. Spain
[GC], § 26; обратно: Tatishvili v. Russia, § 62). Но понятието за справедлив процес
изисква националният съд, който е предоставил оскъдни мотиви на решението си,
било чрез включване на мотивите на нисшестоящ съд или по друг начин, да обсъди
съществените въпроси, които са предоставени на неговата компетентност, а не само
да подкрепи без по-нататъшни пояснения изводите на нисшестоящия съд (Helle v.
Finland, § 60). Това изискване е толкова по-важно в случаите, в които участник в
процеса не е успял да представи устно своята позиция по делото в хода на
производството (ibid.).
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2. Публично гледане на делото

Член 6, § 1
“Βсяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения ...
има право на справедливо и публично гледане на неговото дело … от … 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 морала, обществения
ред или националната сигурност в едно демократично общество, когато това се изисква от
интересите на лица, ненавършили пълнолетие или за защита на личния живот на страните по делото
или, само в строго необходимата според съда степен, в случаите, когато поради особени
обстоятелства публичността би нанесла вреда на интересите на правосъдието.”
(a) РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО

247. Общи принципи: по принцип участниците в производството имат право на
публично разглеждане на делото, когато нито едно от възможните изключения,
указани във второто изречение на член 6, § 1, не може да се приложи (вж. по-горе и
по-детайлни обяснения по-долу). Публичното разглеждане на делото защитава
страните от тайно осъществяване на правосъдието, без публичен контрол. Видимото
осъществяване на правосъдието допринася за постигане на целта на член 6, § 1, а
именно справедливия процес (Diennet v. France, § 33; Martinie v. France [GC], § 39).
248. За да се определи дали съдебното производство отговаря на изискването за
публичност, е необходимо да се вземе предвид процесът като цяло (Axen v. Germany,
§ 28).
249. В производството пред съд от първа и единствена инстанция правото на
„публично гледане на делото” по член 6, § 1 влече след себе си право на „устно
изслушване” (Fredin v. Sweden (No.2), §§ 21-22; Allan Jacobsson v. Sweden (No. 2), § 46;
Göç v. Turkey [GC], § 47), освен ако са налице изключителни обстоятелства, които
оправдават липсата му (Hesse-Anger v. Germany (dec.).
250. Изключителният характер на обстоятелствата, които могат да оправдаят
липсата на устно изслушване, се свеждат по същество до характера на въпросите,
които имат да решават компетентните национални съдилища, а не до честотата на
такива ситуации (Miller v. Sweden, § 29; Martinie v. France [GC], § 41).
251. Липсата на устно изслушване пред втора или трета инстанция може да бъде
оправдано от спецификата на конкретното производство, ако е имало изслушване на
първа инстанция (Helmers v. Sweden, § 36, но обратно §§ 38-39). Така производство по
разрешение за обжалване или такова, засягащо само правни, а не фактически въпроси
може да съответства на изискванията на член 6 дори ако на жалбоподателя не е дадена
възможност да бъде изслушан лично от въззивния или от касационния съд (Miller v.
Sweden, § 30).
252. В съответствие с това, ако не са налице изключителни обстоятелства, които
оправдават липсата на устно изслушване, правото на публично гледане на делото по
член 6, § 1 включва право на устно изслушване поне пред една инстанция (Fischer v.
Austria, § 44; Salomonsson v. Sweden, § 36).
253. Гражданско производство по съществото на делото, което се провежда при
закрити врати в съответствие с общ и абсолютен принцип, без участника в
производството да има възможност да поиска публично гледане, на основание на
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това, че обстоятелствата на неговото дело са особени, не може по принцип да бъде
съвместимо с член 6, § 1 на Конвенцията; освен при изцяло извънредни
обстоятелства, страните трябва да има възможност да поискат публично гледане на
делото, макар съдът да може да отхвърли искането и да го гледа при закрити врати
поради специфичните му обстоятелства и при наличие на основателни причини
(Martinie v. France [GC], § 42).
254. Най-сетне, липсата на устно изслушване в решаващия етап от производството
в отделни случаи може, а в други не може да бъде санирана в достатъчна степен на
по-късните етапи на производството (Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium,
§§ 60-61; Malhous v. the Czech Republic [GC], § 62).
255. Конкретни примери на прилагане:
- Устно изслушване може да не се изисква, когато не са налице проблеми с
достоверността на показанията или със спорни факти, които изискват устно
изслушване, а съдилищата могат да решат делото справедливо и разумно въз
основа на доводите на страните и на други писмени материали (Döry
v. Sweden, § 37; Saccoccia v. Austria, § 73);
- Съдът също така е приел, че отказът на устно изслушване може да бъде
оправдан по дела, в които се повдигат само правни въпроси с ограничен
характер (Allan Jacobsson v. Sweden (No. 2), §§ 48-49; Valová and Others v.
Slovakia, §§ 65-68) или които не представляват някаква особена сложност
(Varela Assalino v. Portugal (dec.); Speil v. Austria (dec.);
- Същото се отнася и за чисто технически въпроси. Съдът е взел под внимание
техническия характер на споровете за социалноосигурителни плащания, които
се разглеждат по-успешно в писмена форма, отколкото чрез устни състезания.
Той нееднократно е приемал, че в тази сфера националните власти, предвид
изискванията за ефективност и икономия, могат да се въздържат от
провеждане на устно изслушване, тъй като систематичното провеждане на
изслушвания може да бъде пречка за особената експедитивност, изисквана в
производствата, които са свързани със социално осигуряване (SchulerZgraggen v. Switzerland, § 58; Döry v. Sweden, § 41; обратно: Salomonsson v.
Sweden, §§ 39-40).
256. За разлика от тези случаи, провеждането на устни изслушвания ще се смята за
необходимо например когато компетентността на съда се простира по въпроси на
правото, но и по важни фактически въпроси (Fischer v. Austria, § 44), или при
преценката дали фактите са били правилно установени от властите (Malhous v. the
Czech Republic [GC], § 60), при обстоятелства, които биха изисквали съдът, за да
придобие лично впечатление от жалбоподателя, да му даде право да обясни своята
ситуация лично или чрез представител (Miller v. Sweden, § 34 in fine; Andersson v.
Sweden, § 57), например когато жалбоподателят трябва да бъде изслушан във връзка
с неговите лични страдания, относими към размера на обезщетението (Göç v. Turkey
[GC], § 51; Lorenzetti v. Italy, § 33), или за да даде възможност на съда да получи
разяснения по някои въпроси, inter alia, по този начин (Fredin v. Sweden (No. 2), § 22;
Lundevall v. Sweden, § 39).
257. Присъствие на пресата и на публиката: правото на публично гледане на
делото предполага по принцип публично изслушване пред компетентния съд. Член 6,
§ 1 обаче не забранява на съдилищата да решат да отстъпят от този принцип в
контекста на специфичните обстоятелства на делото (Martinie v. France [GC], § 40).
Формулировката на член 6, § 1 предвижда няколко изключения от това правило.
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258. „[П]ресата и публиката могат да бъдат отстранявани по време на целия или
на част от съдебния процес”:
- „в интерес на морала, обществения ред или националната сигурност в едно
демократично общество” (B. and P. v. the United Kingdom, § 39; Zagorodnikov
v. Russia, § 26);
- „когато това се изисква от интересите на лица, ненавършили пълнолетие, или
за защита на личния живот на страните по делото ”: интересите на лицата,
ненавършили пълнолетие, или защитата на личния живот на страните по
делото са относими например в производства за определяне на
местожителството на деца след развод на техните родители или спорове между
членове на едно и също семейство (B. and P. v. the United Kingdom, § 38). По
дела за настаняване на дете в публична институция обаче причините за
изключване на делото от обществен контрол следва да са предмет на щателно
проучване (Moser v. Austria, § 97). Що се отнася до дисциплинарното
производство срещу лекар, макар нуждата от защита на професионалната
тайна и на частния живот на пациентите да могат да обосноват провеждането
на производството при закрити врати, това следва да е стриктно необходимо,
предвид обстоятелствата по делото (Diennet v. France, § 34; и за пример на
производство срещу адвокат вж: Hurter v. Switzerland, §§ 30-32).
- „или само в строго необходимата според съда степен, в случаите, когато
поради особени обстоятелства публичността би нанесла вреда на
интересите на правосъдието ”: възможно е да се ограничи отвореният и
публичен характер на производството, за да се защитят безопасността и
личният живот на свидетели, или за да се насърчи свободният обмен на
информация и мнения в преследването на справедливост (B. and P. v. the United
Kingdom, § 38; Osinger v. Austria, § 45).
259. Отказ от правото на публично гледане на делото: нито буквата, нито духът
на член 6, § 1 забраняват на едно лице да се откаже от своето право на публично
гледане на делото по собствена свободна воля изрично или мълчаливо, но такъв отказ
следва да бъде направен по недвусмислен начин и не трябва да противоречи на
какъвто и да било важен обществен интерес (Le Compte, Van Leuven and De Meyere v.
Belgium, § 59; Håkansson and Sturesson v. Sweden, § 66; Exel v. the Czech Republic, § 46).
Призовките за явяване следва също така да бъдат получени своевременно (Yakovlev v.
Russia, §§ 20-22).
260. Условия, регулиращи отказа от правото на публично гледане на делото:
заинтересованото лице трябва да се е съгласило (Le Compte, Van Leuven and De Meyere
v. Belgium, § 59) по своя собствена свободна воля (Albert and Le Compte v. Belgium, §
35). Отказът от правото може да е изричен или мълчалив (Le Compte, Van Leuven and
De Meyere v. Belgium, § 59). Но той следва да е направен по недвусмислен начин
(Albert and Le Compte v. Belgium, § 35 и Håkansson and Sturesson v. Sweden, § 67) и не
трябва да противоречи на какъвто и да било важен обществен интерес (Håkansson and
Sturesson v. Sweden, § 66).
261. Непоискването на публично гледане на делото не означава непременно, че
заинтересованото лице се е отказало от правото на неговото провеждане; следва да се
вземе предвид относимото национално законодателство (Exel v. the Czech Republic, §
47; Göç v. Turkey [GC], § 48 in fine). Дали жалбоподателят е поискал публично гледане
на делото, е ирелевантно, ако приложимото национално законодателство изрично
изключва тази възможност (Eisenstecken v. Austria, § 33).
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262. Примери: отказ от правото на публично гледане на делото в дисциплинарни
производства: Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium, § 59; H. v. Belgium, §
54. Недвусмислен отказ от правото на публично гледане на делото: Schuler-Zgraggen
v. Switzerland, § 58; обратно: Exel v. the Czech Republic, §§ 48-53.
(b) Постановяване на акта
263. Публичният характер на производството пред съдебните органи защитава
участниците в процеса срещу тайно осъществяване на правосъдието, без обществен
контрол (Fazliyski v. Bulgaria, § 69, относно дело, класифицирано като секретно:
нарушение). Това също така е средство за поддържане на доверието към съдилищата
(Pretto and Others v. Italy, § 21).
264. Член 6, § 1 предвижда, че „съдебното решение се обявява публично“, което
изглежда да предполага, че се изисква прочитане на решението в публично съдебно
заседание. Съдът обаче е приел, че „други средства да се направи решението
публично“ могат също да бъдат съвместими с член 6, § 1 (Moser v. Austria, § 101).
265. За да се определи дали формите на публичност, предвидени в националното
право, са съвместими с изискването съдебното решение да се обяви публично по
смисъла на член 6, § 1, „по всяко дело формата на публичност, която се придава на
съдебното решение по националното право (...) следва да се преценява в светлината
на специфичните особености на процесното производство и във връзка с предмета
и целта на член 6, § 1“ (Pretto and Others v. Italy, § 26, и Axen v. Germany, § 31). Целта
на член 6, § 1 в този контекст, а именно да се осигури контрол на съдебната власт от
обществеността, за да се гарантира правото на справедлив процес, следва да е била
постигната в хода на производството, което трябва да се разглежда като цяло (Axen v.
Germany, § 32).
266. Ако съдебното решение не се обявява публично, следва да се установи дали е
постигната достатъчна публичност чрез други средства.
267. В следните примери достатъчна публичност е била осигурена със средства,
различни от публично огласяване на решението:
- Висшестоящи съдилища, които не са огласили решенията си, с които са
отхвърлили жалби по правни въпроси: за да се определи дали начинът, по
който Касационният съд е произнесъл своето решение, съответства на
изискванията на член 6, § 1, следва да се вземе предвид производството в
рамките на националната правна система като цяло и ролята на този съд в него
(Pretto and Others v. Italy, § 27).
Като не е намерил нарушение на член 6, § 1, Съдът е обърнал особено внимание
на етапа, на който се намира производството, на проверката, осъществена от
тези съдилища (която е била ограничена до правни въпроси), и на
произнесените от тях актове, оставящи в сила решенията на нисшестоящите
съдилища, без каквито и да е промени в последствията за жалбоподателите. В
контекста на тези съображения Съдът е приел, че изискването за публично
обявяване на съдебния акт е било удовлетворено с това, че пълният текст на
решението е бил депозиран в регистратурата на съда и така е бил направен
достъпен за всеки (Pretto and Others v. Italy, §§ 27-28), или с това, че решение,
потвърждаващо публично обявено решение на нисшестоящ съд, е било
постановено, без да е провеждано изслушване (Axen v. Germany, § 32).
- Първоинстанционен съд: Съдът не е намерил нарушение по дело, в което
въззивен съд е обявил публично решение, с което е резюмирал и оставил в сила
решението на първоинстанционния съд, който на свой ред е провел
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изслушване, но не е огласил решението си публично (Lamanna v. Austria, §§ 3334);
- Дела относно местожителството на децата: въпреки че националните
власти са в правото си да провеждат тези производства при закрити врати с цел
защита на личния живот на децата и на страните и за да избегнат накърняване
на интересите на правосъдието, а публичното огласяване на решението би
компрометирало тези цели в значителна степен, изискването на член 6, § 1
относно публичното огласяване на решенията е спазено, когато всеки, който е
в състояние да докаже интерес, може да се запознае или да получи копие от
пълния текст на решенията, при което съдебните актове от специален интерес
се публикуват рутинно, като по този начин на обществеността се дава
възможност да проучва подхода на съдилищата като цяло по такива дела, както
и принципите, които се прилагат при тяхното решаване (B. and P. v. the United
Kingdom, § 47).
268. В следните дела липсата на публично огласяване на съдебното решение е
довело до установяване на нарушение:
- По дело за определяне на местожителството на дете между родител и
публична институция: предоставянето на лицата, които са могли да докажат
правен интерес, на достъп до материалите по делото и публикуването на
решения от специален интерес (най-вече на въззивните съдилища и на
Върховния съд) не е било достатъчно за изпълнение на изискванията на член
6, § 1 относно публичността (Moser v. Austria, §§ 102-103);
- Когато първоинстанционни и второинстанционни съдилища са разгледали при
закрити врати искане за обезщетение за задържане без публично огласяване
на техните решения или публичността не е била в достатъчна степен осигурена
чрез други средства (Werner v. Austria, §§ 56-60).
269. Когато само диспозитивът на решението е прочетен публично: следва да се
установи дали обществеността е имала достъп чрез други средства до мотивираното
решение, което не е било прочетено, и ако да, използваните форми на публичност
трябва да се изследват, за да се подложи решението на обществен контрол (Ryakib
Biryukov v. Russia, §§ 38-46 и цитираните там отпратки, §§ 33-36). Тъй като причините,
които правят възможно да се разбере защо исканията на жалбоподателя са били
отхвърлени, са били недостъпни за обществеността, целта, преследвана от член 6, § 1
не е била достигната (ibid., § 45).

Член 6, § 1
“Βсяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения ...
има право на ... публично гледане на неговото дело в разумен срок от ... съд ...”

3. Продължителност на производството
270. В изискването за разглеждане на делото в „разумен срок“ Конвенцията
подчертава важността на осъществяването на правосъдието без забавяния, които
могат да накърнят неговата ефективност и авторитет (H. v. France, § 58; Katte Klitsche
de la Grange v. Italy, § 61). Член 6, § 1 задължава договарящите се страни да
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организират своите правни системи така, че да позволят на съдилищата да изпълнят
различните му изисквания.
271. Съдът нееднократно е подчертавал важността на осъществяването на
правосъдието без забавяния, които могат да накърнят неговата ефективност и
авторитет (Scordino v. Italy (no. 1) [GC], § 224). Акумулирането на нарушения от
страна на държавата представлява практика, несъвместима с Конвенцията (Bottazzi v.
Italy [GC], § 22).
(a) Определяне на продължителността на производството
272. Що се отнася до началната точка на относимия период, времето нормално
започва да тече от момента на внасянето на иска/жалбата в компетентния съд (Poiss
v. Austria, § 50; Bock v. Germany, § 35), освен ако обжалването пред административен
орган не е предпоставка за образуване на съдебно производство, в който случай
срокът може да включва задължителното предварително административно
производство (König v. Germany, § 98; X. v. France, § 31; Kress v. France [GC], § 90).
273. Така в някои случаи разумният срок може да започне да тече дори преди
определението за образуване на производство пред съда, към който
ищецът/жалбоподателят се е обърнал (Golder v. the United Kingdom, § 32 in fine; Erkner
and Hofauer v. Austria, § 64; Vilho Eskelinen and Others v. Finland [GC], § 65). Но такива
случаи са изключение и възникват например, когато някои предварителни стъпки
представляват необходим преамбюл към производството (Blake v. the United Kingdom,
§ 40).
274. Член 6, § 1 може да има приложение към производства, които, макар и не
изцяло съдебни по характер, са въпреки това тясно свързани с надзор, осъществяван
от съдебен орган. Такъв е бил случаят например с производство за делба на
наследство, която е била осъществена, без да е налице спор, пред двама нотариуси,
но е била разпоредена и утвърдена от съд (Siegel v. France, §§ 33-38). Поради това
продължителността на производството пред нотариусите е била взето под внимание
при изчисляването на разумния срок.
275. Що се отнася до момента на приключване на срока, той обикновено обхваща
цялото процесно производство, включително обжалванията (König v. Germany, § 98
in fine) и продължава до постановяване на решението, с което се решава спорът (Poiss
v. Austria, § 50). Следователно изискването за разумен срок се прилага към всички
стадии на производството, насочени към решаване на спора, без да се изключват
стадиите след постановяване на решението по същество (Robins v. the United Kingdom,
28-29).
276. Изпълнението на решение, постановено от съд, следователно трябва да се
смята за неотменна част от производството за целите на изчисляването на относимия
период (Martins Moreira v. Portugal, § 44; Silva Pontes v. Portugal, § 33; Di Pede v. Italy,
§ 24). Времето не престава да тече, докато правото, утвърдено в производството, не
стане ефективно (Estima Jorge v. Portugal, §§ 36-38).
277. Производството пред Конституционния съд се взема предвид, когато, макар
съдът да не е компетентен да се произнесе по същество, неговото решение може да
засегне изхода на спора пред обикновените съдилища (Deumeland v. Germany, § 77;
Süßmann v. Germany [GC], § 39; Pammel v. Germany, §§ 51-57). Въпреки това за
Конституционния съд задължението да разгледа делото в разумен срок не може да се
тълкува по същия начин, както за обикновен съд (Süßmann v. Germany [GC], § 56;
Oršuš and Others v. Croatia [GC], § 109).
278. И накрая, по отношение на встъпването на трети страни в граждански
производства следва да бъде направено следното разграничение: когато
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жалбоподателят встъпва в производството на национално ниво само от свое име,
срокът, който следва да се вземе под внимание, започва да тече от датата на
встъпване, докато ако жалбоподателят е обявил своето намерение да продължи
производството като наследник, той/тя може да обжалва целия срок на
производството (Scordino v. Italy (no. 1), § 220).
(b) Оценка на изискването за разумен срок
(i) Принципи
279. Оценка по конкретното дело: разумността на продължителността на
съдебното производство, попадащо в обхвата на член 6, § 1, следва да се прецени по
всяко дело съобразно конкретните обстоятелства (Frydlender v. France [GC], § 43),
което може да наложи цялостна оценка (Obermeier v. Austria, § 72; Comingersoll S.A.
v. Portugal [GC], § 23).
280. Следва да бъде взето предвид производството като цяло (König v. Germany, §
98 in fine).
- Макар отделните забавяния сами по себе си да не представляват проблем, те
могат, взети заедно и кумулативно, да доведат до превишаване на разумния
срок (Deumeland v. Germany, § 90).
- Забавяне на определен етап от производството може да е допустимо при
условие, че общата му продължителност не е прекомерна (Pretto and Others v.
Italy, § 37).
- „[Д]ълги периоди, в които производството (…) е било в стагнация (…)”, без да се
дават каквито и да е обяснения, са неприемливи (Beaumartin v. France, § 33).
281. Приложимостта на член 6, § 1 към предварителни производства ще зависи от
това дали са изпълнени определени условия (Micallef v. Malta [GC], §§ 83-86).25
282. Производства, засягащи преюдициални запитвания до СЕС/СЕО за
предварително произнасяне, не се вземат под внимание26 (Pafitis and Others v. Greece,
§ 95).
(ii) Критерии
283. Разумността на продължителността на производството следва да се преценява
от гледна точка на следните критерии, установени в практиката на Съда: сложността
на делото, поведението на жалбоподателя и на компетентните органи и какъв е
залогът за жалбоподателя в спора (Comingersoll S.A. v. Portugal [GC]; Frydlender v.
France [GC], § 43; Sürmeli v. Germany [GC], § 128).


 Сложността на делото

284. Сложността на делото може да е свързана както с фактите, така и с правото
(Katte Klitsche de la Grange v. Italy, § 55; Papachelas v. Greece [GC], § 39). Тя може да
е свързана например с встъпването на няколко страни в производството (H. v. the
United Kingdom, § 72) или с различните видове доказателства, които трябва да се
съберат (Humen v. Poland [GC], § 63).
285. Сложността на производството на национално ниво може да обясни неговата
продължителност (Tierce v. San Marino, § 31).

25
26

Вж. главата Обхват.
Съд на Европейския съюз/Съд на Европейските общности.
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 Поведението на жалбоподателя

286. Член 6, § 1 не изисква жалбоподателите да сътрудничат на съдебните органи;
жалбоподателите не може да бъдат обвинявани и за това, че са използвали в пълна
степен вътрешноправните средства за защита, които са налични по националното
право (Erkner and Hofauer v. Austria, § 68).
287. От засегнатото лице се иска само да покаже усърдие в предприемането на
процесуалните действия, които го засягат, да се въздържа от тактики за протакане и
да се възползва от механизмите, предвидени в националното право, за съкращаване
на продължителността на производството (Unión Alimentaria Sanders S.A. v. Spain, §
35).
288. Поведението на жалбоподателите представлява обективен факт, който не
може да бъде приписан на държавата ответник и който следва да бъде взет под
внимание, за да се определи дали разумният срок, споменат в член 6, § 1, е бил
превишен (Poiss v. Austria, § 57; Wiesinger v. Austria, § 57; Humen v. Poland [GC], § 66).
Поведението на жалбоподателя не може да бъде използвано само по себе си, за да се
оправдаят периоди на бездействие.
289. Някои примери, засягащи поведението на жалбоподателя:
- липсата на готовност на страните да внесат техните становища, която може да
допринесе по решаващ начин за забавянето на производството (Vernillo v.
France, § 34);
- честата/многократна смяна на адвоката (König v. Germany, § 103);
- искания или бездействия, които влияят върху провеждането на производството
(Acquaviva v. France, § 61);
- опитът да се постигне приятелско споразумение (Pizzetti v. Italy § 18; Laino v.
Italy [GC], § 22);
- производство, което е погрешно насочено към съд, на който липсва
компетентност (Beaumartin v. France, § 33).
290. Макар да не може националните власти да бъдат държани отговорни за
поведението на ответника, тактиките за протакане, които се използват от едната от
страните, не освобождава властите от задължението им да гарантират провеждането
на производството в разумен срок (Mincheva v. Bulgaria, § 68).


 Поведението на компетентните органи

291. Само забавяния, които може да се припишат на държавата, могат да оправдаят
извод за нарушение на изискването за „разумен срок” (Buchholz v. Germany, § 49;
Papageorgiou v. Greece, § 40; Humen v. Poland [GC], § 66). Държавата е отговорна за
всички свои органи: не само за органите на съдебната власт, но и за всички публични
институции (Martins Moreira v. Portugal, § 60).
292. Дори в правните системи, прилагащи принципа, според който процесуалната
инициатива лежи върху страните, позицията на последните не освобождава
съдилищата от задължението да осигурят бърз процес, предвидено в член 6, § 1 (Pafitis
and Others v. Greece, § 93; Tierce v. San Marino, § 31; Sürmeli v. Germany [GC], § 129).
293. Същото се отнася и за случаите, когато по време на производството е
необходимо сътрудничеството на вещо лице: отговорността за подготовката на
делото и за бързото провеждане на процеса е на съдията (Capuano v. Italy, §§ 30-31;
Versini v. France, § 29; Sürmeli v. Germany [GC], § 129).
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294. Договарящите се държави следва да организират своите правни системи по
такъв начин, че техните съдилища да могат да гарантират правото на всеки да получи
окончателно решение по спор за граждански права и задължения в разумен срок
(Scordino v. Italy (no. 1) [GC], § 183, и Sürmeli v. Germany [GC], § 129).
295. Макар това задължение да се отнася и за Конституционния съд, то не може да
се тълкува по същия начин, както за обикновен съд. Ролята му на гарант на
Конституцията прави особено необходимо той да взема предвид и други съображения
освен хронологичната последователност на постъпване на делата в списъка за тяхното
разглеждане, например естеството на делото и неговото политическо и обществено
значение (срв. Süßmann v. Germany [GC], §§ 56-58; Voggenreiter v. Germany, §§ 51-52;
Oršuš and Others v. Croatia [GC], § 109). Освен това, макар член 6 да изисква
експедитивност на съдебните производства, той също така поставя акцент върху пообщия принцип на правилното осъществяване на правосъдието (Von Maltzan and
Others v. Germany (dec.) [GC], § 132). Въпреки това една хронична свръхнатовареност
не може да оправдае прекомерната продължителност на производството (Probstmeier
v. Germany, § 64).
296. Тъй като държавите членки са задължени да организират своите правни
системи по такъв начин, че да се гарантира правото на получаване на съдебно решение
в разумен срок, прекомерната натовареност не може да бъде вземана под внимание
(Vocaturo v. Italy, § 17; Cappello v. Italy, § 17). Въпреки това временното натрупване
на работа не води до отговорност на държавата, при условие че тя е взела достатъчно
бързи мерки за поправяне на извънредна ситуация от този тип
(Buchholz v. Germany, § 51). Методите, които може да се разглеждат като временно
целесъобразни, включват подбор на делата по особен ред, основан не само на датата
на тяхното постъпване, но и на степента на тяхната спешност и важност, и поспециално - според залога за засегнатите лица в спора. Ако обаче подобно състояние
се проточи и стане въпрос на структурна организация, такива методи престават да са
достатъчни и държавата следва да осигури приемането на ефективни мерки
(Zimmermann and Steiner v. Switzerland, § 29; Guincho v. Portugal, § 40). Фактът, че
такива ситуации на претовареност са обичайни, не оправдава прекомерната
продължителност на производството (Unión Alimentaria Sanders S.A. v. Spain, § 40).
297. Освен това въвеждането на реформа с цел ускоряване на разглеждането на
делата не може да оправдае забавянията, тъй като държавите имат задължение да
организират влизането в сила и прилагането на такива мерки по начин, който избягва
удължаването на разглеждането на висящи дела (Fisanotti v. Italy, § 22). В тази връзка
адекватността или неадекватността на вътрешноправните средства, въведени от
държава членка с цел да предотврати или да предостави обезщетение за прекомерно
продължителните производства, следва да се преценява в светлината на принципите,
установени от Съда (Scordino v. Italy (no. 1) [GC], §§ 178 et seq. и 223).
298. Държавата също така е определена като отговорна за неизпълнение на
изискването за разумен срок по дело, по което е имало прекомерна съдебна дейност,
фокусирана върху психичното състояние на жалбоподателя. Националните съдилища
са продължили да имат съмнения в това отношение въпреки съществуването на пет
доклада, свидетелстващи за нормалното психично състояние на жалбоподателя, и
отхвърлянето на две искания за поставяне под попечителство; нещо повече,
производството е продължило повече от девет години (Bock v. Germany, § 47).
299. Стачка на членовете на адвокатската колегия сама по себе си не може да
доведе до отговорност на държавата по отношение на изискването за „разумен срок“;
но усилията, предприети от държавата да намали всякакви възникнали забавяния,
следва да се вземат предвид за целите на установяването дали изискването е
изпълнено (Papageorgiou v. Greece, § 47).
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300. При протакане на производството поради повтарящи се смени на съдията, тъй
като всеки нов съдия трябва да започне да се запознава с делото, държавата не може
да бъде освободена от отговорност във връзка с изискването за разумен срок, тъй като
задачата й е да осигури подходящата организация на системата на правосъдие
(Lechner and Hess v. Austria, § 58).


 Какъв е залогът в спора
301. Примери за категории дела, които по самата си природа изискват особена
експедитивност:
- Особено усърдие се изисква по дела за гражданско състояние и дееспособност
(Bock v. Germany, § 49; Laino v. Italy [GC], § 18; Mikulić v. Croatia, § 44);
- Дела, свързани с попечителство над деца, следва да се разглеждат бързо
(Hokkanen v. Finland, § 72; Niederböster v. Germany, § 39), още повече когато с
течение на времето могат да възникнат необратими последствия за
взаимоотношенията на родителя с детето (Tsikakis v. Germany, §§ 64 и 68). По
подобен начин дела, свързани с отговорността на родителите и правата на
контакт с децата, изискват особена експедитивност (Paulsen-Medalen and
Svensson v. Sweden, § 39; Laino v. Italy [GC], § 22);
- Трудовите спорове по своята природа се нуждаят от бързо решаване (Vocaturo
v. Italy, § 17) – при разглеждане на спор за достъп до свободна професия
(Thlimmenos v. Greece [GC], §§ 60 и 62), за професионалната реализация на
жалбоподателя (König v. Germany, § 111), за продължаване на дейността на
жалбоподателя (Garcia v. France, § 14), при обжалване на уволнение (Buchholz
v. Germany, § 52; Frydlender v. France [GC], § 45), за временно отстраняване от
длъжност на жалбоподателя (Obermeier v. Austria, § 72), неговото преместване
(Sartory v. France, § 34) или неговото възстановяване на длъжност (Ruotolo v.
Italy, § 117), или когато размерът на исковата претенция има жизнено значение
за жалбоподателя (Doustaly v. France, § 48). Тази категория включва и
пенсионните спорове (Borgese v. Italy, § 18);
- Изключително усърдие се изисква от властите по дело на жалбоподател, който
страда от „неизлечима болест“ и има „намалена очаквана продължителност
на живота“ (X. v. France, § 47; A. and Others v. Denmark, §§ 78-81).

302. Други прецеденти
- От компетентните съдебни органи е изисквано специално усърдие в
разследването на жалба, подадена от лице, което твърди, че е било подложено на
насилие от полицейски служители (Caloc v. France, § 120);
- По дело, по което пенсията за инвалидност на жалбоподателя е съставлявала
основната част от неговите доходи, производството, чрез което той се е стремял
да я увеличи, предвид влошаването на здравето му е било от особена важност за
него, което оправдава специално усърдие от страна на националните органи
(Mocié v. France, § 22);
- В дело по иск за обезщетение, заведен от жалбоподател, който е претърпял
физическо увреждане и е бил на 65 години, когато е поискал да встъпи в
производството като граждански ищец, предметът на спора е изисквал особено
усърдие от страна на националните власти (Codarcea v. Romania, § 89).
- Предмет на спор за жалбоподателя може да бъде и правото на образование (Oršuš
and Others v. Croatia [GC], § 109).
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официални езика. Хипервръзките към делата, цитирани в ръководството, отвеждат към
оригиналните текстове на решението. Решенията на Съда може да бъдат намерени в
базата данни HUDOC на сайта на Съда (www.echr.coe.int). HUDOC също така съдържа
преводи на много важни решения на около 20 неофициални езика и отпратки към около
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