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   УВОД 

Член 6 – Право на справедлив съдебен процес1 

1. Βсяко лице, при решаването на (…) основателността на каквото и да е наказателно обвинение срещу 

него (...) има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и 

безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона. Съдебното решение се обявява публично, но 

пресата и публиката могат да бъдат отстранявани по време на целия или на част от съдебния процес 

в интерес на 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. 

 

2. Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята за невинно до доказване на вината му в 

съответствие със закона. 

 

3. Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има минимум следните права: 

 (a)  да бъде незабавно и в подробности информирано за характера и причините за обвинението 

срещу него на разбираем за него език; 

 (b)  да има достатъчно време и средства, необходими за подготовка на своята защита; 

 (c)  да се защитава лично или да използва адвокат по свой избор; ако не разполага със средства за 

заплащане на адвокат, да му бъде предоставена безплатно служебна защита, когато го 

изискват интересите на правосъдието; 

 (d)  да участва в разпита или да изисква разпит на свидетелите, свидетелствуващи против него, и 

да изисква призоваването и разпита на свидетелите на защитата да се извършват при същите 

условия; 

 (e)  да ползва безплатно услугите на устен преводач, ако не разбира или не говори езика, използван 

от съда. 

 

1.  Това ръководство има за цел да предостави информация на практикуващите 

юристи за най-важните решения по темата, постановени от Страсбургския съд от 

създаването му досега. То излага ключовите принципи, развити в практиката на Съда, 

както и относимите прецеденти. Практиката е цитирана избирателно: това са водещи, 

важни и скорошни решения2 3. 

2.  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 

                                                 
1 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 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. 
3 Хипервръзките към цитираните решения отвеждат към оригиналния текст на английски или на френски 

(двата официални езика на Съда). Читателите могат да се обърнат към базата данни HUDOC на 

практиката на Съда, която дава достъп до решенията на английски и/или на френски език, а също така и 

до преводи на около двадесет други езика. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/
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нормите, установени с Конвенцията, като по този начин допринасят 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]4, § 89). 

 

I. ОБХВАТ: ПОНЯТИЕ ЗА „НАКАЗАТЕЛНО ОБВИНЕНИЕ“ 

Член 6, § 1 – Право на справедлив съдебен процес 

„1.   Βсяко лице, при решаването на (…) основателността на каквото и да е наказателно обвинение 

срещу него (...) има право на справедливо (...) гледане на неговото дело (...) от (...) съд.” 

 

A. Общи принципи 

3.  Понятието за „наказателно обвинение“ има „автономно“ значение, независимо от 

категоризацията, възприета от националните правни системи в държавите членки (Adolf 

v. Austria, § 30). 

4.  Понятието за „обвинение“ следва да се разбира в смисъла на Конвенцията. То 

може да бъде определено като „официалното уведомяване на лице от компетентен 

орган за това, че е заподозряно в извършване на наказателно правонарушение“. Това 

определение също така отговаря на теста дали „положението [на заподозрения – бел. 

прев.] е било засегнато в значителна степен“ (вж. например Deweer v. Belgium, §§ 42 и 

46, и Eckle v. Germany, § 73). Съдът също така е приел, че лице, което е задържано в 

полицията и от което се иска да даде клетва, преди да бъде разпитано като свидетел, 

вече е било обект на „наказателно обвинение“ и има право да запази мълчание (Brusco 

v. France, §§ 46-50). 

5.  Що се отнася до автономното понятие за „наказателно“, Конвенцията не се 

противопоставя на действията, насочени към „декриминализация“ сред договарящите 

се страни. Но правонарушения, класифицирани като „регулаторни“, след като са 

декриминализирани, могат да попаднат в обхвата на автономното понятие за 

„наказателно“ правонарушение. Предоставяне на усмотрение на държавите да 

изключат тези правонарушения [от обхвата на понятието за „наказателно“ – бел. прев.] 

може да доведе до резултати, които са несъвместими с предмета и целта на 

Конвенцията (вж. Öztürk v. Germany, § 49). 

6.  Отправният пункт за преценката на приложимостта на наказателноправния аспект 

на член 6 от Конвенцията са критериите, установени в решението по делото Engel and 

Others v. the Netherlands, §§ 82-83: 

(1)  класификацията по националното право; 

(2)  характера на правонарушението; 

(3)  строгостта на наказанието, което засегнатото лице рискува да получи. 

 

7.  Първият критерий е с относителна тежест и служи само като отправна точка. Ако 

националното право класифицира правонарушението като наказателно, тогава това ще 

                                                 
4 Бел. прев.: тук и по-надолу със средни скоби се отбелязват решенията на Голямата камара на ЕСПЧ, 

както и вметки в текста на преводача. 
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бъде решаващо. В противен случай Съдът ще гледа отвъд националната класификация 

и ще изучава фактическата реалност на разглежданата процедура. 

8.  При оценката на втория критерий, който се смята за по-важен (Jussila v. Finland 

[GC], § 38), може да бъдат взети под внимание следните фактори: 

– дали правната норма е насочена изключително към конкретна група, или е от 

общозадължителен характер (Bendenoun v. France, § 47); 

– дали производството е образувано от публичен орган със законови правомощия 

за принудително изпълнение (Benham v. the United Kingdom, § 56); 

– дали правната норма има наказателна, или възпираща цел (Öztürk v. Germany, 

§ 53; Bendenoun v. France, § 47); 

– дали налагането на някакво наказание зависи от установяване на вина (Benham 

v. the United Kingdom, § 56); 

– как сходни производства са класифицирани в други държави – членки на Съвета 

на Европа (Öztürk v. Germany, § 53). 

 

9.  Третият критерий се определя на базата на максималното възможно наказание, 

предвидено от съответното законодателство (Campbell and Fell v. the United Kingdom, 

§ 72; Demicoli v. Malta, § 34). 

10.  Вторият и третият критерий, установени по делото Engel and Others v. the 

Netherlands, са алтернативни, а не непременно кумулативни; за да се прецени дали член 

6 е приложим, е достатъчно въпросното правонарушение да се смята по своя характер 

за „наказателно“ от гледна точка на Конвенцията или поради правонарушението 

лицето да подлежи на санкция, която по своя характер и степен на строгост 

принадлежи като цяло към „наказателната“ сфера (Öztürk v. Germany, § 54; Lutz 

v. Germany, § 55). Фактът, че едно правонарушение не е наказуемо с лишаване от 

свобода, не е сам по себе си решаващ, тъй като относителната несериозност на 

съответното наказание не може да лиши правонарушението от неговия 

вътрешноприсъщ криминален характер (Öztürk v. Germany, § 53; Nicoleta Gheorghe 

v. Romania, § 26). 

Когато анализът на всеки критерий поотделно не дава възможност да се стигне до 

еднозначен извод относно наличието на наказателно обвинение, може да се приложи 

кумулативен подход (Bendenoun v. France, § 47). 

11.  Използвайки термините „наказателно обвинение“ и „обвинено в извършване на 

престъпление“, трите параграфа на член 6 насочват към идентични ситуации. 

Следователно критерият за приложимост на член 6 в неговия наказателноправен аспект 

ще бъде един и същ и за трите параграфа. 

 

B. Прилагане на общите принципи 

(1)  Дисциплинарни производства 

12. Нарушенията на воинската дисциплина, водещи до наказание във вид на 

задържане в дисциплинарна част за период от няколко месеца, попадат в материалния 

обхват на наказателноправния аспект на член 6 от Конвенцията (Engel and Others v. the 

Netherlands, § 85). Напротив, строгият арест за два дни е бил сметнат за твърде кратък, 

за да попадне в сферата на „наказателното право“ (ibid.). 

13.  Що се отнася до професионалните дисциплинарни производства, въпросът е 

оставен открит, тъй като Съдът е преценил, че не е необходимо да се произнася по 

въпроса, заключавайки, че производството се отнася към гражданскоправната сфера 
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(Albert and Le Compte v. Belgium, § 30). Съдът е установил, че дисциплинарно 

производство, което е довело до задължително пенсиониране на държавен служител, не 

е било „наказателно“ по смисъла на член 6, доколкото националните власти са успели 

да запазят своето решение изцяло в рамките на административната сфера (Moullet 

v. France (dec.). Също така Съдът е изключил от наказателноправния аспект на член 6 

спор относно уволнението на армейски офицер за нарушаване на дисциплината (Suküt 

v. Turkey (dec.). 

14.  Въпреки че „надлежно отчита“ затворническия контекст и специфичния 

дисциплинарен режим в затвора, член 6 може да се приложи към нарушенията на 

затворническата дисциплина във връзка с характера на обвиненията и характера и 

строгостта на наказанията (съответно четиридесет и седем допълнителни дни лишаване 

от свобода според Ezeh and Connors v. the United Kingdom [GC], § 82; обратно, вж. Štitić 

v. Croatia, §§ 51-63). Но производствата, свързани със системата на затворите като 

такива, не попадат по принцип в обхвата на наказателноправния аспект на член 6 

(Boulois v. Luxembourg [GC], § 85). Така например настаняването на затворник в 

отделение с повишена сигурност не е свързано с наказателно обвинение; достъпът до 

съд за оспорване на такава мярка и на ограниченията, които я съпътстват, следва да се 

разглежда в рамките на гражданскоправния аспект на член 6, § 1 (Enea v. Italy [GC], 

§ 98). 

15.  Мерките, разпоредени от съд в съответствие с правилата, засягащи 

нарушаването на реда по време на съдебно заседание (неуважение към съда), не се 

смятат за попадащи в обхвата на член 6, тъй като те са сходни с упражняването на 

дисциплинарни правомощия (Ravnsborg v. Sweden, § 34; Putz v. Austria, §§ 33-37). Но 

характерът и строгостта на наказанието могат да обусловят приложимостта на член 6 

към осъждане за неуважение към съда, което е класифицирано по националното право 

като престъпление (Kyprianou v. Cyprus [GC], §§ 61-64, относно наказание от пет дни 

лишаване от свобода). 

16.  Що се отнася до неуважението към парламента, Съдът прави разграничение 

между правомощията на законодателния орган да регулира своите собствени 

процедури за нарушение на привилегиите на неговите членове, от една страна, и от 

друга страна –  разширените правомощия за наказване на лица, които не са членове, за 

деяния, които се случват на друго място. Първите може да се смятат за дисциплинарни 

по природа, докато Съдът разглежда вторите като наказателни, вземайки предвид 

общоприложимостта и строгостта на потенциалното наказание, което може да бъде 

наложено (лишаване от свобода  до 60 дни и глоба според Demicoli v. Malta, § 32). 

 

(2) Административни, данъчни, митнически, финансови производства и 

производства в  сферата на защитата на конкуренцията 

17.  Следните административни нарушения могат да попаднат в обхвата на 

наказателноправния аспект на член 6:  

– нарушения на правилата за движение по пътищата, наказуеми с глоби или 

ограничаване на правата за управление, като например наказателно отнемане на 

точки или лишаване от право да се управлява моторно превозно средство (Lutz 

v. Germany, § 182; Schmautzer v. Austria; Malige v. France); 

– дребни правонарушения, смущаващи съседите, или нарушение на обществения 

ред (Lauko v. Slovakia; Nicoleta Gheorghe v. Romania, §§ 25-26); 

– нарушения на законодателството в сферата на социалното осигуряване 

(неуведомяване за постъпване на работа, въпреки дребната глоба, която е 

наложена, Hüseyin Turan v. Turkey, §§ 18-21); 
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– административно нарушение „произвеждане и разпространяване на материали, 

насърчаващи етническа омраза“, наказуемо с административно предупреждение 

и конфискация на процесната публикация (Balsytė-Lideikienė v. Lithuania, § 61). 

 

18.  Член 6 е бил приложен към данъчни производства въз основа на следните 

фактори: 

(1) законодателството, определящо наказанията, засяга всички граждани в тяхното 

качество на данъкоплатци; 

(2) допълнителният данък не е парична компенсация за щета, а по същество 

наказание с цел превенция на повторни нарушения; 

(3) той е бил наложен според общо правило както с цел превенция, така и с цел 

наказание; 

(4) допълнителният данък е бил значителен (Bendenoun v. France; в 

противоположност вж. лихвата за забава в Mieg de Boofzheim v. France (dec.). 

 

Наказателният характер на правонарушението може да е достатъчен за 

приложимостта на член 6, независимо от ниския размер на допълнителния данък (10% 

от преизчисленото данъчно задължение в Jussila v. Finland [GC], § 38). 

19.  Член 6 в неговия наказателноправен аспект е признат за приложим към 

митническото законодателство (Salabiaku v. France), към наказания, наложени от съд с 

компетентност в бюджетните и финансовите въпроси (Guisset v. France), и към 

определени административни органи с правомощия в сферите на икономическото, 

финансовото и конкурентното право (Lilly France S.A. v. France (dec.); Dubus S. A. 

v. France; A. Menarini Diagnostics S.r.l. v. Italy). 

 

(3)  Политически въпроси 

20.  Наказателноправният аспект на член 6 е намерен за неприложим към 

производства относно санкции, свързани с провеждане на избори (Pierre-Bloch 

v. France, §§ 53-60)5; разпускане на политическа партия (Refah Partisi (the Welfare Party) 

and Others v. Turkey (dec.); дейността на парламентарните комисии за разследване 

(Montera v. Italy (dec.) и за производство по отстраняване от длъжност на президента на 

страната заради сериозни нарушения на Конституцията (Paksas v. Lithuania [GC], 

§§ 66-67). 

21.  Относно производство, свързано с лустрация, Съдът е приел, че преобладаването 

на аспекти с наказателноправни елементи (характерът на правонарушението – 

неистинна декларация за лустрация, характерът и строгостта на наказанието – забрана 

за практикуване на определени професии за продължителен период) може да доведе до 

приложимост на наказателноправния аспект на член 6 към това производство (Matyjek 

v. Poland (dec.); обратно вж. Sidabras and Džiautas v. Lithuania (dec.). 

 

(4)  Експулсиране и екстрадиция 

22.  Производствата по експулсиране на чужденци не попадат в обхвата на 

наказателноправния аспект на член 6, независимо от това, че те може да се 

                                                 
5 По това дело става дума за дисквалифициране от френския Конституционен съвет на избран на 

парламентарни избори кандидат поради превишаване на допустимата по закон максимална сума, която 

той е можело да изразходи в предизборната си кампания. Това нарушение не е престъпление по 

Наказателния кодекс – Бел. прев. 
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осъществяват в контекста на наказателни производства (Maaouia v. France [GC], § 39). 

Същият изключващ подход се прилага и към екстрадиционните производства (Peñafiel 

Salgado v. Spain (dec.) или към производствата, свързани с Европейската заповед за 

арест (Monedero Angora v. Spain (dec.). 

23.  От друга страна обаче, замяната на ефективна присъда лишаване от свобода с 

депортация и забрана за влизане на националната територия за десет години може да се 

разглежда като наказание, налагано на същото основание като това в първоначалната 

присъда (Gurguchiani v. Spain, §§ 40 и 47-48). 

 

(5)  Различни фази и стадии на наказателното производство, спомагателни 

производства и последващи средства за правна защита 

24.  По отношение на мерките, предприети за предотвратяване на безредици или 

престъпления, не се прилагат гаранциите по член 6 (специален надзор от полицията – 

Raimondo v. Italy, § 43; или предупреждение, отправено от полицията към младеж, 

който е извършил неприлични посегателства към момичета от неговото училище – R. 

v. the United Kingdom (dec.). 

25.  Що се отнася до действия, предхождащи съдебния процес (проверка, 

разследване), Съдът разглежда наказателното производство като цяло. Следователно 

някои изисквания на член 6, като например изискването за разумен срок или правото на 

защита, могат също така да се отнасят за тези стадии от процеса, доколкото е възможно 

справедливостта на съдебното производство да е сериозно засегната от първоначалното 

им неспазване (Imbrioscia v. Switzerland, § 36). Макар съдия-следователите да не 

определят основателността на едно „наказателно обвинение”, предприетите от тях 

действия имат пряко влияние върху провеждането и безпристрастността на следващото 

ги производство, включително върху самия съдебен процес. Съответно член 6, § 1 може 

да има приложение към разследването, провеждано от съдия-следователя, макар че 

някои от процесуалните гаранции, предвидени в член 6, § 1, може да не са приложими  

(Vera Fernández-Huidobro v. Spain, §§ 108-114). 

26.  Член 6, § 1 е приложим през целия процес на определяне на основателността на 

всякакво „наказателно обвинение“, включително производство, свързано с определяне 

на наказанието (например производството по конфискация, позволяващо на 

националните съдилища да оценяват сумата, по отношение на която може да бъде взето 

решение за конфискация, във Phillips v. the United Kingdom, § 39). Наказателноправният 

аспект на член 6 може също така да има приложение към производства за разрушаване 

на къща, построена без строително разрешение, тъй като разрушаването може да се 

смята за „наказание“ (Hamer v. Belgium, § 60). Но той не е приложим към производства 

за привеждане на първоначалната присъда в съответствие с по-благоприятните 

разпоредби на новия Наказателен кодекс (Nurmagomedov v. Russia, § 50). 

27.  Не попадат в обхвата на наказателноправния аспект на член 6 производства, 

свързани с изпълнение на присъди – като например за прилагане на амнистия 

(Montcornet de Caumont v. France (dec.), производство по условно предсрочно 

овобождаване (A. v. Austria (dec.), производство за трансфер по Конвенцията за 

трансфер на осъдени лица (Szabó v. Sweden (dec.) – но вж. за противоположен извод 

Buijen v. Germany, §§ 40-45, с оглед на специфичните обстоятелства по делото) и 

производство по екзекватура, засягащо изпълнение на заповед за конфискация на 

чуждестранен съд (Saccoccia v. Austria (dec.). 

28.  По принцип мерките по конфискация, засягащи неблагоприятно правата на 

собственост на трети лица, при липса на каквато и да било опасност от наказателни 

производства срещу тях, не представляват „определяне на основателността на 

наказателно обвинение“ (изземване на самолет в Air Canada v. the United Kingdom, § 54, 
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и конфискация на златни монети в AGOSI v. the United Kingdom, §§ 65-66). Вместо това 

такива мерки попадат в обхвата на гражданскоправния аспект на член 6 (Silickienė 

v. Lithuania, §§ 45-46). 

29.  Гаранциите по член 6 по принцип са приложими към касационни обжалвания 

(Meftah and Others v. France [GC], § 40) и в конституционни производства (Gast and 

Popp v. Germany, §§ 65-66; Caldas Ramírez de Arrellano v. Spain (dec.), когато такива 

производства представляват по-късен етап на съответните наказателни производства и 

техният резултат може да бъде решаващ за признатите за виновни лица. 

30.  И накрая, член 6 не се прилага към възобновяване на наказателното дело, тъй 

като лицето, чиято присъда е влязла в сила и което иска възобновяване на неговото 

дело, не е „обвинено в извършване на престъпление“ по смисъла на този член (Fischer 

v. Austria (dec.). Само новото производство, след като искането е било удовлетворено, 

може да се смята за „определяне на основателността на наказателно обвинение“ 

(Löffler v. Austria, §§ 18-19). Аналогично член 6 не намира приложение към искане за 

възобновяване на наказателно дело, след като Съдът е установил нарушение (Öcalan 

v. Turkey (dec.). Но производство по възобновяване, в резултат от което се изменя 

влязла в сила присъда, попада в обхвата на наказателноправния аспект на член 6 

(Vanyan v. Russia, § 58). 

 

II. ОБЩИ ГАРАНЦИИ 

Член 6, § 1 

„Βсяко лице, при решаването на (…) основателността на каквото и да е наказателно обвинение срещу 

него (...) има право на справедливо (... ) гледане на неговото дело (...) от (... ) съд (...).” 

 

A. Право на достъп до съд 

31.  „Правото на съд“ по наказателноправни въпроси не е по-абсолютно, отколкото 

по гражданскоправни въпроси. То е обект на подразбиращи се ограничения (Deweer 

v. Belgium, § 49; вж. също Kart v. Turkey [GC], § 67). 

32.  Тези ограничения обаче не трябва да накърняват осъществяването на правото по 

такъв начин и в такава степен, че да се подрони самата същност на правото.  Те 

трябва да преследват легитимна цел и трябва да има разумна пропорционалност 

между средствата, които се използват, и целта, към чието постигане са насочени 

(Guérin v. France [GC], § 37, и Omar v. France [GC], § 34, с отпратки към граждански 

дела). 

33.  Ограниченията на правото на достъп до съд може да са следствие на: 

Парламентарен имунитет: Гаранциите, които двата типа парламентарен имунитет 

осигуряват (освобождаване от отговорност и неприкосновеност), преследват една и 

съща цел – гарантиране на независимостта на парламента при изпълнение на неговите 

задачи. Несъмнено неприкосновеността помага за постигането на пълна независимост 

на парламента чрез преграждане на всяка възможност за политически мотивирани 

наказателни производства, като по този начин се защитава опозицията от натиск и 

злоупотреби от страна на мнозинството (Kart v. Turkey [GC], § 90, с отпратки към 

граждански дела). Освен това образуването на наказателни производства срещу 

членове на парламента може да засегне функционирането на законодателния орган, към 

който те принадлежат, и да наруши работата на парламента. Следователно тази система 

на имунитет, представляваща изключение от обичайното законодателство, може да се 

разглежда като преследваща легитимна цел (ibid., § 91). 
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34.  Без обаче да се разгледат конкретните обстоятелства по делото, не може да се 

направят изводи за съответствието на извода за легитимност на парламентарния 

имунитет с Конвенцията. Следва да се установи дали парламентарният имунитет е 

ограничил правото на достъп до съд по начин, който засяга самата същност на това 

право. Изследването на пропорционалността на такава мярка означава да се вземе под 

внимание справедливият баланс, който следва да се постигне между общия интерес за 

запазване на интегритета на парламента и индивидуалния интерес на жалбоподателя от 

снемане на неговия имунитет, за да може да отговаря на наказателните обвинения 

срещу себе си в съда. Изследвайки въпроса за пропорционалността, Съдът следва да 

обърне особено внимание на обхвата на имунитета по конкретното дело (ibid., 

§§ 92-93). Колкото в по-малка степен защитната мярка е насочена към защита на 

парламентарния интегритет, толкова по-аргументирано следва да бъде нейното 

оправдание (ibid., § 95). Така например Съдът е приел, че невъзможността на член на 

парламента да се откаже от своя имунитет не е нарушила неговото право на достъп до 

съд, тъй като имунитетът е бил само временна процесуална пречка в наказателното 

производство, която е ограничена от продължителността на неговия парламентарен 

мандат (ibid., §§ 111-113). 

35.  Процесуалните норми, като например изискванията за допустимост на жалбата. 

36.  Макар да е възможно, разбира се, правото на подаване на жалба да бъде 

обусловено от законодателни изисквания, при прилагане на процесуалните норми 

съдилищата следва да избягват прекомерния формализъм, който би накърнил 

справедливостта на производството (Walchli v. France, § 29). Особено строгото 

прилагане на процесуална норма може понякога да подрони самата същност на правото 

на достъп до съд (Labergère v. France, § 23), по-специално предвид значението на 

жалбата и залога в производството за жалбоподател, който е бил осъден на дълъг срок 

лишаване от свобода (Labergère v. France, § 20). 

37.  Правото на достъп до съд може да бъде същностно накърнено поради 

процесуално нарушение – например, когато служител на прокуратурата, отговорен за 

преценката на допустимостта на жалби срещу глоби или молби за освобождаване, е 

действал ultra vires, като сам се е произнесъл по съществото на жалбата, лишавайки по 

този начин жалбоподателите от възможността да представят процесното „обвинение“ за 

определяне на неговата основателност от обществен съдия (Josseaume v. France, § 32). 

38.  Същото се отнася и за случай, при който решение за обявяване за недопустима 

на жалба на погрешни основания е довело до удържане на депозита на стойност, равна 

на стандартната глоба, в резултат от което глобата е била счетена за платена, а 

наказателното преследване е било прекратено, което е направило невъзможно за 

жалбоподателя, след като е платил глобата, да оспори пред „съд“ пътнотранспортно 

нарушение, в което е бил обвинен (Célice v. France, § 34). 

39.  Друг пример: жалбоподателят е станал жертва на прекомерно ограничение на 

неговото право на достъп до съд поради това, че неговата жалба по правни въпроси е 

обявена за недопустима поради пропускане на законните срокове, като този пропуск се 

е дължал на некоректния начин, по който властите са изпълнили своето задължение да 

връчат решението на нисшестоящия съд на жалбоподателя, който е бил задържан, и 

следователно е било възможно да се установи неговото местонахождение (Davran 

v. Turkey, §§ 40-47). 

40.  Изискване за изпълнение на предходно решение: 

Относно автоматичното обявяване за недопустими на касационни жалби, подадени от 

жалбоподатели, които не са се явили доброволно, за да бъдат задържани под стража, 

макар че за техния арест са били издадени постановления:  

– когато жалбата по правни въпроси е обявена за недопустима, тъй като 

жалбоподателят се е укрил, това представлява непропорционална санкция 
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предвид ключовото място, което правата на защитата и принципът за 

върховенство на правото заемат в едно демократично общество (Poitrimol 

v. France, § 38; вж. също Guérin v. France, § 45, и Omar v. France, § 42); 

– когато касационна жалба е определена като недопустима само поради това, че 

жалбоподателят не се е явил доброволно, за да бъде задържан под стража по 

силата на съдебното решение, оспорено в жалбата, такова определение 

принуждава жалбоподателя да се предаде, за да бъде задържан въз основа на 

оспореното решение, макар че това решение не може да се смята за окончателно, 

докато няма решение по жалбата или докато срокът за подаване на жалба не е 

изтекъл. Това налага на жалбоподателя несъразмерна тежест и по този начин 

нарушава справедливия баланс, който следва да се установи между легитимното 

изискване за изпълнение на съдебните решения, от една страна, и правото на 

достъп до Касационния съд и правата на защитата, от друга (Omar v. France, 

§§ 40-41; Guérin v. France, § 43). 

 

41. Същото се отнася и за случая, при който на жалбоподателя се отказва право на 

касационна жалба поради неспазване на изискването да се предаде за задържане под 

стража (Khalfaoui v. France, § 46; Papon v. France (no. 2), § 100). 

42. Но изискването за внасяне на депозит преди подаване на жалба срещу глоба за 

превишена скорост (като целта на това изискване е да се предотвратят забавящи или 

неоснователни жалби в сферата на пътнотранспортните нарушения) може да 

представлява легитимно и пропорционално ограничение на правото на достъп до съд 

(Schneider v. France (dec.). 

43.  Други ограничения, водещи до нарушаване на правото на достъп до съд, има 

например в случаите, когато обвиняем е убеждаван от властите да оттегли жалба заради 

лъжливо обещание за смекчаване на присъдата, наложена от първоинстанционния съд 

(Marpa Zeeland B.V. and Metal Welding B.V. v. the Netherlands, §§ 46-51); или когато 

въззивният съд не е уведомил обвиняемия за нов срок за обжалване по правни въпроси 

след отказа на официално назначения адвокат да го подпомага (Kulikowski v. Poland, 

§ 70). 

 

B. Институционални изисквания 

Член 6, § 1 от Конвенцията 

„Βсяко лице, при решаването на (…) основателността на каквото и да е наказателно обвинение срещу 

него (...) има право на (…) гледане на неговото дело (…) от независим и безпристрастен съд, създаден в 

съответствие със закона (…).” 

 

(1)  Понятието „съд” 

44.  Дисциплинарен или административен орган може да има характеристиките на 

„съд” според автономното значение на член 6, дори ако той не се нарича „трибунал” 

или „съд” в националната система. В практиката на Съда съдът се характеризира в 

същностния смисъл на термина с наличието на съдебна функция, която означава 

решаване на въпроси в рамките на неговата компетентност на основата на правни 

норми и след производство, проведено по предписан начин. Той също така следва да 

удовлетворява редица допълнителни изисквания – независимост, по-специално от 

изпълнителната власт; безпристрастност; продължителност на мандата на неговите 

членове; гаранции, предоставени от неговата процедура, някои от които фигурират в 
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текста на член 6, § 1 (вж. Belilos v. Switzerland, § 64; Coëme and Others v. Belgium, § 99; 

Richert v. Poland, § 43). 

45.  Предоставянето на административни органи на функции да преследват и 

наказват дребни „наказателни” правонарушения не е несъвместимо с Конвенцията, при 

условие че засегнатото лице може да оспори всякакво решение, взето по този ред, пред 

съд, който предоставя гаранциите по член 6 (Öztürk v. Germany, § 56; A. Menarini 

Diagnostics S.R.L. v. Italy). Следователно решения, взети от административни органи, 

които не удовлетворяват изискванията на член 6, § 1 от Конвенцията, следва да може да 

се преразглеждат впоследствие от „съдебен орган, който има пълна юрисдикция”. 

Определящите характеристики на такъв орган включват правомощието да отменя 

решението на нисшестоящия орган във всяка част по фактически и правни въпроси 

(Schmautzer v. Austria, § 36; Gradinger v. Austria, § 44; A. Menarini Diagnostics S.R.L. 

v. Italy, § 59). [Такива са – бел. прев.] например административните съдилища, 

осъществяващи съдебен контрол, който отива отвъд „формалния” контрол за 

законосъобразност и включва детайлен анализ на целесъобразността и на 

пропорционалността на наказанието, наложено от административния орган (вж. A. 

Menarini Diagnostics S.R.L. v. Italy, §§ 63-67, относно глоба, наложена от независим 

регулаторен орган в областта на конкуренцията). Аналогично един съдебен контрол 

може да удовлетвори изискванията на член 6 дори когато санкцията в съответствие със 

сериозността на нарушението е определена пряко от закона (вж. Malige v. France, §§ 46-

51, относно отнемането на точки от свидетелството за правоуправление). 

46.  Правомощието да произнася решение, което не може да се изменя от несъдебен 

орган, е вътрешноприсъщо на самото понятие за „съд” (Findlay v. the United Kingdom, 

§ 77). 

 

(2)  Съд, създаден въз основа на закон 

47.  Според член 6, § 1 от Конвенцията съдът във всички случаи следва да е 

„създаден въз основа на закон”. Този израз отразява принципа за върховенството на 

правото, който е неразделна част от системата на защита, установена от Конвенцията и 

протоколите към нея (вж. например Jorgic v. Germany, § 64; Richert v. Poland, § 41). 

Безусловно орган, който не е създаден в съответствие със законодателството, не би 

имал необходимата за едно демократично общество легитимност да разглежда 

индивидуални жалби (Lavents v. Latvia, § 114; Gorgiladze v. Georgia, § 67; Kontalexis 

v. Greece, § 38). 

48.  „Закон” по смисъла на член 6, § 1 обхваща по-специално законодателството, 

регулиращо създаването и компетентността на съдебните органи (Lavents v. Latvia, 

§ 114; Richert v. Poland, § 41, Jorgic v. Germany, § 64), но също така всякаква друга 

разпоредба на националното законодателство, която, ако е нарушена, би довела до 

неправомерно участие на един или повече съдии в разглеждането на делото (Gorgiladze 

v. Georgia, § 68; Pandjikidze and Others v. Georgia, § 104). Изразът „създаден въз основа 

на закон” обхваща не само правното основание за съществуването на един „съд”, но и 

спазването от „съда” на конкретните правила, които регулират неговата дейност 

(Gorgiladze v. Georgia, § 68), и определянето на състава на съда по всяко дело (Posokhov 

v. Russia, § 39; Fatullayev v. Azerbaijan, § 144; Kontalexis v. Greece, § 42). 

49.  Съответно, ако един „съд” няма юрисдикция да съди подсъдим в съответствие с 

разпоредбите на националното законодателство, той не е „създаден въз основа на 

закон” по смисъла на член 6, § 1 (Richert v. Poland, § 41; Jorgic v. Germany, § 64). 

50.  Въвеждането на израза „създаден въз основа на закон” в член 6 „има за цел да 

гарантира, че организацията на съдебната система в едно демократично общество 

не зависи от усмотрението на изпълнителната власт, а се регулира от 
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законодателство, произтичащо от парламента” (Coëme and Others v. Belgium, § 98; 

Richert v. Poland, § 42). Нито пък в страните, в които законодателството е 

кодифицирано, организацията на съдебната система може да бъде оставена на 

усмотрението на съдебните органи, което не означава, че съдилищата нямат известна 

свобода да тълкуват относимото национално законодателство (Coëme and Others 

v. Belgium, § 98, Gorgiladze v. Georgia, § 69). 

51.  По принцип нарушение от съда на националните законови разпоредби за 

създаването и компетентността на съдебните органи води до нарушение на член 6, § 1. 

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 националното законодателство (вж. mutatis mutandis Coëme 

and Others v. Belgium, § 98 in fine, и Lavents v. Latvia, § 114). Задачата на Съда 

следователно е ограничена до проучване на това дали властите са имали разумни 

основания за установяване на юрисдикция (вж. inter alia Jorgic v. Germany, § 65). 

52.  Примери, когато Съдът е приел, че процесният орган не е бил „съд, създаден въз 

основа на закон”: 

– Касационният съд, който е съдил съпроцесници, които не са били министри, за 

правонарушения, свързани с тези, за които министрите също са били дадени на 

съд, при което обединяването на делата в едно производство не е било 

предвидено в закон (Coëme and Others v. Belgium, §§ 107-108); 

– съд, състоящ се от двама съдебни заседатели, избрани да заседават в конкретно 

дело в нарушение на законовото изискване за избор чрез жребий и за 

максимален срок за работа на тази длъжност от две седмици на година (Posokhov 

v. Russia, § 43); 

– съд, състоящ се от съдебни заседатели, които са продължили да решават дела в 

съответствие с установената традиция, макар че законодателството за съдебните 

заседатели е било отменено, а ново не е било прието (Pandjikidze and Others 

v. Georgia, §§ 108-111); 

– съд, чийто състав не е съответствал на закона, тъй като двама от съдиите в 

съответствие със закона не са могли да участват в разглеждането на делото 

(Lavents v. Latvia, § 115). 

 

53.  Съдът е приел, че съдът е бил „създаден въз основа на закон“ в следните случаи: 

– германски съд по дело срещу лице за актове на геноцид, извършени в Босна 

(Jorgic v. Germany, §§ 66-71);  

– специален съд, създаден да разглежда дела за корупция и организирана 

престъпност (Fruni v. Slovakia, § 140). 

 

(3)  Независимост и безпристрастност 

54.  Правото на справедливо гледане на делото по член 6, § 1 изисква делото да бъде 

разгледано от „независим и безпристрастен съд”, създаден въз основа на закон. 

Съществува тясна връзка между понятията за независимост и за обективна 

безпристрастност. По тази причина Съдът обикновено разглежда тези две изисквания 

заедно (Findlay v. the United Kingdom, § 73). 
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Принципите, приложими към определянето на това дали „съдът“ може да бъде 

смятан за „независим и безпристрастен“, се отнасят еднакво към професионалните 

съдии, към непрофесионалните съдии и към членовете на жури (Holm v. Sweden, § 30). 

 

(a)  Независим съд 

1.  Общи принципи 

55.  Член 6, § 1 от Конвенцията изисква независимост [на съда – бел. прев.] от 

другите клонове на властта – изпълнителната и законодателната власт – и от страните 

по делото (Ninn-Hansen v. Denmark (dec.). 

56.  Макар понятието за разделение на властите между политическите органи на 

държавата 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 е теоретични конституционни концепции относно 

допустимите ограничения на взаимодействието между властите. Въпросът винаги е 

дали изискванията на Конвенцията са изпълнени по конкретното дело (Henryk Urban 

and Ryszard Urban v. Poland, § 46). 

 

2.  Критерии за оценка на независимостта 

57.  При определянето на това може ли един орган да се смята за „независим“, Съдът 

е вземал предвид следните критерии (Findlay v. the United Kingdom, § 73): 

- начина на назначаване на неговите членове и продължителността на техния 

мандат;  
- наличие на гаранции срещу външно давление;  
- дали органът създава видимост за независимост. 

 

(i)  Начинът на назначаване на членовете на органа 

58.  Назначаването на съдии от парламента само по себе си не може да се разглежда 

като хвърлящо съмнение върху тяхната независимост (Filippini v. San Marino (dec.); 

Ninn-Hansen v. Denmark (dec.). 

59.  Аналогично назначаването на съдии от изпълнителната власт е допустимо, ако 

назначените лица не са подложени на влияние или на давление при осъществяване на 

правораздавателните си функции (Henryk Urban and Ryszard Urban v. Poland, § 49; 

Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 79). 

60.  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 (Moiseyev v. Russia, § 176). 

 

(ii)  Продължителност на мандата на членовете на органа 

61. Съдът не е определил някакъв конкретен мандат на членовете на правораздаващ 

орган, макар че тяхната несменяемост по време на мандата им следва по принцип да се 

разглежда като следствие от тяхната независимост. Липсата обаче 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 (Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 80). 
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(iii)  Гаранции срещу външно давление 

62.  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 свободни от инструкции и 

давление от страна на техните колеги или от страна 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-Tkalcic v. Croatia, § 86; Daktaras v. Lithuania, § 36; Moiseyev v. Russia, 

§ 184). 

 

(iv)  Видимост за независимост 

63.  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. Залогът в случая е 

доверието, което съдилищата в едно демократично общество следва да внушават на 

обществеността и преди всичко на подсъдимите, доколкото става дума за наказателни 

производства (Şahiner v. Turkey, § 44). 

64.  При преценката дали съществува основателна причина за опасения, че 

конкретен съд не е независим или безпристрастен, гледната точка на подсъдимия е 

важна, но не е решаваща. Определящо е дали неговите съмнения може да се смятат за 

обективно оправдани (Incal v. Turkey, § 71). Не възниква никакъв проблем с 

независимостта, когато Съдът прецени, че един „обективен наблюдател” не би имал 

основание за безпокойство по този въпрос предвид конкретните обстоятелства по 

делото (Clarke v. the United Kingdom (dec.). 

65.  Когато членовете на състава на „съда“ включват лица, които са в подчинено 

положение във връзка с техните задължения и организация на работа спрямо една от 

страните, подсъдимият може да има основателни съмнения относно независимостта на 

тези лица (Şahiner v. Turkey, § 45). 

 

(b)  Безпристрастен съд 

66.   Член 6, § 1 изисква този „съд“, който попада в обхвата му, да бъде 

безпристрастен. Безпристрастността обикновено означава липса на предразсъдък или 

пристрастие, а тяхното наличие може да се проверява чрез различни способи 

(Kyprianou v. Cyprus [GC], § 118; Micallef v. Malta [GC], § 93). 

 

1.  Критерии за оценка на безпристрастността 

67.  Съдът прави разграничение между: 

– субективен подход, при който се взема под внимание личното убеждение или 

интерес на конкретен съдия по конкретно дело; 

–  обективен подход, а именно установяване дали той/тя е предоставил/а 

достатъчни гаранции за изключване на всякакво легитимно съмнение в това 

отношение (Kyprianou v. Cyprus [GC], § 118; Piersack v. Belgium, § 30; Grieves 

v. the United Kingdom [GC], § 69). 

 

68.  Между двете понятия обаче няма непреодолимо 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 
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да се отнесе и към въпроса за неговите/нейните лични убеждения (субективен тест). 

Следователно дали случаят следва да се разгледа през призмата на единия, или на 

другия, или и на двата теста, ще зависи от конкретните факти за процесното поведение 

(Kyprianou v. Cyprus [GC], § 119 и 121). 

 

(i)  Субективният подход 

69.  Прилагайки субективния подход, Съдът нееднократно е приемал, че личната 

безпристрастност на съдията следва да се презумира до доказване на противното 

(Kyprianou v. Cyprus [GC], § 119; Hauschildt v. Denmark, § 47). 

70.  Що се отнася до вида на изискваните доказателства, Съдът например се е 

стремял да установи дали даден съдия е проявявал враждебност или зла воля, или по 

лични причини е положил усилия делото да бъде разпределено на него (De Cubber 

v. Belgium, § 25). 

71. Тъй като в някои случаи е трудно да се предоставят доказателства, с които да се 

обори презумпцията за субективната безпристрастност на съдията, изискването за 

обективна безпристрастност осигурява допълнителна важна гаранция. Съдът е признал 

трудността да се установи нарушение на член 6 поради субективна пристрастност, 

поради което в голямото мнозинство случаи е приложил обективния подход (Kyprianou 

v. Cyprus [GC], § 119). 

 

(ii)  Обективният подход 

72. Според обективния тест, когато той се прилага към орган, разглеждащ делото 

колегиално, следва 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 безпристрастността на самия състав (Castillo Algar v. Spain, § 45). 

73. При решаването на въпроса дали по дадено дело съществуват основателни 

основания за опасенията, че конкретен орган е недостатъчно безпристрастен, гледната 

точка на тези, които твърдят, че той не е безпристрастен, е важна, но не е решаваща. 

Решаващо е дали опасението може да се смята за обективно оправдано (Ferrantelli and 

Santangelo v. Italy, § 58; Padovani v. Italy, § 27). 

74.  Обективният тест засяга най-вече йерархични или други връзки между съдията и 

други участници в производството, които обективно оправдават опасения относно 

безпристрастността на съда и по такъв начин нарушават стандарта на Конвенцията по 

обективния тест (вж. Micallef v. Malta [GC], § 97). 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“ (Pullar v. the United 

Kingdom, § 38). 

75.  В тази връзка дори външните проявления могат да имат определено значение. От 

значение в случая е доверието, което съдилищата в едно демократично общество 

следва да внушават в публичната сфера, включително у подсъдимите. Ето защо всеки 

съдия, за когото има основателна причина за опасения относно неговата/нейната 

безпристрастност, трябва да се отведе (вж. Castillo Algar v. Spain, § 45). 

76.  Следва да се отдели внимание също така и на въпросите на вътрешната 

организация (Piersack v. Belgium, § 30(d). Съществуването на национални процедури за 

гарантиране на безпристрастност, а именно правила, регулиращи отвода на съдиите, е 

относим фактор. 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. Освен да осигурят липсата на 

действително пристрастие, те са насочени към премахване на каквото и да е външно 
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проявление на пристрастност и по такъв начин служат за укрепване на доверието, което 

съдилищата в едно демократично общество следва да внушават в публичната сфера 

(вж. Micallef v. Malta [GC], § 99; Meznaric v. Croatia, § 27; Harabin v. Slovakia, § 132). 

Съдът взема такива правила под внимание, когато изгражда собствената си преценка 

дали един „съд“ е бил безпристрастен, и по-специално - дали опасенията на 

жалбоподателя може да се смятат за обективно оправдани (вж. Pfeifer and Plankl 

v. Austria, § 6; Oberschlick v. Austria (no. 1), § 50 и, mutatis mutandis, Pescador Valero 

v. Spain, §§ 24-29). 

 

2.  Ситуации, в които може да се повдигне въпросът за липса на безпристрастност на съда  

77.  Има две възможни ситуации, в които може да се повдигне въпросът за липса на 

безпристрастност на съдебен орган (Kyprianou v. Cyprus [GC], § 121): 

– Първата е от функционално естество 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. 

– Втората е от личен характер и произтича от поведението на съдиите по 

конкретно дело. 

 

(i)  Ситуации от функционално естество  

α. Осъществяване на различни съдебни функции 

78.  Фактът, че съдия в наказателен съд е вземал решения на досъдебна фаза по 

делото, включително решения относно задържане под стража, не може сам по себе си 

да обоснове опасения относно неговата/нейната безпристрастност; това, което е от 

значение, са обхватът и характерът на тези решения (Fey v. Austria, § 30; Sainte-Marie 

v. France, § 32; Nortier v. the Netherlands, § 33). Когато решения за продължаване на 

срока на досъдебното задържане са изисквали „много висока степен на яснота“ по 

въпроса за вината, Съдът е установявал, че безпристрастността на съответните 

„съдилища“ е могла да предизвика съмнения, а опасенията на жалбоподателя в това 

отношение може да се смятат за обективно оправдани (Hauschildt v. Denmark, §§ 49-52). 

79. Фактът, че съдия някога е бил сътрудник на отдел на прокуратурата, не е 

основание за опасения, че му липсва безпристрастност; въпреки това, ако лице, което е 

заемало в този отдел длъжност, която по своя характер е такава, че лицето е можело да 

се занимава с определен въпрос като служебно задължение, а впоследствие то участва в 

разглеждането на същото дело като съдия, обществото с основание може да се опасява, 

че лицето не предлага достатъчни гаранции за своята безпристрастност (Piersack 

v. Belgium, § 30(b) и (d). 

80. Също така последователното осъществяване от едно и също лице на функциите 

на съдия-следовател и на съдия в първоинстанционния съд е довело Съда до извода, че 

безпристрастността на първоинстанционния съд е могла да предизвика съмнения у 

жалбоподателя (De Cubber v. Belgium, §§ 27-30). 

Ако обаче участието на първоинстанционния съдия в разследването е било 

ограничено във времето, състояло се е в разпит на двама свидетели, не е включвало 

никаква преценка на доказателства и не е изисквало от него да прави някакъв извод, 

Съдът е установил, че опасението на жалбоподателя, че компетентният национален съд 

не е бил безпристрастен, не е можело да се смята за  обективно оправдано (Bulut 

v. Austria, §§ 33-34). 

81.  Не възниква проблем с липсата на безпристрастност, когато съдията вече е 

произнесъл чисто формални и процедурни решения на други стадии на производството; 

но проблем с безпристрастността може да възникне, ако на други фази на 
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производството съдията е изразил мнение за вината на подсъдимия (Gómez de Liaño y 

Botella v. Spain, §§ 67-72). 

82.  Самият факт, че съдия вече се е произнасял/а по сходни, но не свързани 

наказателни обвинения или че той/тя е съдил/а съобвиняем в отделно наказателно 

производство, сам по себе си не е достатъчен, за да хвърли съмнение върху 

безпристрастността на съдията при разглеждането на следващо дело (Kriegisch 

v. Germany (dec.); Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, § 544). Въпросът обаче стои 

другояче, ако по-ранните съдебни актове съдържат изводи, които предрешават въпроса 

за вината на подсъдим в следващи производства (Poppe v. the Netherlands, § 26; 

Schwarzenberger v. Germany, § 42; Ferrantelli and Santangelo v. Italy, § 59). 

83. Задължението за безпристрастност не може да се тълкува като налагащо 

задължение на висшестоящ съд, който отменя административно или съдебно решение, 

да върне делото на друг правораздавателен орган или на друг състав на същия орган 

(Thomann v. Switzerland, § 33; Stow and Gai v. Portugal (dec.). 

 

ß. Йерархични или други връзки с друг участник в производството 

Йерархични връзки 

84.  Решаването от военен съд на въпроса за основателността на наказателните 

обвинения срещу военнослужещи не е несъвместимо по принцип с разпоредбите на 

член 6 (Cooper v. the United Kingdom [GC], § 110). Но когато всички членове на военния 

съд са били с по-ниско звание от офицера, който е свикал съда, и са му били пряко 

подчинени, съмненията на жалбоподателя относно независимостта и 

безпристрастността на съда може да бъдат обективно оправдани (Findlay v. the United 

Kingdom, § 76; Miller and Others v. the United Kingdom, §§ 30-31).  

85. Възможно е съдебният процес над цивилни граждани от съд, който се състои 

частично от членове на въоръжените сили, да повдигне основателни опасения, че съдът 

може да позволи недопустимо влияние поради пристрастия (Incal v. Turkey, § 72; 

Iprahim Ülger v. Turkey, § 26). Дори когато военен съдия е участвал само в междинно 

решение в производство срещу гражданско лице, което продължава да е в сила, 

цялостното производство е лишено от видимост на провеждането му от независим и 

безпристрастен съд (Öcalan v. Turkey [GC], § 115). 

86. Ситуации, при които военен съд има компетентност да съди цивилен гражданин 

за действия против въоръжените сили, могат да повдигнат разумни съмнения в 

обективната безпристрастност на такъв съд. Съдебна система, в която военен съд е 

компетентен да съди лице, непринадлежащо към въоръжените сили, може лесно да се 

възприеме като свеждаща до нула дистанцията, която трябва да съществува между съда 

и страните в наказателното производство, дори когато има достатъчно гаранции за 

независимостта на такъв съд (Ergin v. Turkey (no. 6), § 49). 

87.  Определянето на основателността на наказателно обвинение срещу цивилни 

граждани от военни съдилища може да се смята за съвместимо с член 6 само в 

изключителни случаи (Martin v. the United Kingdom, § 44). 

 
Други връзки 

88.  Обективно оправдани съмнения в безпристрастността на председателката на 

съдебния състав на първоинстанционния съд са били установени в случай, в който 

нейният съпруг е бил ръководител на групата следователи, работещи по делото на 

жалбоподателя (Dorozhko and Pozharskiy v. Estonia, §§ 56-58). 

89.  Фактът, че член на съдебния състав е имал лично познанство с един от 

свидетелите по делото, не означава непременно, че той ще бъде пристрастен в полза на 

неговите свидетелски показания. Във всеки индивидуален случай следва да се реши 

дали въпросното познанство е от такова естество и степен, които да показват липса на 
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безпристрастност на съда (Pullar v. the United Kingdom, § 38 - дело, засягащо 

включването в журито на служител на един от двамата ключови свидетели на 

прокуратурата; Hanif and Khan v. the United Kingdom, § 141 - относно включването на 

полицейски служител в журито). 

 

(ii)  Ситуации от личен характер  

90.  За да запазят своя образ на безпристрастни съдии, от съдебните органи се 

изисква да бъдат максимално дискретни във връзка с делата, които разглеждат. Тази 

дискретност ги задължава да се въздържат от използване на пресата дори когато са 

провокирани. Това задължение се налага от високите изисквания на правосъдието и 

издигнатия статус на съдийската длъжност (Buscemi v. Italy, § 67; Lavents v. Latvia, 

§ 118). Така, когато председател на съда е използвал публично изрази, от които става 

ясно, че той вече си е формирал неблагоприятно мнение по делото на жалбоподателя, 

преди да започне да председателства съдебния състав, който трябва да го реши, 

неговите заявления са били от характер да оправдаят обективно опасенията на 

подсъдимия относно неговата безпристрастност (Buscemi v. Italy, § 68; вж. също Lavents 

v. Latvia, § 119, където съдия е критикувал публично защитата и е изразил учудване, че 

подсъдимият не се е признал за виновен). 

91.  Нарушение на член 6 не е било установено във връзка със заявления, направени 

до пресата от няколко членове на националната магистратура, и статия, публикувана от 

Националната асоциация на магистратурата, критикуващи политическия климат, в 

който се е провеждал процесът, законодателните промени, предлагани от 

правителството, и защитната стратегия по делото, но без да е казано нищо за вината на 

жалбоподателя. Освен това съдът, който е разгледал делото на жалбоподателя, е бил 

формиран изцяло от професионални съдии, чийто опит и обучение са им позволили да 

пренебрегнат външното влияние (Previti v. Italy (dec.), § 253). 

 

C. Процесуални изисквания 

(1)  Справедливост 

Член 6, § 1 от Конвенцията 

„Βсяко лице, при решаването на (…) основателността на каквото и да е наказателно обвинение срещу 

него (…) има право на справедливо (…) гледане на неговото дело (…) от (…) съд, създаден в 

съответствие със закона.” 

 

(a)  Равенство на страните и състезателен процес 

92. Равенството на страните е неотменна част на справедливия процес. То изисква на 

всяка от страните да се даде разумна възможност да представи своята позиция при 

условия, които не я поставят в съществено по-неизгодно положение по отношение на 

нейния опонент (Foucher v. France, § 34; Bulut v. Austria; Bobek v. Poland, § 56; 

Klimentyev v. Russia, § 95). Равенството на страните изисква установяването на 

справедлив баланс между страните и се прилага еднакво както по наказателни, така и 

по граждански дела. 

93. Правото на състезателен процес означава по принцип възможността на страните 

да се запознават с всякакви събрани доказателства и становища и да ги коментират с 

цел да повлияят на решението на съда. Правото на състезателен процес е тясно 

свързано с равенството на страните и наистина в някои случаи Съдът намира 

нарушение на член 6, § 1, разглеждайки двете понятия заедно. 
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94.  В практиката на Съда е настъпила значителна еволюция, по-специално що се 

отнася до значението, което се придава на външните проявления и на нарастващата 

чувствителност на обществеността към справедливото осъществяване на правосъдието 

(Borgers v. Belgium, § 24). 

95. По наказателни дела член 6, § 1 се пресича със специфичните гаранции по член 6, 

§ 3, макар че не е ограничен до минималните права, формулирани в последния. В 

действителност гаранциите, съдържащи се в член 6, § 3, наред с други елементи, 

представляват съставна част на понятието за справедлив процес по член 6, § 1. 

 

1.  Равенство на страните6 

96.  Ограничение на правата на защита е било констатирано по делото Borgers 

v. Belgium, където жалбоподателят не е получил копие от становище на генералния 

адвокат пред Касационния съд и не му е била дадена възможност да представи отговор. 

Неравенството е било усилено от присъствието на генералния адвокат в разискванията 

на съда като съветник. 

97. Съдът е намерил нарушение на член 6, § 1 в съчетание с член 6, § 3 в наказателно 

производство, в което адвокат на подсъдимия е бил принуден да чака 15 часа, преди да 

произнесе пледоарията си в ранните часове на утрото (Makhfi v. France). Аналогично 

Съдът е намерил нарушение на принципа на равенство на страните във връзка с 

решение на Върховния съд по наказателно дело. Жалбоподателят, който е бил признат 

за виновен от въззивния съд и е поискал да присъства, не е бил допуснат на 

предварителното заседание по делото, което е било закрито (Zhuk v. Ukraine, § 35). 

98.  Обратно, жалба относно равенство на страните, в която жалбоподателят се 

оплаква от това, че прокурорът е стоял на платформа, която е била издигната спрямо 

страните, е била призната за недопустима като явно необоснована. Подсъдимият не е 

бил поставен в по-неблагоприятно положение по отношение на защитата на неговите 

интереси (Diriöz v. Turkey, § 25). 

99. Липсата на установени в законодателството правила на наказателния процес 

може да нарушава равенството на страните, тъй като тяхната цел е да защитят 

подсъдимия срещу всякаква злоупотреба от страна на органите на власт и тъкмо 

защитата е тази, която е най-вероятно да пострада от отсъствието и от липсата на 

яснота на такива правила (Coëme and Others v. Belgium, § 102). 

100.  Свидетелите на обвинението и свидетелите на защитата следва да бъдат 

третирани равнопоставено; но дали ще бъде установено нарушение, зависи от това дали 

свидетелят е имал привилегировано положение (Bonisch v. Austria, § 32, и обратно, 

Brandstetter v. Austria, § 45). 

101. Непредоставяне на достъп до доказателства на защитата може да наруши 

равенството на страните (както и правото на състезателен процес) (Kuopila v. Finland, 

§ 38, където на защитата не е дадена възможност да коментира допълнителен доклад на 

полицията). 

102.  Равенството на страните може също така да бъде нарушено, когато 

подсъдимият има ограничен достъп до материалите по делото или до други документи 

на основание защита на обществения интерес (Matyjek v. Poland, § 65). 

 

 

 

                                                 
6 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 утвърдения български превод. – Бел. прев. 
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2.  Състезателен процес 

103. Целият наказателен процес, включително неговите процедурни аспекти, следва 

да бъде състезателен и да гарантира равенството на страните между обвинението и 

защитата: това е основополагащ аспект на правото на справедлив процес. Правото на 

справедлив наказателен процес означава, че както на обвинението, така и на защитата 

следва да се даде възможност да се запознаят със становищата и доказателствата, 

представени от другата страна, и да ги коментират. В допълнение член 6, § 1 изисква 

органите на прокуратурата да предоставят на защитата всички налични веществени 

доказателства в полза на обвиняемия или срещу него (Rowe and Davis v. the United 

Kingdom [GC], § 60). 

104. В наказателния процес член 6, § 1 често се застъпва с правата на защитата по 

член 6, § 3, като правото да се разпитват свидетели. 

105. По дела, в които на защитата не са били предоставени доказателства във връзка 

с необходимостта от защита на обществения интерес, Съдът няма да разглежда дали 

разпореждането, позволяващо непредоставяне, е било оправдано по конкретното дело. 

Той по-скоро изследва процеса на вземане на решение, за да се увери, че той 

съответства, доколкото е възможно, на изискванията за състезателност на процеса и 

равенство на страните и включва адекватни гаранции за защита на интересите на 

обвиняемия. 

106.  По делото Rowe and Davis v. the United Kingdom [GC] Съдът е намерил 

нарушение на член 6, § 1 поради това, че прокуратурата не е представила процесното 

доказателство пред съда и не му е позволила да се произнесе по въпроса за 

предоставянето му [на защитата – бeл. прев.], като по този начин е лишила 

жалбоподателите от справедлив процес. Но по делото Jasper v. the United Kingdom [GC] 

(§ 58) Съдът не е намерил нарушение на член 6, § 1, основавайки се на факта, че 

материалът, който не е предоставен, не е съставлявал по никакъв начин част от 

обвинителните материали и никога не е бил представян на журито. 

107.  Изискването за предоставяне на относимо доказателство обаче не е абсолютно 

право. В наказателното производство може да има конкуриращи се интереси, като 

например националната сигурност или необходимостта от защита на свидетели, които 

са заплашени от отмъщение, или необходимостта от запазване в тайна на методите, 

използвани от полицията за разследване на престъпления, които трябва да се 

балансират с правата на обвиняемия/подсъдимия. В някои случаи може да възникне 

необходимост от прикриване на определени доказателства от защитата, за да се 

гарантират основни права на друго лице или да се защити важен обществен интерес. Но 

само такива мерки, ограничаващи правата на защита, които са строго необходими, са 

допустими по член 6, § 1 (Van Mechelen and Others v. the Netherlands, § 58). Нещо 

повече, за да се гарантира на подсъдимия справедлив процес, всякакви затруднения, 

които се създават на защитата чрез ограничаване на нейните права, следва да са 

достатъчно контрабалансирани от процедурите, следвани от съдебните органи (Doorson 

v. the Netherlands, § 72; Van Mechelen and Others v. the Netherlands, § 54). 

108.  По делото Edwards and Lewis v. the United Kingdom [GC] на жалбоподателите е 

отказан достъп до доказателствата, поради което техните представители не са имали 

възможност да аргументират пълноценно пред съдията позицията им по дело, свързано 

с провокация. Съдът съответно е намерил нарушение на член 6, § 1, тъй като 

процедурата, използвана за определяне на въпросите, свързани с разкриването на 

доказателствата и провокацията, не е съответствала на изискванията за състезателно 

производство и равенство на страните, нито е включвала подходящи гаранции за 

защита на интересите на подсъдимия. 

109.  Нарушение на правото на състезателен процес е било установено също така, 

когато страните не са получили доклада на съдията докладчик преди разглеждането на 
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делото, а генералният адвокат го е получил, и не са имали възможност да отговорят на 

становището на генералния адвокат (Reinhardt and Slimane-Kaïd v. France, §§ 105-106). 

 

(B)  Мотивиране на съдебните решения 

110.  В съответствие с установената практика, отразяваща принцип, свързан с 

правилното осъществяване на правосъдието, съдебните решения следва да съдържат в 

достатъчна степен мотивите, върху които са основани (Papon v. France (dec.). 

111. Мотивираните решения показват на страните, че позициите им по делото 

действително са били разгледани, като с това допринасят за приемането на 

произнесеното решение с по-голяма готовност от страните. В допълнение изискването 

за мотивиране на решенията задължава съдиите да основават своите мотиви на 

обективни аргументи и също така запазват правата на защитата. Но степента, в която 

това задължение за предоставяне на мотиви се прилага, зависи от характера на 

решението и може да се определи единствено в светлината на обстоятелствата по 

конкретното дело (Ruiz Torija v. Spain, § 29). 

112. Макар съдилищата да не са задължени да дават подробен отговор на всеки 

довод (Van de Hurk v. the Netherlands, § 61), от решението следва да става ясно, че 

основните въпроси по делото са били разгледани (вж. Boldea v. Romania, § 30). 

113.  Националните съдилища трябва да обозначават с достатъчна яснота 

основанията за своите решения, така че да дават възможност на страните да упражняват 

по полезен за тях начин всякакво съществуващо право на обжалване  (Hadjianastassiou 

v. Greece и Boldea v. Romania). 

 

1.  Мотивиране на решенията, постановени от жури 

114. Журитата по наказателни дела рядко мотивират решенията си, а относимостта 

на този факт към изискванията за справедливост на процеса е бил разглеждан по редица 

дела първоначално от Комисията и по-късно от Съда. 

115. Конвенцията не изисква журитата да мотивират решенията си, а член 6 не 

забранява подсъдимият да бъде съден от непрофесионални членове на жури дори 

когато решението им не е мотивирано (Saric v. Denmark (dec.). Въпреки това, за да 

бъдат удовлетворени изискванията за справедлив процес, подсъдимият, както и 

обществеността следва да могат да разберат произнесеното решение; това е ключова 

гаранция срещу произвол (Taxquet v. Belgium [GC], § 92; Legillon v. France, § 53). 

116. В случая със съд на асизи, който представлява жури, съставено от 

непрофесионалисти, следва да се отчетат всички процесуални особености, тъй като от 

членовете на журито обикновено не се изисква – или не се разрешава – мотивиране на 

техните лични убеждения. При тези обстоятелства член 6 изисква преценка дали са 

били налице достатъчни гаранции за избягване на всякакъв риск от произвол, както и 

че подсъдимият е могъл да разбере основанията за своето осъждане. Такива 

процесуални гаранции биха могли да включват например инструкциите и разясненията, 

направени от председателя на съдебния състав към членовете на журито по правните 

въпроси, които възникват, или по представените доказателства, както и точните, 

недвусмислени въпроси, зададени от съдията на журито, формиращи основата, на която 

е изградена присъдата, или компенсиращи в достатъчна степен липсата на мотиви в 

отговорите на журито (вж. R. v. Belgium (dec.), Zarouali v. Belgium (dec.), Planka 

v. Austria (dec.) и Papon v. France (dec.). Когато съд на асизи е отказал да зададе 

конкретни въпроси за всеки подсъдим относно съществуването на отегчаващи вината 

обстоятелства, като по този начин е преградил възможността на журито да определи 

индивидуалната наказателна отговорност на жалбоподателя, Съдът е констатирал 

нарушение на член 6, § 1 (Goktepe v. Belgium, § 28).  
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117.  По делото Bellerín Lagares v. Spain (dec.) Съдът отбелязва, че процесното 

решение (към което е прикрепен протокол от разискванията на журито) е съдържало 

списък с фактите, които журито е приело, че са установени, намирайки жалбоподателя 

за виновен, правен анализ на тези факти и – за целите на определяне на наказанието – 

отпратка към установените обстоятелства, които са имали влияние върху степента на 

отговорност на жалбоподателя по разглежданото дело. На тази основа Съдът е 

заключил, че процесното решение е съдържало достатъчно мотиви за целите на член 6, 

§ 1 от Конвенцията. 

118. Следва да се имат предвид всякакви способи за обжалване, които са достъпни за 

подсъдимия (Taxquet v. Belgium [GC], § 92). По делото Taxquet v. Belgium [GC] са 

зададени само четири въпроса относно жалбоподателя; те са формулирани по 

идентичен начин на въпросите относно другите съподсъдими и не са му дали 

възможност да определи фактическата или правната основа на неговата присъда. Така 

невъзможността му да разбере защо е намерен за виновен, е довела до несправедлив 

процес (§ 100). 

119.  По делото Judge v. the United Kingdom (dec.) Съдът е установил, че контекстът 

около немотивираната присъда на шотландско жури е бил достатъчен за подсъдимия да 

разбере своята присъда. Нещо повече, Съдът е бил също така удовлетворен от това, че 

правото на обжалване в съответствие с шотландското право е било достатъчно, за да се 

поправи всякаква неправилна присъда от журито. По действащото законодателство 

въззивният съд е имал широки правомощия за преглед и е бил компетентен да отмени 

всяка погрешна присъда. 

 

(C)  Право да се запази мълчание и да не се свидетелства срещу себе си 

1.  Утвърждаване и сфера на прилагане 

120.  Всяко лице, обвинено в престъпление, има право да запази мълчание и да не 

допринася за собственото си инкиминиране (Funke v. France, § 44; вж. също O'Halloran 

and Francis v. the United Kingdom [GC], § 45; Saunders v. the United Kingdom, § 60). 

Въпреки че не е изрично споменато в член 6, правото на лицето да запази мълчание и 

привилегията да не свидетелства срещу себе си са общопризнати международни 

стандарти, които стоят в основата на понятието за справедлив процес по член 6. Като 

предоставят на обвиняемия защита срещу неправомерна принуда от страна на властите, 

тези имунитети способстват да се избегнат правосъдни грешки и да се постигнат 

целите на член 6 (John Murray v. the United Kingdom, § 45). 

121.  Правото на лицето да не свидетелства срещу себе си се прилага към 

наказателните производства по отношение на всички видове престъпления, от най-

простите до най-сложните (Saunders v. the United Kingdom, § 74). 

122.  Правото на лицето да запази мълчание се прилага от момента на разпита на 

заподозряното лице от полицията (John Murray v. the United Kingdom, § 45). 

 

2.  Обхват 

123.  Правото да не се свидетелства срещу себе си предполага прокуратурата по едно 

наказателно дело да докаже своята позиция срещу обвиняемия, без да прибягва до 

доказателства, получени чрез използване на принуда или натиск в разрез с волята на 

обвиняемия (Saunders v. the United Kingdom, § 68; вж. също Bykov v. Russia [GC], § 92). 

124.  Но привилегията на лицето да не свидетелства срещу себе си не се разпростира 

върху използването в наказателно производство на материали, които може да бъдат 

получени от обвиняемия чрез използване на правомощия за принуда, които обаче 

съществуват независимо от волята на обвиняемия, като например документи, получени 

въз основа на съдебно разрешение, проби от издишан въздух, кръв, урина и телесни 
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тъкани за ДНК тестове (Saunders v. the United Kingdom, § 69; вж. също O'Halloran and 

Francis v. the United Kingdom [GC] § 47). 

125.  Ранният достъп до адвокат е част от процесуалните гаранции, на които Съдът 

отделя особено внимание, когато преценява дали процедурата е унищожила самата 

същност на привилегията на лицето да не свидетелства срещу себе си. За да бъде 

правото на справедлив процес по член 6, § 1 достатъчно „практично и ефективно“, 

достъпът до адвокат следва по правило да бъде осигурен от момента на първия разпит 

от полицията, освен ако се докаже в светлината на конкретните обстоятелства по 

делото наличието на належащи причини за ограничаване на това право (Salduz v. Turkey 

[GC], §§ 54-55). 

126. В условията на полицейско задържане всяко лице има право да не свидетелства 

срещу себе си и да запази мълчание, както и право да бъде подпомагано от адвокат 

всеки път, когато е разпитвано. Тези права са напълно самостоятелни: отказът от 

едното от тях не води до отказ от другото. Въпреки това тези права са взаимно 

допълващи се, доколкото лицата в условията на полицейско задържане следва a fortiori 

да получат правна помощ от адвокат, когато не са били уведомени от властите за 

тяхното право да запазят мълчание (Navone and Others v. Monaco, § 74; Brusco v. France, 

§ 54). Важността на информирането на заподозрения за правото му да запази мълчание 

е толкова голяма, че дори когато лицето се съгласява да даде показания на полицията, 

след като е информирано, че думите му може да бъдат използвани като доказателство 

срещу него, това не може да се смята за напълно информиран избор, ако лицето не е 

било изрично уведомено за правото му да запази мълчание и ако неговото решение е 

било взето без консултация с адвокат (Navone and Others v. Monaco, § 74; Stojkovic 

v. France and Belgium, § 54). 

127.  Правото да се запази мълчание и привилегията срещу самоинкриминиране 

служат преди всичко за защита на свободата на заподозряното лице да избере дали да 

говори, или да запази мълчание, когато е разпитвано от полицията. Тази свобода е била 

реално подкопана по дело, в което заподозреният е избрал да запази мълчание по време 

на разпит, а властите са използвали уловки, за да получат самопризнание или други 

уличаващи заявления от заподозрения, които те не са успели да получат по време на 

разпит (в дадения случай самопризнание, направено пред полицейски информатор, 

настанен в килията на жалбоподателя), и когато самопризнания или заявления, 

получени по този начин, са представени като доказателства в съдебния процес (Allan 

v. the United Kingdom, § 50). 

128.  Обратно, по делото Bykov v. Russia [GC] жалбоподателят не е бил подложен на 

какъвто и да е натиск или принуда и не е бил задържан, а е бил свободен да се среща с 

полицейски информатор и да говори с него или да се откаже да прави това. Нещо 

повече, по време на съдебния процес записът на разговора не е бил считан за пряко 

самопризнание, което е могло да послужи като основа за признаването му за виновен; 

то е изиграло ограничена роля в комплекса от доказателства, оценявани от съда 

(§§ 102-103). 

 

3.  Относително право 

129. Правото на запазване на мълчание не е абсолютно (John Murray v. the United 

Kingdom, § 47). 

130.  При оценката на това дали една процедура е унищожила самата същност на 

привилегията на лицето да не свидетелства срещу себе си, Съдът отчита по-специално 

следните елементи: 

– естеството и степента на принудата; 

– наличието на някакви подходящи гаранции в производството; 
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– начина на използване на получените по този начин материали (Jalloh v. Germany 

[GC], § 101; вж. също O'Halloran and Francis v. the United Kingdom [GC], § 55; 

Bykov v. Russia [GC], § 104). 

 

131. От една страна, присъдата не следва да се основава само или основно на 

мълчанието на обвиняемия/подсъдимия или на неговия/нейния отказ да отговаря на 

въпроси или да представя доказателства срещу себе си. От друга страна, правото на 

запазване на мълчание не може да препятства възможността мълчанието на 

обвиняемия/подсъдимия (в ситуации, които изискват обяснения от него) да бъде взето 

под внимание при оценката на убедителността на доказателствата, представени от 

обвинението. Следователно не може да се каже, че решение на 

обвиняемото/подсъдимото лице да запази мълчание в хода на наказателното 

производство задължително няма да има последствия. 

132.  Дали негативните изводи, направени от мълчанието на 

обвиняемия/подсъдимия, са в нарушение на член 6, е въпрос на преценка в светлината 

на всички обстоятелства по делото, като се вземат предвид по-специално тежестта, 

която националните съдилища са придали на тези изводи при оценката на 

доказателствата, и степента на принуда в конкретната ситуация (John Murray v. the 

United Kingdom, § 47). 

133. Освен това значението на обществения интерес в разследването и наказването 

на конкретното правонарушение може да бъде взето предвид и съизмерено спрямо 

интереса на лицето от това доказателствата срещу него да са събрани законно. Но 

загрижеността за обществения интерес не може да оправдае мерки, които унищожават 

самата същност на правата на защитата на жалбоподателя, включително привилегията 

срещу самоинкриминиране (Jalloh v. Germany [GC], § 97). Общественият интерес не 

може да служи като оправдание за използване на отговори, които са получени чрез 

принуда в несъдебно разследване с цел да се уличи подсъдимият по време на съдебното 

производство (Heaney and McGuinness v. Ireland, § 57). 

 

(D)  Използване на доказателства, получени противозаконно или в нарушение на 

правата по Конвенцията 

134.  Макар член 6 да гарантира правото на справедлив процес, той не определя 

никакви правила за допускане на доказателства като такива, което е задача за 

регулиране преди всичко на националното законодателство (Schenk v. Switzerland, 

§§ 45-46; Heglas v. the Czech Republic, § 84). 

135.  Следователно в задълженията на Съда не влиза по принцип определянето дали 

даден тип доказателства са допустими – например доказателствата, получени 

противозаконно от гледна точка на националното право. Въпросът, на който следва да 

се отговори, е дали процесът като цяло, включително начинът, по който са получени 

доказателствата, е бил справедлив. Това предполага изследване на твърдяната 

предполагаема противозаконност и когато става дума за нарушение на друго право по 

Конвенцията – на характера на установеното нарушение (Khan v. the United Kingdom, 

§ 34; P. G. and J. H. v. the United Kingdom, § 76; Allan v. the United Kingdom, § 42). 

136.  При определяне на това дали процесът като цяло е бил справедлив, е 

необходимо да се прецени дали са били зачетени правата на защитата. По-специално, 

трябва да се изследва дали жалбоподателят е получил възможност да оспори 

автентичността на доказателството и да се противопостави на неговото използване. В 

допълнение следва да се вземат предвид качеството на доказателството, както и 

обстоятелствата, при които то е получено, и дали тези обстоятелства хвърлят съмнение 

върху неговата достоверност или точност. Макар проблем със справедливостта на 

процеса да не възниква по необходимост, когато полученото доказателство не е 
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потвърдено от други материали, може да се отбележи, че когато доказателството е 

много силно и не възникват съмнения в неговата достоверност, необходимостта от 

потвърждаващи доказателства съответно е по-малка (Bykov v. Russia [GC], § 89; Jalloh 

v. Germany [GC], § 96). В тази връзка Съдът придава тежест и на това дали въпросното 

доказателство е било решаващо за изхода на наказателното производство (Gäfgen 

v. Germany). 

137.  Що се отнася до изследването на характера на установеното нарушение на 

Конвенцията, въпросът дали използването като доказателство на информация, 

получена в нарушение на член 8, прави процеса като цяло несправедлив в нарушение 

на член 6, следва да се разреши, изхождайки от всички обстоятелства по делото, и по-

специално от това спазени ли са правата на защитата на жалбоподателя, както и от 

качеството и важността на процесното доказателство (Gäfgen v. Germany [GC], § 165). 

138.  Но по отношение на използването в наказателно производство на 

доказателства, получени в нарушение на член 3, се прилагат особени съображения. 

Използването на такива доказателства, получени в резултат от нарушаване на едно от 

ключовите и абсолютни права, гарантирани от Конвенцията, винаги повдига сериозни 

въпроси за справедливостта на процеса – дори когато допускането на такова 

доказателство не е било решаващо, за да бъде признат жалбоподателят за виновен 

(Jalloh v. Germany [GC], §§ 99 и 105; Harutyunyan v. Armenia, § 63). 

139.  Поради това използването в наказателно производство на изявления, получени 

в резултат от нарушение на член 3 – независимо от класификацията на нарушението 

като изтезание, нечовешко или унизително отнасяне – прави автоматично процеса като 

цяло несправедлив, в нарушение на член 6 (El Haski v. Belgium; Gäfgen v. Germany [GC], 

§ 166). Това се отнася и за използването на веществени доказателства, получени като 

пряк резултат от актове на изтезание (Jalloh v. Germany [GC], § 105; Gäfgen v. Germany 

[GC], § 167). Но допускането на такива доказателства, получени в резултат от действия, 

класифицирани като нечовешко отнасяне в нарушение на член 3, но не и изтезание, би 

нарушило член 6 само ако се докаже, че нарушението на член 3 е имало отношение към 

изхода на производството срещу подсъдимия, тоест е повлияло върху установяването 

на негова вина или върху определянето на наказанието (El Haski v. Belgium, § 85; 

Gäfgen v. Germany [GC], § 178). 

140.  Тези принципи намират приложение не само в случаи, в които жертвата на 

третирането в нарушение на член 3 е действителният подсъдим, но също така, когато 

става дума за трети лица (El Haski v. Belgium, § 85). По-специално, Съдът е установил, 

че използването в процеса на доказателства, получени чрез изтезание, би 

представлявало флагрантен отказ от правосъдие дори когато лицето, от което 

доказателствата са изтръгнати по този начин, е трето лице (Othman (Abu Qatada) v. the 

United Kingdom, §§ 263 и 267). 

 

(E)  Провокация 

1.  Общи съображения 

141.  Съдът е признал необходимостта от използване на специални методи за 

разследване от страна на властите, по-специално по дела за организирана престъпност 

и корупция. Той е приел в тази връзка, че използването на специални методи за 

разследване – по-специално, използване на агенти под прикритие – само по себе си не 

нарушава правото на справедлив процес. Но поради риска от полицейски провокации 

при употребата на такива техники тяхното използване следва да бъде ясно ограничено 

(Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 51). 

142.  Макар ръстът на организираната престъпност да изисква от държавите да 

вземат подходящи мерки, правото на справедлив процес, от което може да се изведе 
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изискването за правилно осъществяване на правосъдието, се прилага към всички 

видове престъпления, от най-простите до най-сложните. Правото на справедливо 

осъществяване на правосъдието заема толкова видно място в едно демократично 

общество, че то не може да се жертва в името на целесъобразността (ibid., § 53). В тази 

връзка Съдът е подчертал, че полицията може да действа под прикритие, но не и да 

провокира към правонарушение (Khudobin v. Russia, § 128). 

143.  Освен това, макар Конвенцията да не изключва използването по време на 

предварителното разследване и когато това е оправдано от естеството на 

правонарушението, на такива източници като анонимни информатори, последващото 

използване на такива източници от съда за обосноваване на присъда е различен въпрос 

(Teixeira de Castro v. Portugal, § 35). Такова използване може да е допустимо само ако 

са налице адекватни и достатъчни гаранции срещу злоупотреба, в частност ясна и 

предвидима процедура за разрешаване, използване и контрол над подобни методи за 

разследване (Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 51). Що се отнася до органа, упражняващ 

контрол над операциите под прикритие, Съдът е счел, че макар съдебният контрол да е 

най-подходящото средство, други средства също може да се използват, стига да са 

налице адекватни процедури и гаранции, като например прокурорски надзор 

(Bannikova v. Russia, § 50). 

144.  Макар използването на агенти под прикритие да е допустимо, при условие че 

дейността им е обект на ясни ограничения и гаранции, общественият интерес не може 

да оправдае използването на доказателства, получени в резултат от полицейска 

провокация, тъй като това ще изложи обвиняемия на риска от това да бъде лишен от 

правото на справедлив процес от самото начало (Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 54). 

145.  Съответно, за да се убеди дали правото на справедлив съдебен процес е 

зачетено в случай на използване на агенти под прикритие, Съдът изследва, първо, дали 

е имало провокация („материалния критерий за провокация”) и ако да - дали 

жалбоподателят е имал възможност да използва някакво средство за защита от 

провокация пред националните съдилища (Bannikova v. Russia, §§ 37 и 51). Ако 

действията на агента, независимо от това дали той/тя е бил/а ангажиран/а от държавата, 

или от частно лице, подпомагащо властите, са представлявали провокация, а 

получените в резултат доказателства са били използвани срещу жалбоподателя в 

наказателно производство, образувано срещу него, Съдът ще намери нарушение на 

член 6, § 1 от Конвенцията (Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 73). 

 

2.  Материалният критерий за провокация 

146. Съдът дефинира провокацията7, за разлика от легитимната операция под 

прикритие, като ситуация, при която участващите агенти – били те сътрудници на 

силите за сигурност, или лица, действащи по техни инструкции – не се ограничават 

само до разследване на престъпни деяния по изцяло пасивен начин, а оказват такова 

влияние върху обекта, с което подстрекават извършването на правонарушение, което 

иначе не би било извършено, с цел да направят така, че правонарушението да се 

реализира, тоест да се съберат доказателства и да започне наказателно преследване 

(Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 55). 

147. Решавайки дали разследването е било „изцяло пасивно”, Съдът изследва 

мотивите, които оправдават операцията под прикритие, и поведението на властите, 

които я провеждат. По-специално, той определя дали е имало обективни подозрения, че 

жалбоподателят е участвал в престъпна дейност или е бил склонен към извършване на 

престъпление (Bannikova v. Russia, § 38). 

                                                 
7 Термините „провокация”, „подстрекаване от страна на полицията” и „агенти провокатори” се използват 

в практиката на Съда като взаимно заменяеми. 
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148. В своята преценка Съдът взема предвид редица фактори. Например по ранното 

ключово дело Teixeira de Castro v. Portugal Съдът е взел предвид наред с другото и 

факта, че жалбоподателят не е бил осъждан, че по отношение на него не е било 

започнато разследване, че той не е бил известен на полицията, че в дома му не са били 

намерени наркотици, а количеството наркотик, намерен у него по време на ареста, не е 

било по-голямо от това, което агентите под прикритие са поискали. Той е установил, че 

действията на агентите са отишли отвъд тези на агенти под прикритие, тъй като те са 

подбудили извършването на престъплението и не е имало нищо, което да подсказва, че 

то би било извършено без тяхната намеса (§§ 37-38). 

149.  Предишно осъждане само по себе си не разкрива предразположеност към 

извършване на престъпление (Constantin and Stoian v. Romania, § 55). Но запознатостта 

на жалбоподателя с актуалните цени на наркотиците и неговата възможност да набави 

наркотици в кратък срок, съчетани с отказа му да се оттегли от сделката въпреки 

многобройните възможности да го направи, е тълкувано от Съда като свидетелство за 

предходна престъпна дейност или намерение (Shannon v. the United Kingdom (dec.). 

150.  Друг фактор, който трябва да се вземе под внимание, е дали жалбоподателят е 

бил заставен да извърши процесното правонарушение. Поемането на инициативата за 

свързване с жалбоподателя при липса на каквото и да било обективно подозрение, че 

той е бил замесен в престъпна дейност или е бил склонен да извърши престъпление 

(Burak Hun v. Turkey, § 44), повтарянето на предложението въпреки първоначалния 

отказ на жалбоподателя, настойчивото подстрекателство (Ramanauskas v. Lithuania 

[GC], § 67), вдигането на цената над средната (Malininas v. Lithuania, § 37) и 

обръщането към състраданието на жалбоподателя чрез споменаване на симптоми на 

абстиненция (Vanyan v. Russia, §§ 11 и 49) са били признати от Съда за поведение, 

което може да се смята за давление над жалбоподателя за извършване на процесното 

правонарушение, независимо дали участвалият агент е бил сътрудник на службите за 

сигурност, или частно лице, действащо по тяхно указание. 

151. Друг важен въпрос е дали агентите на държавата може да се смятат за 

„присъединили се“ или „инфилтрирали“ престъпната дейност, или по-скоро са я 

инициирали. В първия случай въпросната дейност остава в рамките на работата под 

прикритие. По делото Milinienė v. Lithuania Съдът е сметнал, че макар полицията да е 

повлияла на събитията, по-специално, като е предоставила техническо оборудване на 

частно лице, за да запише разговори, и като е поддържала предложение на 

жалбоподателя за финансово стимулиране, нейните действия са оценени като 

„присъединяване“ към престъпната дейност, а не като инициирането й, тъй като 

инициативата в случая е била подета от частно лице. То се е оплакало на полицията, че 

жалбоподателят иска подкуп, за да  постигне благоприятен изход на своето дело, и 

само след тази жалба операцията е била одобрена и наблюдавана от заместник главния 

прокурор с цел проверка на жалбата (§§ 37-38); за аналогични съображения вж. 

Sequieira v. Portugal (dec.) и Eurofinacom v. France (dec.). 

152.  Начинът на започване и провеждане на полицейската операция под прикритие е 

от значение за преценката на това дали жалбоподателят е бил обект на провокация. 

Отсъствието на ясни и предвидими процедури за издаване на разрешение, провеждане 

и надзор на процесната разузнавателна мярка накланя везните в полза на установяване, 

че въпросните действия са представлявали провокация (вж. например Teixeira de Castro 

v. Portugal, където Съдът е отбелязал факта, че намесата на агентите под прикритие не 

се е осъществила като част от официална операция за борба с търговията с наркотици, 

която е била контролирана от съдия (§ 38); Ramanauskas v. Lithuania [GC], където няма 

индикации за причините или личните мотиви, които са накарали агента под прикритие 

да се свърже с жалбоподателя по своя инициатива, без да съобщи за това на 

висшестоящото ръководство (§ 64); и Vanyan v. Russia, където Съдът отбелязва, че 
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полицейската операция е била разрешена само чрез административно решение на 

органа, който впоследствие е осъществил операцията, че решението е съдържало много 

малко информация за причините и за целите на планираната контролирана доставка, а 

операцията не е била обект на съдебен контрол или на друг независим надзор 

(§§ 46-47). В тази връзка техниката на „контролирана доставка“, използвана от 

руските власти, е била подробно разгледана в делото Veselov and Others v. Russia, по 

което Съдът е приел, че въпросната процедура е имала недостатъци и е изложила 

жалбоподателите на произволни действия от страна на полицията, както и че е 

накърнила справедливостта на наказателното производство срещу тях. Съдът също така 

е установил, че националните съдилища не са успели да изследват по подходящ начин 

доводите на жалбоподателите за провокация, и по-специално – да проверят причините 

за провеждане на контролираната доставка и поведението на полицията и нейните 

информатори по отношение на жалбоподателите (§ 127). 

 

3.  Съдебен контрол за защита от провокация 

153. В дела, засягащи въпроси, свързани с провокация, член 6 от Конвенцията ще 

бъде спазен само ако жалбоподателят е имал ефективна възможност да повдигне 

въпроса с подбуждането по време на съдебния процес чрез възражение или по друг 

начин. Само фактът, че общите гаранции като равенството на страните или правата на 

защитата са били спазени, не е достатъчен (Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 69). В 

такива дела Съдът е отбелязал, че тежестта на доказване, че не е имало провокация, е 

върху обвинението, при условие че твърденията на подсъдимия не са изцяло 

неправдоподобни. 

154.  Ако е имало твърдение за провокация и са налице някакви индиции за 

провокация, съдебните органи трябва да проверят фактите по делото и да предприемат 

необходимите мерки за установяване на истината, за да определят дали е имало 

някакво подбуждане. Ако установят, че е имало, те следва да направят изводи в 

съответствие с Конвенцията (ibid., § 70). Фактът, че жалбоподателят се е признал за 

виновен по предявените обвинения, не освобождава съда от задължението да изследва 

твърденията за провокация (ibid., § 72). 

155. В тази връзка Съдът проверява дали една първоначална жалба за провокация 

представлява материална защита по националното право и дали дава основание за 

изключване на доказателства, или води до подобни последствия (Bannikova v. Russia, 

§ 54). Макар решението за това каква процедура е подходяща за разглеждане на жалба 

за провокация да е в компетентността на националните власти, Съдът изисква 

въпросната процедура да бъде състезателна, обстойна, цялостна и решаваща по въпроса 

за провокацията (ibid., § 57). Нещо повече, в контекста на неразкриването на 

информация от разследващите органи Съдът придава особена тежест на спазването на 

принципите на състезателния процес и равенството на страните (ibid., § 58). 

156. Когато подсъдим заявява, че е бил подбуден да извърши престъпление, 

наказателните съдилища следва да направят щателно проучване на материалите по 

делото, тъй като за да бъде процесът справедлив по смисъла на член 6, § 1 от 

Конвенцията, всички доказателства, получени в резултат на полицейска провокация, 

трябва да бъдат изключени. Това е особено наложително, когато полицейската 

операция е била проведена в условията на недостатъчно правно регулиране или 

адекватни гаранции (Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 60). 

157.  Ако наличната информация не е достатъчна, за да може Съдът да заключи дали 

жалбоподателят е бил обект на провокация, съдебният контрол върху твърдението за 

провокация придобива решаващо значение (Edwards and Lewis v. the United Kingdom 

[GC], § 46; Ali v. Romania, § 101; вж. също Khudobin v. Russia, където националните 
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съдилища не са подложили на анализ относимите фактически и правни елементи с цел 

да разграничат провокацията от легитимните форми на разследване; V. v. Finland, 

където жалбоподателят не е имал възможност да използва защитата срещу провокация; 

и Shannon v. the United Kingdom, където уловката, използвана от частно лице, е била 

обект на щателно изследване от националните съдилища, които са преценили, че 

твърденията за провокация са били необосновани). 

 

(F)  Отказ от гаранциите за справедлив процес 

158.  Нито буквата, нито духът на член 6 от Конвенцията препятстват едно лице да 

се откаже по своя свободна воля – било изрично, било мълчаливо, от полагащите му се 

гаранции за справедлив процес. Но за да е действителен за целите на Конвенцията, 

такъв отказ следва да е установен по недвусмислен начин и да е съпроводен от 

минимални гаранции, съответни на неговата важност. В допълнение той не трябва да 

противоречи на никакъв важен обществен интерес (вж. Hermi v. Italy [GC], § 73; 

Sejdovic v. Italy [GC], § 86). 

159. Преди да е възможно да се каже, че един обвиняем имплицитно, чрез своето 

поведение, се е отказал от важно право по член 6 от Конвенцията, трябва да се докаже, 

че той е могъл разумно да предвиди какви биха били последствията от неговото 

поведение (Hermi v. Italy [GC], § 74; Sejdovic v. Italy [GC], § 87). 

 

(2)  Публично гледане на делото 

Член 6, § 1 

„Βсяко лице, при решаването на (…)  основателността на каквото и да е наказателно обвинение срещу 

него (…) има право на (…) 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)  Принципът на публичността 

160.  Публичният характер на производството защитава участниците в процеса 

срещу тайно осъществяване на правосъдието без обществен контрол. Това също така е 

средство за поддържане на доверието към съдилищата. Придавайки видимост на 

осъществяването на правосъдието, публичността допринася за постигането на целта на 

член 6, § 1, а именно –  справедлив процес, гарантирането на който е един от основните 

принципи на всяко демократично общество (Sutter v. Switzerland, § 26; Riepan v. Austria, 

§ 27; Krestovskiy v. Russia, § 24). 

161. Принципът на публичност на съдебното производство включва два аспекта: 

публично разглеждане на делото и публично огласяване на произнесените присъди 

(Tierce and Others v. San Marino, § 93; Sutter v. Switzerland, § 27). 

 

(B)  Правото на устно изслушване и на присъствие по време на процеса 

162. Правото на „публично гледане на делото“ по член 6 § 1 по необходимост 

включва право на „устно изслушване“ (Döry v. Sweden, § 37). 

163.  Принципът на устно и публично изслушване е особено важен в 

наказателноправния контекст, в който лицето, обвинено в извършване на престъпление, 

следва да може да присъства на гледането на делото на първа инстанция (Tierce and 

Others v. San Marino, § 94; Jussila v. Finland [GC], § 40). 
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164.  Труднопредставимо е как, без да присъства, това лице би могло да упражни 

специфичните права, формулирани в подпараграфи (c), (d) и (e) на параграф 3 от член 

6, т.е. правото „да се защитава лично“, „да участва в разпита или да изисква разпит 

на свидетелите“ и „да ползва безплатно услугите на устен преводач, ако не разбира 

или не говори езика, използван от съда“. Задължението за гарантиране на правото на 

подсъдимия да присъства в съдебната зала следователно е едно от ключовите 

изисквания на член 6 (Hermi v. Italy [GC], §§ 58-59; Sejdovic v. Italy [GC], §§ 81 и 84). 

165.  Макар производства, които се провеждат в отсъствие на подсъдимия, да не са 

сами по себе си несъвместими с член 6 от Конвенцията, би бил налице отказ от 

правосъдие, когато лице, осъдено задочно, не може впоследствие да получи от съд нова 

преценка на основателността на обвинението както по отношение на фактите, така и по 

отношение на правото, ако не е било установено, че то се е отказало от своето право да 

присъства и да се защитава, или че е имало намерение да се отклони чрез бягство от 

процеса (Sejdovic v. Italy [GC], § 82). 

166. Задължението за провеждане на изслушване обаче не е абсолютно по всички 

дела, попадащи в обхвата на наказателноправния аспект на член 6. В светлината на 

разширяването на понятието за наказателно обвинение към дела, които не принадлежат 

към традиционните категории на наказателното право (като административни 

наказания, митническо право и допълнителни данъци), съществуват „наказателни 

обвинения“ с различна тежест. Докато изискванията за справедливо разглеждане на 

делото са най-строги по дела, свързани с твърдото ядро на наказателното право, 

гаранциите на наказателноправния аспект на член 6 не се прилагат непременно с пълна 

строгост към други категории дела, които попадат в обхвата на този аспект, и не водят 

до никаква значима степен на стигматизиране (Jussila v. Finland [GC], §§ 41-43). 

167. Характерът на обстоятелствата, които могат да оправдаят отказа от устно 

изслушване, се свежда по същество до естеството на въпросите, разглеждани от 

компетентния съд – по-специално, дали те пораждат някакъв фактически или правен 

въпрос, който не би могло да бъде разрешен адекватно на базата на материалите по 

делото. Може да не се изисква устно изслушване, когато не се повдигат въпроси за 

достоверността на оспорваните факти, които изискват устно представяне на 

доказателства или кръстосан разпит на свидетели, и когато на обвиняемия е 

предоставена адекватна възможност да изложи своята позиция в писмен вид и да 

оспори доказателствата срещу себе си (Jussila v. Finland [GC], §§ 41-42, 47-48). В тази 

връзка националните власти са в правото си да отчитат изискванията за ефикасност и 

икономия (Jussila v. Finland [GC], §§ 41-43, 47-48 – относно производство, свързано с 

допълнителни данъци, и Suhadolc v. Slovenia (dec.) – относно опростено производство, 

засягащо правила за движение по пътищата). 

 

(C)  Производство по обжалване 

168.  Личното участие на подсъдимия няма такова решаващо значение при 

обжалването, както при разглеждането на делото на първа инстанция. Начинът, по 

който член 6 се прилага към производствата пред въззивните съдилища, зависи от 

особеностите на тези производства. Следва също така да се вземе предвид процесът в 

рамките на националния правов ред като цяло и ролята на въззивните съдилища в него 

(Hermi v. Italy [GC], § 60). 

169. Процедури, включващи оторизиране на обжалването, и процедури, засягащи 

само правни, но не и фактически въпроси, могат да отговарят на изискванията на член 

6, въпреки че на обжалващото лице не е предоставена възможност да бъде изслушано 

лично от въззивния или от касационния съд, при условие че на първа инстанция се е 

провело публично разглеждане на делото (Monnell and Morris v. the United Kingdom, 
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§ 58, що се отнася до оторизиране на обжалването, и Sutter v. Switzerland, § 30, що се 

отнася до касационния съд). 

170. Дори когато въззивният съд е компетентен да разгледа делото както по 

отношение на фактите, така и по отношение на правото, член 6 невинаги изисква право 

на публично гледане на делото и още по-малко право на лично участие (Fejde 

v. Sweden, § 31). За да се реши този въпрос, следва да се вземат предвид спецификите на 

въпросното производство и начинът, по който са били представени и защитени на 

практика интересите на жалбоподателя пред въззивния съд, особено в светлината на 

естеството на въпросите, които той трябва да реши (Seliwiak v. Poland, § 54; Sibgatullin 

v. Russia, § 36). 

171. Когато обаче въззивният съд трябва да разгледа делото от гледна точка както на 

фактите, така и на правото, и да направи цялостна преценка на въпроса за виновността 

или невинността, той не може да реши този въпрос без пряка оценка на 

доказателствата, представени лично от подсъдимия с цел да докаже, че не е извършил 

деянието, което се предполага, че представлява престъпление (Popovici v. Moldova, 

§ 68; Lacadena Calero v. Spain, § 38). Принципът на публично гледане на делото 

включва правото на подсъдимия да представи доказателства лично пред въззивния съд. 

От тази гледна точка принципът на публично гледане на делото цели да гарантира 

правата на подсъдимия на защита (Tierce and Others v. San Marino, § 95). 

 

(D)  Изключения от правилото за публичност 

172.  От правилото за публично гледане на делото има изключения. Това е очевидно 

от самия текст на член 6, § 1, който съдържа разпоредба, че „пресата и публиката 

могат да бъдат отстранявани по време на целия или на част от съдебния процес (...) 

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“. Провеждането на съдебни 

заседания изцяло или частично при закрити врати следва да е обусловено строго от 

обстоятелствата по делото (Welke and Białek v. Poland, § 74; Martinie v. France [GC], 

§ 40). 

173. Ако са налице основания за прилагане на едно или няколко от тези изключения, 

властите не са задължени, но имат право да разпоредят изслушване при закрити врати, 

ако преценят, че такова ограничение е обосновано (Toeva v. Bulgaria (dec.). 

 174. Макар наказателното производство да се свързва с високи очаквания за 

публичност, понякога може да е необходимо в съответствие с член 6 да се ограничи 

откритият и публичен характер на процеса с цел например да се защити безопасността 

или личният живот на свидетелите, или за насърчаване на свободния обмен на 

информация и мнения в стремежа към осъществяване на правосъдието (B. and P. v. the 

United Kingdom, § 37). 

175. Много наказателни производства се сблъскват с проблеми със сигурността, но 

въпреки това случаи, в които изключването на обществеността от процеса е обосновано 

единствено със съображения за сигурност, са редки (Riepan v. Austria, § 34). Мерките за 

сигурност следва да са поставени в тясна рамка и да съответстват на принципа на 

необходимостта. Съдебните органи трябва да преценяват всички алтернативи за 

осигуряване на безопасността в съдебната зала и да отдават предпочитание на една по-

малко ограничителна мярка пред по-ограничителната, когато могат да постигнат 

същата цел (Krestovskiy v. Russia, § 29). 

176.  Съображения за опазване на обществения ред и проблеми със сигурността 

могат да оправдаят изключването на публиката от дисциплинарните производства 

срещу осъдени затворници (Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 87). 
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177.  Провеждането на съдебно заседание в рамките на обикновено наказателно 

производство в затвора не означава непременно, че то не е публично. Но за да 

преодолее пречките, свързани с провеждането на заседание извън обичайната съдебна 

зала, държавата има задължение да предприеме компенсаторни мерки, като осигури 

подходящо информиране на обществеността и медиите за мястото на заседанието, 

както и ефективен достъп (Riepan v. Austria, §§ 28-29). 

178.  Само наличието на класифицирана информация в материалите по делото не 

води автоматично до провеждане на производството при закрити врати, без да се 

балансира откритостта със съображенията за национална сигурност. Преди да се 

изключи публиката от наказателното производство, съдилищата следва да направят 

конкретен извод, че такава мярка е необходима за защита на належащ държавен 

интерес, и да ограничат секретността до степен, която е необходима за защита на такъв 

интерес (Belashev v. Russia, § 83; Welke and Białek v. Poland, § 77). 

 

(E)  Публично постановяване на съдебните актове 

179.  Съдът не се смята за задължен да възприеме буквално тълкуване на думите 

„обявява публично“ (Sutter v. Switzerland, § 33; Campbell and Fell v. the United Kingdom, 

§ 91). 

180. Въпреки формулировката, която видимо предполага прочитане на решението в 

открито заседание, други средства да се направи решението публично могат също да 

бъдат съвместими с член 6, § 1. По правило формата на публикуване на „решението” 

по националното право следва да се прецени от гледна точка на спецификата на 

въпросното производство и в съответствие с целта на член 6, § 1 в този контекст, а 

именно да се осигури публичен контрол над съдебните органи с цел гарантиране на 

правото на справедлив процес. Когато се прави тази преценка, следва да се вземе 

предвид производството в неговата цялост (Welke and Białek v. Poland, § 83, където 

ограничаването на публичното постановяване до диспозитива на решението след 

закрито производство не е било в противоречие с член 6). 

181. Скриване от обществеността на цялото съдържание на съдебното решение не 

може да бъде оправдано. Легитимните изисквания за сигурност могат да бъдат 

задоволени чрез определени техники, като например засекретяване само на тези части 

от съдебните решения, чието разкриване би компрометирало националната сигурност 

или безопасността на други лица (Raza v. Bulgaria, § 53; Fazliyski v. Bulgaria, §§ 67-68). 

 

(3)  Разумен срок 

Член 6, § 1 

„Βсяко лице  (…)  има право на (…) гледане на неговото дело в разумен срок (…).” 

 

(A)  Определяне на продължителността на производството 

182. По наказателни дела целта на член 6, § 1, според който всяко лице има право на 

гледане на неговото дело в разумен срок, е да се гарантира, че обвинението няма да 

тегне над подсъдимите твърде дълго, а въпросът с неговата основателност се решава 

(Wemhoff v Germany, § 18; Kart v. Turkey [GC], § 68). 

 

1.  Изходна точка на срока, който трябва да се вземе предвид 

183.  Срокът, който следва да се вземе предвид, започва от деня, в който на лицето е 

предявено наказателно обвинение (Neumeister v. Austria, § 18). 

184. „Разумният срок” може да започне да се отчита, преди делото да бъде предадено 
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в първоинстанционния съд (Deweer v. Belgium, § 42), например от момента на ареста 

(Wemhoff v. Germany, § 19), от момента на предявяване на обвинението (Neumeister 

v. Austria, § 18) или от момента на започване на предварителното разследване (Ringeisen 

v. Austria, § 110). 

185. „Обвинение” за целите на член 6, § 1 може да се определи като „официалното 

уведомяване на лицето от компетентния орган за обвинение в това, че е извършило 

престъпление” (Deweer v. Belgium, § 46), определение, което съответства на критерия за 

наличие на „значително засягане” на положението на заподозрения (Deweer v. Belgium, 

§ 46; Neumeister v. Austria, § 13; Eckle v. Germany, § 73; McFarlane v. Ireland [GC], 

§ 143). 

 

2.  Крайна точка на срока 

186.  Съдът е приел, че по наказателни дела периодът, към който е приложим член 6, 

обхваща времето на провеждане на цялото производство (König v. Germany, § 98), 

включително производството по обжалване (Delcourt v. Belgium, §§ 25-26; König 

v. Germany, § 98; V. v. the United Kingdom [GC], § 109). Член 6, § 1 освен това определя 

като крайна точка решението, с което се определя основателността на обвинението; 

това може да е висшестоящ апелативен съд, когато той се произнася по 

основателността на обвинението (Neumeister v. Austria, § 19). 

187.  Периодът, който следва да се вземе предвид, продължава поне до произнасяне 

на оправдавдателна или обвинителна присъда или решение, дори когато това става след 

обжалването. Освен това няма причина да се приеме, че защитата на засегнатите срещу 

забавяния на съдебните производства трябва да приключи в края на първото 

изслушване на първа инстанция – необоснованото отлагане или прекомерното 

протакане от съдилищата, които разглеждат делото, е нещо, което също предизвиква 

опасения (Wemhoff v. Germany, § 18). 

188. В случай на установяване на вина не е налице „решаване на (…) 

основателността на каквото и да е наказателно обвинение” по смисъла на член 6, § 1, 

докато не се определят видът и размерът на наказанието (Eckle v. Germany, § 77; 

Ringeisen v. Austria, § 110; V. v. the United Kingdom [GC], § 109). 

189.  Изпълнението на присъдата, постановена от който и да е съд, следва да се 

разглежда като неотменна част от процеса за целите на член 6 (Assanidze v. Georgia 

[GC], § 181). Гаранциите, предоставени от член 6 от Конвенцията, биха били илюзорни, 

ако националната съдебна или административна система на договарящите се страни е 

допуснала едно окончателно, имащо задължителна сила съдебно решение за 

оправдаване да остане без реален ефект в ущърб на оправданото лице. Наказателното 

производство е цялостен процес и защитата, предвидена от член 6, не се прекратява с 

оправдателното решение (ibid., § 182). Ако административните органи на държавата 

могат да откажат или да не са в състояние да изпълнят оправдателна присъда, или дори 

да се забавят с изпълнението, гаранциите по член 6, които подсъдимият е ползвал по 

време на съдебната фаза от процеса, биха станали отчасти илюзорни (ibid., § 183). 

 

(B)  Оценка на разумния срок 

1.  Принципи 

190.  Разумността на времетраенето на процеса следва да се определи в светлината 

на обстоятелствата по делото, което изисква цялостна оценка (Boddaert v. Belgium, 

§ 36). Дори когато отделните стадии от производството сами по себе си са осъществени 

с приемлива скорост, общата продължителност може въпреки това да превиши 

„разумния срок“ (Dobbertin v. France, § 44). 

191.  Член 6 изисква съдебното производство да бъде експедитивно, но той също 
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така полага по-общия принцип за правилното осъществяване на правосъдието. Между 

различните аспекти на това фундаментално изискване следва да се установи 

справедлив баланс (Boddaert v. Belgium, § 39). 

 

2.  Критерии 

192.  Когато е преценявал дали продължителността на наказателното производство е 

била разумна, Съдът е вземал предвид такива фактори като сложността на делото, 

поведението на жалбоподателя и поведението на съответните административни и 

съдебни органи (König v. Germany, § 99; Neumeister v. Austria, § 21; Ringeisen v. Austria, 

§ 110; вж. също Pélissier and Sassi v. France [GC], § 67; и Pedersen and Baadsgaard 

v. Denmark, § 45). 

193.  Сложността на делото може да произтича например от броя на обвиненията, 

броя на лицата, участващи в производството, като например подсъдимите и 

свидетелите, или международното измерение на делото (Neumeister v. Austria, § 20: по 

това дело процесните сделки са имали последствия в различни страни, изискващи 

сътрудничеството на Интерпол и прилагането на договори за взаимна правна помощ, а 

по делото са участвали 22 лица, някои от които са се намирали в чужбина). Едно дело 

може да бъде също така много сложно, когато се отнася до престъпления на „бели 

якички“, т.е. широкомощабни измами, включващи няколко компании и сложни сделки 

с цел да се избегне контролът на разследващите органи и изискващи привличането на 

значителна счетоводна и финансова експертиза (C. P. and Others v. France, § 30). 

194.  Макар делото да се характеризира с известна сложност, Съдът не може да 

разглежда продължителни периоди на необосновано бездействие като „разумни“ 

(Adiletta v. Italy, § 17: по това дело [става дума за – бел. прев.] обща продължителност 

от 13 години и пет месеца, включително забавяне от пет години между връщането на 

делото на съдия-следователя и разпита на обвиняемия и свидетелите и забавяне от една 

година и девет месеца между връщането на делото на съдия-следователя и новото 

предаване на жалбоподателя на съд). 

195.  Поведението на жалбоподателя. Член 6 не изисква жалбоподателите да 

сътрудничат на съдебните органи. Те също така не може да бъдат обвинявани и за това, 

че са използвали в пълна степен вътрешноправните средства за защита, които са 

налични по националното право. Но тяхното поведение представлява обективен факт, 

който не може да бъде приписан на държавата ответник и който следва да бъде взет 

предвид при определяне на това дали е превишена разумната продължителност на 

производството (Eckle v. Germany, § 82: по това дело жалбоподателите във все по-

голяма степен прибягвали до действия, които е вероятно да забавят производството, 

като например системното искане на отвод на съдии; някои от тези действия са могли 

да предполагат дори преднамерено създаване на препятствия). 

196.  Един от примерите за поведение, които следва да бъдат взети под внимание, е 

намерението на жалбоподателя да забави разследването, за което свидетелстват 

материалите по делото (I. A. v. France, § 121: по това дело жалбоподателят, наред с 

другото, е изчакал да бъде уведомен, че предстои предаването на делото на прокурора, 

за да поиска извършването на редица допълнителни следствени действия). 

197. Жалбоподателят не може да се осланя на период, в който е бил беглец, 

опитвайки се да осуети предаването му на органите на правосъдието в собствената му 

страна. Когато обвиняем бяга от страна, която се придържа към принципа на 

върховенството на правото, може да се презумира, че той няма право да се оплаква от 

неразумна продължителност на производството, след като е избягал, освен ако може да 

представи достатъчно причини за оборване на тази презумпция (Vayiç v. Turkey, § 44). 

198.  Поведението на компетентните органи. Член 6, § 1 налага на договарящите 
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се страни задължението за организиране на техните съдебни системи по такъв начин, че 

съдилищата да могат да отговорят на всяко от изискванията на този член (Abdoella 

v. the Netherlands, § 24; Dobbertin v. France, § 44). 

199.  Макар временното натрупване на работа да не води до отговорност на 

договарящите се страни, при условие че те са взели бързи мерки за поправяне на 

извънредна ситуация от този тип (Milasi v. Italy, § 18; Baggetta v. Italy, § 23), Съдът 

рядко придава тежест на големия обем работа, на който се позовават властите, както и 

на различните мерки с цел справяне с възникналите проблеми (Eckle v. Germany, § 92). 

200.  Залогът за жалбоподателя следва да се вземе предвид при преценката на 

разумността на продължителността на процеса. Например, когато лицето е било 

задържано в досъдебното производство, този фактор трябва да се вземе предвид при 

преценката дали решението по основателността на наказателното обвинение е било 

взето в разумен срок (Abdoella v. the Netherlands, § 24: по това дело срокът, необходим 

за изпращане на документите във Върховния съд, на два пъти е съставлявал повече от 

21 месеца от всичките 52 месеца за разглеждане на делото. Съдът е намерил такива 

продължителни периоди на бездействие за неприемливи, особено предвид факта, че 

обвиняемият е бил задържан).  

 

(C)  Няколко примера 

1.  Разумният срок е превишен 

– 9 години и 7 месеца, без случаят да е бил особено сложен, като се изключи броят 

на привлечените лица (35), въпреки мерките, предприети от властите за 

справяне с изключителната претовареност на съда след период на безредици 

(Milasi v. Italy, §§ 14-20). 

– 13 години и 4 месеца [при] политически проблеми в региона и изключителна 

претовареност на съдилищата, а усилията на държавата да подобри работните 

условия на съдилищата започват едва след няколко години (Baggetta v. Italy, 

§§ 20-25). 

– 5 години, 5 месеца и 18 дни, включително 33 месеца между произнасянето на 

присъдата и подготовката на нейния пълен текст от отговорния съдия, без да са 

предприети адекватни дисциплинарни мерки (B. v. Austria, §§ 48-55). 

– 5 години и 11 месеца [при – бел. прев.] сложно дело, предвид броя на лицата, 

които е трябвало да се разпитат, и специализирания характер на документите, 

подлежащи на разглеждане, по дело за присвояване при отегчаващи 

обстоятелства, макар че това не оправдава разследване, продължило пет години 

и два месеца; също така [е имало] няколко периода на бездействие по вина на 

властите. Макар продължителността на съдебната фаза да е била разумна, не 

може да се каже, че разследването е било проведено с дължимото усърдие 

(Rouille v. France, § 29). 

– 12 години и 10 дни, без да е имало някаква особена сложност или тактика на 

жалбоподателя да бави процеса, но при наличие на период от две години и 

повече от девет месеца между подаването на жалбата в административния съд и 

получаването на първоначалното становище на данъчните органи (Clinique 

Mozart SARL v. France, §§ 34-36). 

2.  Разумният срок не е превишен 

– 5 години и 2 месеца [при – бел. прев.] сложност на свързани дела за измама и 

фалшив банкрут с многобройни искания и обжалвания на жалбоподателя не 

само за неговото освобождаване, но също така за отвод на повечето от 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-57765
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-57765
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57807
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57539
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57427
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57476
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-57765
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57539
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57427
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57625
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66117
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66367
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66367


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

© Съвет на Европа / Европейски съд по правата на човека, 2014 39 

 

участващите в производството съдии и за трансфер на производството в 

различни юрисдикции (Ringeisen v. Austria, § 110). 

– 7 години и 4 месеца: фактът, че от повдигането на обвинение срещу подсъдимия 

са изминали повече от седем години, преди да има решение по неговата 

основателност във вид на осъдителна или оправдателна присъда, без съмнение 

представлява един изключително дълъг период, който в повечето случаи следва 

да се разглежда като превишаващ разумния срок; нещо повече, в продължение 

на 15 месеца съдията не е разпитал нито един от многото съподсъдими или 

свидетели, нито е изпълнявал други задължения. Делото обаче е било особено 

сложно (няколко обвинения и много участващи лица, с международно 

измерение, водещо до особени затруднения при изпълнението на искания за 

правна помощ в чужбина, и т.н.) (Neumeister v. Austria, § 21). 

 

III. СПЕЦИФИЧНИ ГАРАНЦИИ  

A. Презумпцията за невиновност 

Член 6, § 2 

„Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята за невинно до доказване на вината му в 

съответствие със закона.” 

 

(1)  Тежест на доказване 

201.  Принципът за презумпцията за невиновност изисква, inter alia, при изпълнение 

на своите функции членовете на съдебния състав да не подхождат с предубеждението, 

че подсъдимият е извършил правонарушението, за което е обвинен. Тежестта на 

доказване е върху обвинението, а всякакво съмнение следва да се тълкува в полза на 

подсъдимия. За да може подсъдимият да се подготви и да представи своята защита, 

обвинението следва да го уведоми за заведеното срещу него дело и да представи 

доказателства, които са достатъчни за неговото признаване за виновен (Barberà, 

Messegué and Jabardo v. Spain, § 77; Janosevic v. Sweden, § 97). Презумпцията за 

невиновност ще бъде нарушена в случай на прехвърляне на тежестта на доказване от 

обвинението към защитата (Telfner v. Austria, § 15). Тежестта на доказване не може да 

бъде обърната в производство за обезщетение, последвало влязло в сила решение за 

прекратяване на наказателното производство (Capeau v. Belgium, § 25). 

202. Освобождаването от наказателна отговорност не препятства установяването на 

гражданска отговорност за изплащане на обезщетение въз основа на същите факти, но 

при по-малко строга тежест на доказване (Ringvold v. Norway, § 38; Y v. Norway, § 41; 

Lundkvist v. Sweden (dec.). 

 

(2)  Фактически и законови презумпции 

203. Правото на едно лице да се ползва от презумпцията за невиновност и да изисква 

от обвинението да понесе тежестта на доказване на твърденията срещу него/нея не е 

абсолютно, тъй като всяка наказателноправна система си служи с фактически и 

законови презумпции, които не са забранени по принцип от Конвенцията (Falk v. the 

Netherlands (dec.), относно налагането на глоба на регистриран собственик на 

автомобил, който не е бил фактическият шофьор по време на пътното нарушение). По-

специално, договарящите се страни могат при определени условия да наказват въз 
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основа на простото установяване на обективен факт като такъв, независимо дали той е 

резултат от престъпен умисъл, или от непредпазливост (Salabiaku v. France, § 27, 

относно презумпция за наказателна отговорност за контрабанда, изведена от 

притежаване на наркотици; Janosevic v. Sweden, § 100, относно налагане на 

допълнителни данъци на обективни основания и принудително изпълнение преди 

съдебно решение). Член 6, § 2 обаче изисква държавите да ограничат тези презумпции 

до разумни граници, вземащи под внимание важността на засегнатия интерес и 

гарантирането на правата на защитата (Salabiaku v. France, § 28; Radio France and 

Others v. France, § 24, относно презумпцията за наказателна отговорност на директора 

на разпространението за клеветнически твърдения, направени в конкретни 

радиопрограми; Klouvi v. France, § 41, относно невъзможността за защита от обвинение 

в злонамерено наказателно преследване поради законовата презумпция, че обвинението 

срещу подсъдим, който е оправдан поради липса на доказателства, е фалшиво). 

204.  Прилагайки презумпции в наказателното право, договарящите се страни следва 

да установяват баланс между важността на засегнатия интерес и правата на защитата; с 

други думи, използваните средства следва да са разумно пропорционални на 

легитимната цел, която се преследва (Janosevic v. Sweden, § 101; Falk v. the Netherlands 

(dec.). 

 

(3)  Обхват на член 6, § 2 

(A)  Наказателно производство 

205. Член 6, § 2 регулира наказателното производство като цяло, независимо от 

изхода на наказателното преследване, а не само разглеждането на основателността на 

обвинението (вж. сред многото прецеденти Poncelet v. Belgium, § 50; Minelli 

v. Switzerland, § 30; Garycki v. Poland, § 68). 

206.  Презумпцията за невиновност не отпада само поради това, че подсъдимият е 

признат за виновен в хода на производството на първа инстанция, когато процесът 

продължава с обжалване (Konstas v. Greece, § 36). 

207. След като вината на подсъдимия е била доказана по подходящ начин, член 6, § 2 

не може да се приложи по отношение на твърдения за личността и поведението на 

подсъдимия в рамките на процеса, освен ако такива обвинения са от характер и степен 

да представляват предявяване на ново „обвинение” според автономното значение на 

Конвенцията (Phillips v. the United Kingdom, § 35; Böhmer v. Germany, § 55; Geerings 

v. the Netherlands, § 43). 

208.  Въпреки това правото на лицето да се ползва от презумпцията за невиновност и 

да изисква обвинението да понесе тежестта на доказването на твърденията срещу 

него/нея е част от общото понятие за справедлив съдебен процес по член 6, § 1 от 

Конвенцията, което се прилага към процеса по определяне на наказанието (Phillips 

v. the United Kingdom, §§ 39-40; Grayson and Barnham v. the United Kingdom, §§ 37 и 39). 

 

(B)  Последващи производства 

209.  Презумпцията за невиновност също така защитава лица, които са били 

оправдани по наказателно обвинение или по отношение на които наказателното 

производство е било прекратено, от това да бъдат третирани от публичните власти и 

длъжностни лица като виновни в извършване на правонарушението, за което са били 

обвинени. Без защита, която да осигури зачитането на оправдателната присъда или на 

решението за прекратяване, произнесено в друго производство, гаранциите по член 6, 

§ 2 рискуват да станат теоретични и илюзорни. Това, което е от значение, след като 

наказателното производство е приключило, са репутацията на лицето и начинът, по 

който това лице се възприема от обществото (Allen v. the United Kingdom [GC], § 94). 
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210.  Когато възниква въпрос за приложимостта на член 6, § 2 в контекста на 

последващо производство, жалбоподателят следва да докаже наличието на връзка 

между приключилото наказателно производство и последващото.  Такава връзка е 

вероятно да съществува например, когато последващото производство изисква 

изследване на резултата от предходното наказателно производство, и по-специално, 

когато то задължава съда да анализира присъдата; да направи преглед и оценка на 

доказателствата по наказателното дело; да оцени участието на жалбоподателя в някои 

или във всички събития, довели до наказателното обвинение, или да коментира върху 

продължаващите индикации за възможната вина на жалбоподателя (Allen v. the United 

Kingdom [GC], § 104). 

211. Съдът е разгледал приложимостта на член 6, § 2 към съдебни решения, 

постановени след приключили наказателни производства относно, inter alia: 

(a) задължение на бивш подсъдим да понесе съдебните разноски и разходите на 

обвинението; 

(b) искане на бивш подсъдим за обезщетение за задържането му или за други 

неудобства, причинени от наказателното производство; 

(c) искане на бивш подсъдим за покриване на разходите за неговата защита; 

(d) искане на бивш подсъдим за обезщетение за вреди, причинени от 

противозаконно или неправилно разследване или обвинение; 

(e) налагане на гражданска отговорност за изплащане на обезщетение на жертвата; 

(f) отхвърляне на граждански иск на жалбоподателя срещу застрахователи; 

(g) оставяне в сила на решение за настойничество над дете, след като обвинението 

е решило да не повдига обвинение срещу родителя за [сексуална – бел. прев.] 

злоупотреба с дете; 

(h) дисциплинарни въпроси или въпроси, свързани с уволнение; и 

(i)  отменянето на правото на жалбоподателя на социално жилище (вж. Allen v. the 

United Kingdom [GC], § 98 с многобройни по-нататъшни отпратки). 

 

(4)  Изявления, които са израз на предубеждения 

212.  Целта на член 6, § 2 е да се предотврати накърняването на справедливостта на 

наказателното производство чрез изявления – израз на предубеждения, които са 

направени в тясна връзка с това производство. Когато не е било налице такова 

производство, изявленията, приписващи криминално или някакво друго осъдително 

поведение, са по-скоро свързани със защита срещу клевета и адекватен достъп до съд за 

определяне на граждански права и повдигат потенциални проблеми по член 8 и член 6 

от Конвенцията (Zollmann v. the United Kingdom, Ismoilov and Others v. Russia, § 160). 

213.  Следва да се направи основна разлика между изявление, че някой е само 

заподозрян в извършване на престъпление, и ясна декларация при липса на влязла в 

сила присъда, че лицето е извършило въпросното престъпление (Ismoilov and Others 

v. Russia, § 166; Nešťák v. Slovakia, § 89). Последното нарушава презумпцията за 

невиновност, докато първото не е предизвикало възражения в различни ситуации, 

разгледани от Съда (Garycki v. Poland, § 67). 

214.  Дали изявлението, направено от съдия или от друг публичен орган, нарушава 

принципа на презумпцията за невиновност, следва да се определи в контекста на 

конкретните обстоятелства, в които процесното изявление е било направено (Daktaras 

v. Lithuania, § 42; A. L. v. Germany, § 31). 

215.  Изявленията на съдиите подлежат на по-строг контрол от тези на 

разследващите органи (Pandy v. Belgium, § 43). 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122859
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122859
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122859
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122859
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-23579
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-86086
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-86086
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-86086
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-79608
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-79352
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58855
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58855
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68938
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=808640&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649%0d%0a


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

 

42 © Съвет на Европа / Европейски съд по правата на човека, 2014 

216.  Изказване на подозрения относно невинността на обвиняемия е допустимо, 

докато наказателното производство не е приключило с решение по съществото на 

обвинението (Sekanina v. Austria, § 30). Но след като оправдателната присъда е влязла в 

сила, изказването на каквото и да е подозрение за вина е несъвместимо с презумпцията 

за невиновност (Rushiti v. Austria, § 31; O. v. Norway, § 39; Geerings v. the Netherlands, 

§ 49; Paraponiaris v. Greece, § 32). 

(5)  Изявления на съдебни органи 

217.  Презумпцията за невиновност ще бъде нарушена, ако съдебно решение относно 

лице, обвинено в извършване на престъпление, отразява мнение, че то е виновно, преди 

неговата вина да е доказана в съответствие със закона. Достатъчно е, дори без 

формален извод, да е налице някакво разсъждение, подсказващо, че съдът разглежда 

подсъдимия като виновен (вж. като основен прецедент Minelli v. Switzerland, § 37; и по-

отскоро Nerattini v. Greece, § 23; Didu v. Romania, § 41). Предварително изразяване на 

такова мнение от съда ще наруши неизбежно тази презумпция (Nešťák v. Slovakia, § 88; 

Garycki v. Poland, § 66). 

218.  Важно за прилагането на член 6, § 2 е истинското значение на въпросните 

изявления, не тяхната буквална формулировка (Lavents v. Latvia, § 126). 

219.  Фактът, че жалбоподателят в края на краищата е бил признат за виновен, не 

може да отмени неговото изначално право на презумпция за невиновност до доказване 

на вината му в съответствие със закона (вж. Matijašević v. Serbia, § 49; Nešťák 

v. Slovakia, § 90, относно решения за продължаване на предварителното задържане под 

стража на жалбоподателя). 

 

(6)  Изявления на публични длъжностни лица 

220. Презумпцията за невиновност може да бъде нарушена не само от съдия или от 

съд, но също така от друг публичен орган (Allenet de Ribemont v. France, § 36; Daktaras 

v. Lithuania, § 42; Petyo Petkov v. Bulgaria, § 91). Член 6, § 2 забранява изявления на 

публични длъжностни лица за неприключили наказателни разследвания, които 

внушават на обществото убеждението, че заподозреният е виновен, и предрешават 

оценката на фактите от компетентния съдебен орган (Ismoilov and Others v. Russia, 

§ 161; Butkevicius v. Lithuania, § 53). 

221. Принципът на презумпцията за невиновност не забранява на властите да 

информират обществеността за текущи наказателни разследвания, но той изисква те да 

правят това с максимална дискретност и предпазливост, необходими за зачитане на 

презумпцията за невиновност (Fatullayev v. Azerbaijan, § 159; Allenet de Ribemont 

v. France, § 38; Garycki v. Poland, § 69). 

222. Съдът е подчертавал важността на избора на думи от публичните длъжностни 

лица, преди едно лице да бъде изправено пред съд и признато за виновно за извършване 

на престъпление (Daktaras v. Lithuania, § 41; Arrigo and Vella v. Malta (dec.); Khuzhin 

and Others v. Russia, § 94). 

 

(7)  Негативна кампания в пресата 

223. В едно демократично общество агресивните коментари от страна на пресата 

понякога са неизбежни по дела, които представляват обществен интерес (Viorel Burzo 

v. Romania, § 160; Akay v. Turkey (dec.). 

224. Една злостна кампания в пресата обаче може да окаже негативно влияние върху 

справедливостта на процеса чрез въздействието си върху общественото мнение и 

съответно върху съдебните заседатели, призвани да се произнесат върху вината на 
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подсъдимия (Kuzmin v Russia, § 62). От решаващо значение са не субективните 

опасения на заподозрения, колкото и да са разбираеми, относно липсата на 

предубеждения у съда, но дали предвид конкретните обстоятелства по делото неговите 

опасения може да се преценят като обективно оправдани (вж. Włoch v. Poland (dec.), 

Daktaras v. Lithuania (dec.), Priebke v. Italy (dec.) и Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza) 

(no. 1) v. the United Kingdom (dec.), §§ 37-40, относно въздействието на публикациите в 

пресата върху безпристрастността на съда). 

225. Националните съдилища, които се състоят изцяло от професионални съдии, 

като цяло притежават, за разлика от съдебните заседатели, подходящ опит и обучение, 

които им позволяват да не се поддават на външно влияние (Craxi v. Italy (no. 1), § 104; 

Mircea v. Romania, § 75). 

226. Публикуването на снимки на заподозрени само по себе си не нарушава 

презумпцията за невиновност (Y. B. and Others v. Turkey, § 47). Но излъчването на 

изображения на заподозрени по телевизията може при определени обстоятелства да 

повдигне въпрос по член 6, § 2 (Rupa v. Romania (no. 1), § 232). 

 

(8)  Санкции за непредоставяне на информация 

227. Презумпцията за невиновност е тясно свързана с правото да не се свидетелства 

срещу себе си (Heaney and McGuinness v. Ireland, § 40). 

228. Изискването към собствениците на автомобили да идентифицират водача по 

време на предполагаемото транспортно нарушение не е несъвместимо с член 6 от 

Конвенцията (O'Halloran and Francis v. the United Kingdom [GC]). 

229. Задължаването на водачите да се подложат на дрегер или на кръвен тест не 

нарушава принципа на презумпцията за невиновност (Tirado Ortiz and Lozano Martin 

v. Spain (dec.). 

 

B. Член 6, § 3: права на защитата 

Член 6, § 3 

„3. Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има минимум следните права: 

 (a)  да бъде незабавно и в подробности информирано за характера и причините за обвинението 

срещу него на разбираем за него език; 

 (b)  да има достатъчно време и средства, необходими за подготовка на своята защита; 

 (c)  да се защитава лично или да използва адвокат по свой избор; ако не разполага със средства за 

заплащане на адвокат, да му бъде предоставена безплатно служебна защита, когато го 

изискват интересите на правосъдието; 

 (d)  да участва в разпита или да изисква разпит на свидетелите, свидетелствуващи против него, и 

да изисква призоваването и разпита на свидетелите на защитата да се извършват при същите 

условия; 

 (e)  да ползва безплатно услугите на устен преводач, ако не разбира или не говори езика, използван 

от съда.” 

 

230. Изискванията на член 6, § 3 относно правата на защитата следва да се 

разглеждат като отделни аспекти на правото на справедлив процес, гарантирано от 

член 6, § 1 от Конвенцията (Sakhnovskiy v. Russia [GC], § 94; Gäfgen v. Germany [GC], 

§ 169). 

231. Конкретните гаранции по член 6, § 3 илюстрират понятието за справедлив 

процес по отношение на типични процесуални ситуации, които възникват по 

наказателни дела, а тяхната истинска цел е винаги да гарантират или да допринесат за 
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гарантирането на справедливостта на наказателното производство като цяло. 

Гаранциите по член 6, § 3 следователно не са цел сами по себе си и в съответствие с 

това следва да се тълкуват в светлината на функцията, която имат в цялостния контекст 

на производството (Mayzit v. Russia, § 77; Can v. Austria, § 48). 

 

1.  Член 6, § 3(a) 

Член 6, § 3 (a) 

„3. Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има минимум следните права: 

 (a)  да бъде незабавно и в подробности информирано за характера и причините за обвинението 

срещу него на разбираем за него език;” 

 

(A)  Общи положения 

232. Обхватът на член 6, § 3(a) следва да се оценява в светлината на по-общото право 

на справедлив процес, гарантирано от член 6, § 1 от Конвенцията. По 

наказателноправни въпроси предоставянето на пълна, детайлна информация относно 

предявените на обвиняемия обвинения и съответно правната оценка, която съдът може 

да възприеме по тях, е задължително предусловие за гарантиране на справедливостта 

на процеса (Pélissier and Sassi v. France [GC], § 52; Sejdovic v. Italy [GC], § 90). 

233.  Подпараграфи (a) и (b) на член 6, § 3 са свързани с това, че правото на 

обвиняемия да бъде информиран за характера и причините за обвиненията следва да се 

разглежда в светлината на неговото право да подготви своята защита (Pélissier and Sassi 

v. France [GC], § 54; Dallos v. Hungary, § 47). 

 

(B)  Информация за обвинението 

234. Член 6, § 3(a) дава израз на необходимостта да се обърне особено внимание на 

уведомяването на обвиняемия за „обвинението”. Особеностите на правонарушението 

играят ключова роля в наказателния процес, тъй като от момента на тяхното 

предявяване обвиняемият е формално писмено уведомен за фактическите и правните 

основания на обвиненията срещу него (Kamasinski v. Austria, § 79; Pélissier and Sassi 

v. France [GC], § 51). 

235. Член 6, § 3(a) предоставя на обвиняемия правото да бъде информиран не само за 

„причините” за обвинението, т.е. за деянията, които се предполага, че е осъществил, и 

на които е основано обвинението, но също и за „характера” на обвинението, т.е. за 

правната характеристика, която е дадена на тези деяния (Mattoccia v. Italy, § 59; Penev 

v. Bulgaria, §§ 33 и 42). 

236. Информацията не следва непременно да споменава доказателствата, на които е 

основано обвинението (X. v. Belgium (dec); Collozza and Rubinat v. Italy). 

237. Член 6, § 3(a) не налага никакви специални формални изисквания към начина, 

по който обвиняемият следва да бъде информиран за характера и причините за 

обвинението срещу него (Pélissier and Sassi v. France [GC], § 53; Drassich v. Italy, § 34; 

Giosakis v. Greece (no. 3), § 29). 

238. Задължението за уведомяване на обвиняемия лежи изцяло върху обвинението и 

не може да бъде изпълнено по пасивен начин, чрез предоставяне на достъп до 

информацията, без тя да бъде доведена до вниманието на защитата (Mattoccia v. Italy, 

§ 65; Chichlian and Ekindjian v. France, § 71). 

239. Информацията следва да бъде получена от обвиняемия действително; 

юридическа презумпция за получаването не е достатъчна (C. v. Italy (dec.). 
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240. Ако ситуацията, въз основа на която възниква оплакването, е резултат от 

поведението на обвиняемия, последният не може да твърди нарушаване на правата на 

защита (Erdogan v. Turkey (dec); Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 96). 

241. В случая на лице с интелектуални затруднения от властите се изисква да 

предприемат допълнителни стъпки, за да му дадат възможност да се информира в 

подробности за характера и причините за обвинението срещу него (Vaudelle v. France, 

§ 65). 

(C)  Преквалификация на обвинението 

242. Обвиняемият следва да бъде задължително и пълно информиран за всякакви 

изменения на обвинението, включително за измененията в неговата „причина”, и следва 

да има достатъчно време и възможности, за да реагира и да организира своята защита 

въз основа на всякаква нова информация или твърдение (Mattoccia v. Italy, § 61; 

Bäckström and Andersson v. Sweden (dec.). 

243. Информацията относно предявените обвинения, включително правната оценка, 

която съдът може да възприеме по тях, следва да бъде дадена преди съдебното 

производство в обвинителния акт или поне в хода на съдебното производство чрез 

други средства, като например формалното или имплицитното допълнение на 

обвиненията. Само споменаване на абстрактната възможност съдът да достигне до 

различен извод от този на обвинението относно квалификацията на правонарушението 

очевидно не е достатъчно (I. H. and Others v. Austria, § 34). 

244. В случай на промяна на квалификацията в хода на производството на 

обвиняемия/подсъдимия следва да се предостави възможността да упражни правата си 

на защита по практичен и ефективен начин и в подходящ момент (Pélissier and Sassi 

v. France [GC], § 62; Block v. Hungary, § 24). 

245. Преквалификация на правонарушението се смята за достатъчно предвидима за 

обвиняемия/подсъдимия, ако засяга елемент, който се съдържа в обвинението (De 

Salvador Torres v. Spain, § 33; Sadak and Others v. Turkey (no. 1), §§ 52 и 56; Juha 

Nuutinen v. Finland, § 32).8 

246. Пороците в уведомяването за обвинението би могло да бъдат поправени в 

производствата по обжалването, при условие че подсъдимият е имал възможност за 

защита пред висшестоящите съдилища срещу преквалифицираното обвинение, както и 

да оспори присъдата си по всички свързани с него правни и фактически аспекти (Dallos 

v. Hungary, §§ 49-52; Sipavičius v. Lithuania, §§ 30-33; Zhupnik v. Ukraine, §§ 39-43; I. H. 

and Others v. Austria, §§ 36-38; Juha Nuutinen v. Finland, § 33). 

 

(D)  В подробности 

247. Въпреки че степента на „подробност” на информацията варира в зависимост от 

специфичните обстоятелства на всяко дело, обвиняемият следва като минимум да 

получи достатъчно информация за разбирането на предявените му обвинения в 

пълнота, за да може да подготви адекватна защита. 

248. В тази връзка адекватността на информацията следва да бъде оценена по 

отношение на член 6, § 3(b), който предоставя на всеки правото на достатъчно време и 

средства за подготовка на своята защита, както и в светлината на по-общото право на 

                                                 
8 По делото Де Салвадор Торес срещу Испания Съдът приема, че осъждането на жалбоподателя за 

присвояване на обществени фондове с позоваване на разпоредба, предвиждаща отегчаващи вината 

обстоятелства, която обаче не е била цитирана първоначално в обвинителния акт, не е в нарушение на 

член 6, § 3(а), тъй като отегчаващите обстоятелства са били „известни на жалбоподателя от самото 

начало на производството” и в този смисъл са били „елемент, който се съдържа в обвинението”. – Бел. 

прев. 
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справедлив процес, гарантирано от член 6, § 1 (Mattoccia v. Italy, § 60; Bäckström and 

Andersson v. Sweden (dec.). 

 

(E)  Незабавно 

249. Информацията следва да се предостави на обвиняемия своевременно за 

подготовката на неговата защита, което е и основната цел на член 6, § 3(a) (C. v. Italy 

(dec.), където информирането на жалбоподателя за обвинението четири месеца преди 

съдебното заседание се е сметнало за приемливо; вж. обратно Borisova v. Bulgaria, 

§§ 43-45, където жалбоподателката е имала само два часа за подготовката на своята 

защита без адвокат). 

250. Изследвайки съответствието с член 6, § 3(a), Съдът отчита автономното 

значение на думите „обвинено” и „наказателно обвинение”, които следва да се тълкуват 

от гледна точка на обективната, а не на формалната ситуация (Padin Gestoso v. Spain 

(dec.); Casse v. Luxembourg, § 71). 

 

(F)  Език 

251. Ако е установено или ако има причини да се смята, че обвиняемият не знае 

достатъчно добре езика, на който се предоставя информацията, властите следва да му 

предоставят превод (Brozicek v. Italy, § 41; Tabaï v. France (dec). 

252. Макар член 6, § 3(a) да не определя, че относимата информация следва да бъде 

предоставена в писмен вид или преведена писмено на обвиняем, който е чужденец, 

подсъдим, който не знае езика на съдопроизводството, може да се окаже практически в 

неизгодно положение, ако не му е предоставен писмен превод на обвинителния акт на 

език, който разбира (Kamasinski v. Austria, § 79; Hermi v. Italy [GC], § 68). 

253. Но информация за обвиненията, която е достатъчна, може също така да бъде 

предоставена чрез устен превод на обвинителния акт, ако това позволява на 

обвиняемия да подготви своята защита (Kamasinski v. Austria, § 81; Husain v. Italy (dec.). 

254. Тази разпоредба не предоставя право на подсъдимия на пълен превод на 

материалите по делото (X. v. Austria (dec), p. 70). 

255. Разходите по превода на обвиненията следва да бъдат за сметка на държавата в 

съответствие с член 6, § 3(e), който гарантира правото на безплатна помощ от преводач 

(Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany, § 45). 

 

 

2.  Член 6, § 3(b) 

Член 6, § 3 (b) 

„3. Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има минимум следните права: (...) 

  (b)  да има достатъчно време и средства, необходими за подготовка на своята защита;” 

 

(A)  Общи положения 

256. Член 6, § 3(b) от Конвенцията засяга два елемента на истинската защита, а 

именно въпроса за средствата и този за времето. Тази разпоредба предполага, че 

съществените дейности, свързани със защитата на обвиняемия/подсъдимия, могат да 

включват всичко, което е „необходимо” за подготовката за съда. 

Обвиняемият/подсъдимият трябва да има възможност да организира своята защита по 

подходящ начин и без ограничение на възможността да представи всички относими 

доводи за защита пред съда и по такъв начин да повлияе върху изхода на 

производството (Can v. Austria, § 53; Gregačević v. Croatia, § 51). 
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257. Въпросът за адекватността на времето и на средствата следва да бъде 

преценяван в светлината на обстоятелствата по конкретното дело (Iglin v. Ukraine, § 65; 

Galstyan v. Armenia, § 84). 

 

(B)  Достатъчно време 

258. Член 6, § 3(b) защитава подсъдимия от прибързан съдебен процес (Kröcher and 

Möller v. Switzerland (dec); Bonzi v. Switzerland (dec). Макар да е важно производството 

да се провежда с добра скорост, това не следва да става за сметка на процесуалните 

права на едната от страните (OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia, § 540). 

259. Когато се преценява дали подсъдимият е имал достатъчно време за 

подготовката на своята защита, особено внимание следва да се отдели на характера и 

стадия на производството, както и на сложността на делото (Gregačević v. Croatia, 

§ 51). Също така следва да се вземе предвид обичайната натовареност на адвоката, но 

не е неразумно да се изисква от него да направи някакво пренареждане в графика си, 

ако това е необходимо предвид особената спешност на определено дело (Mattick 

v. Germany (dec.). 

260. Член 6, § 3(b) от Конвенцията не изисква подготовката за съдебното 

разглеждане на делото да приключи преди първото заседание. Ходът на съдебните 

производства не може да бъде изцяло предначертан предварително, а може да разкрие 

елементи, които досега не са се проявили и които изискват допълнителна подготовка от 

страните (Mattick v. Germany (dec.). 

261. На защитата следва да бъде предоставено допълнително време след 

възникването на определени обстоятелства в хода на производството, за да коригира 

позицията си, да подготви искане, да обжалва и т.н. (Miminoshvili v. Russia, § 141). 

Такива „обстоятелства“ могат да включват промени в обвинението (Pélissier and Sassi 

v. France [GC], § 62), представяне на нови доказателства от обвинението (G. B. 

v. France, §§ 60-62) или внезапна и драстична промяна на мнението на вещо лице по 

време на процеса (G. B. v. France, §§ 69-70). 

262. Подсъдимият може да поиска прекъсване или отлагане на съдебното заседание, 

ако възникне очевиден проблем с предоставеното от съда време (Campbell and Fell 

v. the United Kingdom, § 98; Bäckström and Andersson v. Sweden (dec.); Craxi v. Italy 

(no. 1), § 72), освен при изключителни обстоятелства (Goddi v. Italy, § 31) или когато в 

националното право или практика няма основание за такова право (Galstyan v. Armenia, 

§ 85). 

263. При определени обстоятелства от съда може да се изиска да отложи 

изслушването по собствено усмотрение, за да се предостави на защитата достатъчно 

време (Sadak and Others v. Turkey (no. 1), § 57; Sakhnovskiy v. Russia [GC], §§ 103 and 

106). 

264. За да може подсъдимият да упражни ефективно правото си на обжалване, 

националните съдилища следва да укажат достатъчно ясно основанията за приетото от 

тях решение (Hadjianastassiou v. Greece, § 33). Когато до изтичането на срока за 

обжалване не е налице решение с пълни мотиви, на подсъдимия следва да се 

предостави достатъчно информация, за да може да подаде информирана жалба (Zoon 

v. the Netherlands, §§ 40-50; Baucher v. France, §§ 46-51). 

265. Държавите следва да предоставят на всеки обвинен в престъпление гаранциите 

по член 6, § 3. Възлагането на осъдения на задължението да изчисли кога започва да 

тече процесуалният срок или кога изтича, е несъвместимо с „усърдието“, което 

договарящите се страни следва да проявяват, за да осигурят ефективното 

осъществяване на правата, гарантирани от член 6 (Vacher v. France, § 28). 
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(C)  Достатъчно средства 

(1)  Достъп до доказателства 

266. „Средствата“, с които всеки обвинен в престъпление следва да разполага, 

включват възможността да се запознае с цел подготовка за своята защита с резултатите 

от разследванията, проведени по време на цялото производство (Huseyn and Others 

v. Azerbaijan, § 175; OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia, § 538). 

267. Когато едно лице е задържано под стража в очакване на съда, понятието за 

„средства“ може да включва такива условия на задържане, които му позволяват да чете 

и пише с разумна степен на концентрация (Mayzit v. Russia, § 81; Moiseyev v. Russia, 

§ 221). От ключово значение е както обвиняемият/подсъдимият, така и неговият 

адвокат да имат възможност да участват в производството и да представят становища, 

без да страдат от прекомерна умора (Makhfi v. France, § 40; Barberà, Messegué and 

Jabardo v. Spain, § 70). 

268. Средствата, които следва да се предоставят на обвиняемия/подсъдимия, са 

ограничени до тези, които го подпомагат или могат да го подпомогнат в подготовката 

на неговата защита (Padin Gestoso v. Spain (dec.); Mayzit v. Russia, § 79). 

269. На обвиняемия няма нужда да бъде предоставян пряк достъп до материалите по 

делото; достатъчно е той да бъде информиран за тяхното съдържание от неговите 

представители (Kremzow v. Austria, § 52). Но ограниченият достъп на обвиняемия до 

материалите по делото не следва да препятства това да му бъдат предоставени 

доказателствата по делото преди съдебната фаза, както и възможност да ги коментира 

чрез своя адвокат чрез устни изявления (Öcalan v. Turkey [GC], § 140). 

270. Когато на обвиняемия/подсъдимия е позволено да осъществява самостоятелно 

своята защита, препятстването на неговия достъп до материалите по делото 

представлява нарушение на правата на защитата (Foucher v. France, §§ 33-36). 

271. За да се улесни осъществяването на защитата, на обвиняемия/подсъдимия не 

следва да се забранява да получава копия от относими документи по делото, както и да 

си води и да използва всякакви бележки (Rasmussen v. Poland, §§ 48-49; Moiseyev 

v. Russia, §§ 213-218; Matyjek v. Poland, § 59; Seleznev v. Russia, §§ 64-69). 

272. Правото на достъп до материалите по делото не е абсолютно. В някои случаи 

може да се наложи някои от доказателствата по делото да не се предоставят на 

защитата с цел да се защитят основните права на друго лице или да се защити важен 

обществен интерес като националната сигурност, необходимостта от защита на 

свидетели или на методи на разследване на престъпления от полицията. Но само такива 

мерки за ограничаване на правата на защитата, които са строго необходими, са 

допустими по член 6, § 1. Съдът ще проверява процедурата по вземане на решения, за 

да се убеди, че тя е съответствала на изискванията за осигуряване на състезателен 

процес и равенство на страните и е включила подходящи гаранции за защита на 

интересите на обвиняемия/подсъдимия (Natunen v. Finland, §§ 40-41; Dowsett v. the 

United Kingdom, §§ 42-43; Mirilashvili v. Russia, §§ 203-209). 

273. Непредоставянето на защитата на доказателствени материали, позволяващи на 

обвиняемия/подсъдимия да се оправдае или да намали присъдата си, може да 

представлява отказ от предоставяне на средства, необходими за подготовка на 

защитата, и следователно нарушение на правото, гарантирано в член 6, § 3(b) от 

Конвенцията. От обвиняемия/подсъдимия обаче може да се очаква да мотивира своето 

искане, а националните съдилища могат да правят оценка на обосноваността на 

мотивите (Natunen v. Finland, § 43; C.G.P. v. the Netherlands (dec). 
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(2)  Консултация с адвокат 

274. „Средствата“, предоставени на обвиняемия/подсъдимия, включват 

консултация с неговия адвокат (Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 99; Goddi 

v. Italy, § 31). Възможността на обвиняемия/подсъдимия да се консултира със своя 

адвокат е от ключово значение за подотовката на неговата защита (Bonzi v. Switzerland 

(dec); Can v. Austria, § 52). 

275. Член 6, § 3(b) се препокрива с правото на правна защита по член 6, § 3(c) от 

Конвенцията (вж. например Lanz v. Austria, §§ 50-53; Öcalan v. Turkey [GC], § 148; 

Trepashkin v. Russia (no. 2), §§ 159-168). 

 

3.  Член 6, § 3(c): право да се защитава лично или с помощта на защитник 

Член 6, § 3(c) 

„3. Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има минимум следните права: (...) 

 (c)  да се защитава лично или да използва адвокат по свой избор; ако не разполага със средства за 

заплащане на адвокат, да му бъде предоставена безплатно служебна защита, когато го 

изискват интересите на правосъдието;“ 

 

276. Член 6, § 3(c) включва специфични аспекти на правото на справедлив процес по 

смисъла на член 6, § 1 (Correia de Matos v. Portugal (dec.); Foucher v. France, § 30). Този 

подпараграф гарантира, че производството срещу обвиняемия/подсъдимия няма да се 

проведе без адекватно представителство на позицията на защитата (Pakelli v. Germany, 

§ 84). Той включва три отделни права: да се защитава лично, да се защитава чрез 

адвокат по свой избор и при определени условия да му бъде предоставена безплатна 

правна помощ (Pakelli v. Germany, § 31). 

 

(A)  Сфера на прилагане 

277. Всяко лице, обект на наказателно обвинение, следва да бъде защитено от член 6, 

§ 3(c) на всяка фаза и стадий от производството (Imbrioscia v. Switzerland, § 37). Така 

защитата може да е необходима дори преди делото да бъде предадено за разглеждане 

от съда, ако и доколкото справедливостта на съдебния процес е възможно да се 

накърни от първоначалното незачитане на разпоредбите на член 6 (Öcalan v. Turkey 

[GC], § 131; Imbrioscia v. Switzerland, § 36; Magee v. the United Kingdom, § 41). 

278. Докато член 6, § 3(b) е свързан с подготовката към съдебния процес, член 6, 

§ 3(c) предоставя на обвиняемия/подсъдимия по-общо право на подпомагане и 

поддръжка от адвокат по време на цялото производство (Can v. Austria, § 54). 

279. Начинът на прилагане на член 6, § 3(c) към досъдебната фаза, т.е. по време на 

предварителното разследване, зависи от специфичните особености на въпросното 

производство и от обстоятелствата по делото (Brennan v. the United Kingdom, § 45; 

Berlinski v. Poland, § 75). Член 6 обикновено изисква на обвиняемия да се разреши 

подпомагане от адвокат още от началните стадии на полицейския разпит (John Murray 

v. the United Kingdom, § 63; Öcalan v. Turkey [GC], § 131; Salduz v. Turkey [GC], § 54; 

Averill v. the United Kingdom, § 59; Brennan v. the United Kingdom, § 45; Dayanan 

v. Turkey, § 31). Това право обаче може да бъде ограничено по основателни причини 

(John Murray v. the United Kingdom, § 63; Magee v. the United Kingdom, § 41). Въпросът 

във всички случаи е дали ограничението в светлината на производството като цяло е 

лишило обвиняемия от справедлив процес (John Murray v. the United Kingdom, § 63; 

Brennan v. the United Kingdom, § 45). Дори когато основателни причини могат по 

изключение да оправдаят отказа от достъп до адвокат, това ограничение не трябва да 

накърнява неоснователно правото на обвиняемия по член 6 (Salduz v. Turkey [GC], § 55). 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57456
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57495
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57495
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-74394
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-73476
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60021
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69022
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102282
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-22757
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58017
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-73415
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57554
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57852
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69022
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57852
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58837
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-73476
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59722
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60521
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57980
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57980
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69022
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-89893
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58836
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59722
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-95015
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-95015
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57980
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58837
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57980
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59722
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-89893


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

 

50 © Съвет на Европа / Европейски съд по правата на човека, 2014 

280. Аналогично начинът, по който член 6, § 3(c) следва да се прилага по отношение 

на въззивните и касационните съдилища, зависи от специфичните особености на 

съответните производства (Pakelli v. Germany, § 29; и, mutatis mutandis, Meftah and 

Others v. France [GC], § 41). Следва да се вземе предвид производството в рамките на 

националния правов ред като цяло и ролята на въззивния и на касационния съд в него 

(Monnell and Morris v. the United Kingdom, § 56; и, mutatis mutandis, Meftah and Others 

v. France [GC], § 41). Необходимо е да се вземат предвид въпроси като характера на 

процедурата за разрешение за обжалване и нейното значение в контекста на 

наказателното производство като цяло, обхвата на правомощията на въззивния съд и 

начина, по който интересите на жалбоподателя са били представени и защитени пред 

въззивния съд (Monnell and Morris v. the United Kingdom, § 56). 

 

(B)  Право да се защитава лично 

281. Предметът и целта на член 6 от Конвенцията като цяло демонстрират едно 

изискване лицето, което е обвинено в извършване на престъпление, да може да вземе 

участие в разглеждането на делото (Zana v. Turkey [GC], § 68; Monnell and Morris v. the 

United Kingdom, § 58). В тясна връзка с това право член 6, § 3(c) предлага на 

обвиняемия/подсъдимия възможност да се защитава лично. Поради това обикновено не 

е нарушение на изискванията на член 6, ако обвиняемият/подсъдимият представлява 

себе си лично в съответствие със собствената си воля, освен ако интересите на 

правосъдието изискват друго (Galstyan v. Armenia, § 91). 

282. Въпреки това правото на лицето да се защитава лично не е гарантирано по 

абсолютен начин. Дали да се позволи на обвиняемия/подсъдимия да се защитава лично, 

или да му се назначи адвокат, е въпрос на свобода на усмотрението на договарящите се 

страни, които са в по-добра позиция в сравнение със Съда да изберат подходящите 

средства за гарантиране на правата на защитата в рамките на своите правни системи 

(Correia de Matos v. Portugal (dec.). Националните съдилища следователно са в правото 

си да решат, че интересите на правосъдието изискват задължителното назначаване на 

адвокат (Croissant v. Germany, § 27; Lagerblom v. Sweden, § 50). Това е мярка в интерес 

на обвиняемия/подсъдимия, чиято цел е да гарантира подходящата защита на неговите 

интереси (Correia de Matos v. Portugal (dec.). 

283. Освен това член 6, § 3(c) не предоставя неограничено право да се използват 

всякакви доводи за защита. Когато обвиняемият/подсъдимият избира да се защитава 

сам, той съзнателно се отказва от своето право да бъде подпомаган от адвокат и се 

смята за задължен да покаже усърдие в начина, по който осъществява защитата си 

(Melin v. France, § 25). Понятието за право на защита на обвинените в престъпление би 

било свръхнатоварено, ако трябва да се допусне, че те не може да подлежат на 

наказателно преследване, когато при упражняването на това право умишлено са 

предизвикали фалшиви подозрения за наказуемо поведение на свидетел или друг 

участник в наказателното производство (Brandstetter v. Austria, § 52). Сама по себе си 

възможността подсъдимият да бъде преследван заради твърдения, направени в негова 

защита, не може да се смята за нарушаваща правата му по член 6, § 3(c). Положението 

обаче може да е различно, когато поради прекомерна строгост на националното 

законодателство или практика в това отношение рискът от последващо наказателно 

преследване е такъв, че подсъдимият действително е ограничен в свободното 

упражняване на своите права на защита (Brandstetter v. Austria, § 53). 

 

(C)  Подпомагане от адвокат 

284. Правото на всеки обвинен в престъпление да бъде защитаван ефективно от 

адвокат е една от основните характеристики на справедливия процес (Salduz v. Turkey 
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[GC], § 51). По правило заподозреният следва да получи достъп до правна помощ от 

момента, в който е задържан от полицията или в който му е определена мярка за 

неотклонение „задържане под стража” (Dayanan v. Turkey, § 31). 

Правото на подсъдимия да участва ефективно в разглеждането на делото включва не 

само правото да присъства, но също така правото да получи правна помощ, ако е 

необходимо (Lagerblom v. Sweden, § 49; Galstyan v. Armenia, § 89). Аналогично само 

присъствието на адвоката на жалбоподателя не може да компенсира отсъствието на 

подсъдимия (Zana v. Turkey [GC], § 72). 

285. Правото на правно представителство не е зависимо от присъствието на 

подсъдимия (Van Geyseghem v. Belgium [GC], § 34; Campbell and Fell v. the United 

Kingdom, § 99; Poitrimol v. France, § 34). Фактът, че подсъдимият, въпреки че е редовно 

призован, не се явява, не може – дори когато няма извинителна причина – да оправдае 

лишаването му от правото да бъде защитаван от адвокат (Van Geyseghem v. Belgium 

[GC], § 34; Pelladoah v. the Netherlands, § 40; Krombach v. France, § 89; Galstyan 

v. Armenia, § 89). 

286. Правото на всеки обвинен в престъпление да бъде защитаван от адвокат по свой 

избор не е абсолютно (Meftah and Others v. France [GC], § 45; Pakelli v. Germany, § 31). 

Като общо правило изборът на обвиняемия/подсъдимия на адвокат следва да се 

уважава (Lagerblom v. Sweden, § 54). Въпреки това националните съдилища могат да не 

зачетат избора на лицето, когато има относими и достатъчни основания да се приеме, 

че това е необходимо в интерес на правосъдието (Meftah and Others v. France [GC], 

§ 45; Croissant v. Germany, § 29). Например специалният характер на производството, 

разгледано като цяло, може да оправдае монопола върху пледирането на адвокати 

специалисти (Meftah and Others v. France [GC], § 47). 

287. За да бъде правото на правна помощ практично и ефективно, а не само 

теоретично, неговото упражняване не следва да зависи от изпълнението на прекомерно 

формалистични условия. Съдилищата следва да гарантират справедливостта на процеса 

и съответно възможността на адвоката, който участва в производството с очевидната 

цел да защитава подсъдимия в негово отсъствие, да го прави (Van Geyseghem v. Belgium 

[GC], § 33; Pelladoah v. the Netherlands, § 41). 

288. Както и в случая с другите права на справедлив процес, 

обвиняемият/подсъдимият може да се откаже от своето право на правна помощ 

(Pishchalnikov v. Russia, § 77). Но преди да може да се каже, че 

обвиняемият/подсъдимият чрез своето поведение имплицитно се е отказал от едно 

толкова важно право по член 6, трябва да се докаже, че той е могъл разумно да 

предвиди какви биха били последствията от неговото поведение. Допълнителни 

гаранции са необходими, когато обвиняемият/подсъдимият иска адвокат, тъй като в 

противен случай неговите шансове да бъде информиран за правата му са по-малки и 

като следствие от това са по-малки и шансовете те да бъдат зачетени (Pishchalnikov 

v. Russia, § 78). 

 

(D)  Безплатна правна помощ 

289. Третото и последно право, предвидено в член 6, § 3(c) – правото на безплатна 

правна помощ, се подчинява на две условия. 

290. Първо, обвиняемият/подсъдимият трябва да докаже, че не разполага с 

достатъчно средства за заплащане на правна помощ. Той обаче няма нужда да прави 

това „отвъд всяко съмнение“; достатъчно е да са налице „някакви индикации“, че това е 

така, или с други думи – че може да се установи „липса на ясни индикации за 

обратното“ (Pakelli v. Germany, § 34). 

291. Второ, договарящите се страни са задължени да предоставят правна помощ само 

„когато го изискват интересите на правосъдието“. Това следва да се прецени, като се 
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вземат предвид фактите по делото като цяло, включително не само ситуацията по време 

на решаването на искането за предоставяне на правна помощ, но също така тази по 

времето, когато националният съд решава делото по същество (Granger v. the United 

Kingdom, § 46). 

292. При определянето на това дали интересите на правосъдието изискват на 

обвиняемия/подсъдимия да се предостави безплатно правно представителство, Съдът 

се ръководи от различни критерии, включително сериозността на правонарушението и 

строгостта на предвиденото наказание (Benham v. the United Kingdom [GC], § 60; 

Quaranta v. Switzerland, § 33; Zdravko Stanev v. Bulgaria, § 38). По принцип, когато е 

предвидено лишаване от свобода, интересите на правосъдието изискват правно 

представителство (Benham v. the United Kingdom [GC], § 61; Quaranta v. Switzerland, 

§ 33; Zdravko Stanev v. Bulgaria, § 38). 

293. Като допълнително условие на критерия „когато го изискват интересите на 

правосъдието“ Съдът разглежда сложността на делото (Quaranta v. Switzerland, § 34; 

Pham Hoang v. France, § 40; Twalib v. Greece, § 53), както и личната ситуация на 

обвиняемия/подсъдимия (Zdravko Stanev v. Bulgaria, § 38). Последното изискване се 

разглежда по-специално от гледна точка на възможностите на конкретния 

обвиняем/подсъдим да представи своята позиция – например по отношение на 

познаването на езика, който се използва от съда, и/или на конкретната правна система – 

ако не му се предостави правна помощ (Quaranta v. Switzerland, § 35; Twalib v. Greece, 

§ 53). 

294. Когато изискването за „интересите на правосъдието” се прилага на практика, 

критерият не е дали липсата на правна помощ е предизвикала „реално увреждане” на 

представянето на защитата, а по-малко строг: дали изглежда „правдоподобно в 

конкретните обстоятелства” адвокатът да е от полза (Artico v. Italy, § 34-35; Alimena 

v. Italy, § 20). 

295. Независимо от важността на доверителните отношения адвокат – клиент, 

правото на защита от адвокат „по свой избор” е по необходимост обект на определени 

ограничения, когато става дума за безплатна правна помощ. Например при 

назначаването на защитник съдилищата следва да държат сметка за желанията на 

подсъдимия, но те може да бъдат пренебрегнати, когато има относими и достатъчни 

причини да се приеме, че това е необходимо в интересите на правосъдието (Croissant 

v. Germany, § 29; Lagerblom v. Sweden, § 54). Аналогично член 6, § 3(c) не може да се 

тълкува като гарантиращ правото на замяна на назначения защитник (Lagerblom 

v. Sweden, §§ 55, 59). Освен това интересите на правосъдието не може да се разглеждат 

като изискващи автоматично предоставяне на правна помощ, когато осъдено лице без 

обективна вероятност за успех желае да обжалва, след като на първа инстанция е 

получило справедлив процес в съответствие с член 6 (Monnell and Morris v. the United 

Kingdom, § 67). 

 

(E)  Практическа и ефективна правна помощ 

296. Член 6, § 3(c) гарантира правото на „практическа и ефективна” правна помощ. 

Просто казано, назначаването на адвокат по схема за правна помощ не гарантира 

ефективно подпомагане, тъй като назначеният адвокат може да почине, да заболее 

сериозно, да бъде възпрепятстван за дълъг период от време да участва или да се 

отклони от задълженията си (Artico v. Italy, § 33). 

297. Правото на ефективна правна помощ включва, inter alia, правото на 

обвиняемия/подсъдимия да комуникира със своя адвокат конфиденциално. Държавата 

може да ограничи конфиденциалния контакт между задържан и неговия адвокат само 

при изключителни обстоятелства (Sakhnovskiy v. Russia [GC], § 102). Ако един адвокат 

не е в състояние да общува без надзор със своя клиент и да получи от него 
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конфиденциални инструкции, неговата помощ губи голяма част от своята 

пълноценност (S. v. Switzerland, § 48; Brennan v. the United Kingdom, § 58). Всяко 

ограничаване на отношенията между клиентите и адвокатите, имплицитно или явно, не 

следва да пречи на ефективната правна помощ, на която обвиняемият/подсъдимият има 

право (Sakhnovskiy v. Russia [GC], § 102). Подслушването на телефонните разговори 

между обвиняемия/подсъдимия и неговия адвокат (Zagaria v. Italy, § 36) и обсесивното 

ограничаване на броя и продължителността на посещенията на адвоката при 

обвиняемия/подсъдимия (Öcalan v. Turkey [GC], § 135) представляват други възможни 

нарушения на изискването за осигуряване на ефективна помощ. 

298. Договарящите се страни обаче не може да бъдат държани отговорни за всеки 

недостатък в работата на адвоката, който е назначен по схема за правна помощ или е 

нает от обвиняемия/подсъдимия (Lagerblom v. Sweden, § 56; Kamasinski v. Austria, § 65). 

Поради независимостта на адвокатската професия осъществяването на защитата е по 

естеството си въпрос между обвиняемия/подсъдимия и неговия представител. От 

договарящите се страни се изисква да се намесят само ако е налице явен провал на 

адвоката да осъществи ефективно представителство или ако този факт е бил представен 

в достатъчна степен на тяхното внимание (Kamasinski v. Austria, § 65; Imbrioscia 

v. Switzerland, § 41; Daud v. Portugal, § 38). Отговорност на държавата може да 

възникне, когато адвокатът изобщо не осъществява никакви действия от името на 

обвиняемия/подсъдимия (Artico v. Italy, §§ 33, 36) или когато не се съобразява с 

ключово процесуално изискване, което не може просто да се приравни към неразумна 

линия на защита или недостатък на аргументацията (Czekalla v. Portugal, §§ 65, 71). 

 

 

4.  Член 6, § 3(d) 

Член 6, § 3 

„3. Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има минимум следните права: (…) 

  (d)  да участва в разпита или да изисква разпит на свидетелите, свидетелстващи против него, 

и да изисква призоваването и разпита на свидетелите на защитата да се извършват при 

същите условия;“ 

 

(A)  Автономно значение на термина „свидетел” 

299. Терминът „свидетел“ има автономно значение в системата на Конвенцията, 

независимо от класификацията по националното право (Damir Sibgatullin v. Russia, § 45; 

S.N. v. Sweden, § 45). Ако приобщаването към материалите на делото на свидетелски 

показания може да послужи в съществена степен като основание за признаване на вина, 

то представлява доказателство за обвинението, към което са приложими гаранциите по 

член 6, §§ 1 и 3(d) (Kaste and Mathisen v. Norway, § 53; Lucà v. Italy, § 41). 

300. Терминът включва също така съобвиняеми/съподсъдими (вж. например 

Trofimov v. Russia, § 37), потърпевши (Vladimir Romanov v. Russia, § 97) и вещи лица 

(Doorson v. the Netherlands, §§ 81-82). 

301. Член 6, § 3(d) може да се прилага и към писмени доказателства (Mirilashvili 

v. Russia, §§ 158-159). 

 

(B)  Право да разпита или да се разпитат свидетелите 

(1)  Общи принципи 

302. Член 6, § 3(d) съдържа принципа, че преди подсъдимият да бъде признат за 

виновен, всички доказателства против него следва по принцип да бъдат представени в 
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негово присъствие в публично разглеждане на делото с оглед на състезателно 

противопоставяне на доводи. Изключения от този принцип са възможни, но те не 

следва да нарушават правата на защитата. Последното по правило изисква на 

подсъдимия да се предостави подходяща възможност да оспори показанията на 

свидетеля против себе си и да го разпита или в момента на даване на показания, или на 

по-късен етап от производството (Hümmer v. Germany, § 38; Lucà v. Italy, § 39; Solakov 

v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia, § 57). 

303. От горния общ принцип следват две изисквания. Първо, трябва да е налице 

сериозна причина за неявяване на свидетеля. Второ, ако присъдата е основана 

единствено или в решаваща степен на свидетелски показания на лице, което 

подсъдимият не е имал възможност да разпита нито по време на разследването, нито в  

съдебната фаза, правата на защитата може да са ограничени в степен, която е 

несъвместима с гаранциите, предвидени в член 6 (т. нар. „правило за единственото или 

решаващо доказателство“) (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], § 119). 

304. Имайки предвид мястото, което правото на справедливо осъществяване на 

правосъдието заема в едно демократично общество, всякакви мерки, ограничаващи 

правата на защитата, следва да са строго необходими. Ако по-малко ограничителна 

мярка се окаже достатъчна, то такава мярка следва да се приложи (Van Mechelen and 

Others v. the Netherlands, § 58). 

305. Важен елемент на справедливия процес е възможността на подсъдимия да се 

конфронтира със свидетеля в присъствието на съдия (Tarău v. Romania, § 74; Graviano 

v. Italy, § 38). 

 

(2)  Задължение за разумни усилия за осигуряване на явяването на свидетелите 

306. Изискването да е налице сериозна причина за неявяването на свидетел е 

предварителен въпрос, който следва да бъде разгледан, преди да се обсъди дали това 

доказателство е единствено или решаващо. Когато свидетели не се явяват лично, за да 

дадат показания, е задължително да се установи дали тяхното отсъствие е оправдано 

(Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], § 120; Gabrielyan v. Armenia, §§ 78, 

81-84). 

307. Член 6, § 1 в съвкупност с § 3 изисква от договарящите се страни да 

предприемат позитивни мерки с цел да се даде възможност на подсъдимия да разпита 

или да бъдат разпитани свидетелите, даващи показания против него (Trofimov v. Russia, 

§ 33; Sadak and Others v. Turkey (no. 1), § 67). 

308. В случай че невъзможността подсъдимият да се разпита или да бъдат разпитани 

свидетелите се дължи на факта, че те отсъстват, властите следва да предприемат 

разумно усилие за осигуряване на тяхното присъствие (Karpenko v. Russia, § 62; Damir 

Sibgatullin v. Russia, § 51; Pello v. Estonia, § 35; Bonev v. Bulgaria, § 43). 

309. Но impossibilium nulla est obligation [невъзможното не може да се вменява в 

задължение]; ако властите не може да бъдат обвинени за липса на усърдие в опитите 

им да осигурят възможност на подсъдимия за разпит на въпросните свидетели, 

отсъствието на свидетелите само по себе си не налага прекратяване на наказателното 

производство (Gossa v. Poland, § 55; Haas v. Germany (dec.); Calabrò v. Italy and 

Germany (dec.); Ubach Mortes v. Andorra (dec.). 

 

(3)  Задължение за мотивиране на отказа да се изслуша свидетел 

310. Макар функцията на Съда да не включва произнасяне по относимостта на 

представеното доказателство, липсата на обосновка на отказа за разпитване или за 

призоваване на свидетел може да представлява ограничаване на правата на защитата, 
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което е несъвместимо с гаранциите за справедлив процес (вж. Popov v. Russia, § 188; 

Bocos-Cuesta v. the Netherlands, § 72; Wierzbicki v. Poland, § 45 и Vidal v. Belgium, § 34). 

 

(4)  Използване на показания на свидетели, които не са представени в съда 

311. В някои случаи може да възникне необходимост да се обърне внимание на 

материали, които са представени по делото на фазата на разследването (Lucà v. Italy, 

§ 40) – например, когато свидетел е починал (Mika v. Sweden (dec.), § 37; Ferrantelli and 

Santangelo v. Italy, § 52), или е използвал правото си да запази мълчание (Vidgen v. the 

Netherlands, § 47; Sofri and Others v. Italy (dec.); Craxi v. Italy (no. 1), § 86), или когато 

разумните усилия на властите да осигурят присъствието на свидетел не са дали 

резултат (Mirilashvili v. Russia, § 217). 

312. Като се има предвид степента, в която отсъствието на свидетел се отразява 

негативно на правата на защитата, когато свидетел не е бил разпитан на каквато и да 

било предходна фаза или стадий на производството, допускането на писмено 

свидетелско показание вместо даване на показание на живо пред съда следва да бъде 

крайна мярка (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], § 125). 

313. Показания на свидетел, получени при условия, в които правата на защитата не 

могат да бъдат осигурени в степен, обикновено изисквана от Конвенцията, следва да се 

разглеждат с крайна предпазливост (S. N. v. Sweden, § 53; Doorson v. the Netherlands, 

§ 76). 

314. Ако свидетел не е могъл да бъде разпитан в състезателно производство по 

уважителна причина, националният съд може да вземе предвид показанията, дадени от 

свидетеля на досъдебната фаза, ако те са потвърдени от други доказателства 

(Mirilashvili v. Russia, § 217; Scheper v. the Netherlands (dec.); Calabrò v. Italy and 

Germany (dec.); Ferrantelli and Santangelo v. Italy, § 52). 

315. Член 6, § 3(d) изисква предоставяне на възможност за кръстосан разпит на 

свидетели, когато техните показания не са представени пред първоинстанционния съд, 

само ако тези показания са изиграли основна или решаваща роля в установяването на 

вината (вж. Kok v. the Netherlands (dec.); Krasniki v. the Czech Republic, § 79). 

316. Дори когато показание по чужди думи е единствено или решаващо 

доказателство против подсъдим, неговото допускане като доказателство няма да доведе 

автоматично до нарушение на член 6, § 1. Фактът обаче, че установяването на вина е 

основано единствено или в решаваща степен върху показание на отсъстващ свидетел, 

трябва да бъде отчетено като много важен фактор, който изисква достатъчно 

компенсаторни фактори, включително наличието на строги процесуални гаранции. 

Въпросът във всеки случай е дали са налице достатъчно компенсаторни фактори, 

включително мерки, които позволяват провеждане на справедлива и вярна оценка на 

достоверността на въпросното доказателство. Това би позволило установяването на 

вина да бъде основано върху такова доказателство само ако то е достатъчно надеждно 

предвид важността му в делото (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], 

§ 147). 

 

(5)  Анонимни свидетели 

317. Макар проблемите, които анонимните и отсъстващите свидетели повдигат, да 

не са идентични, двете ситуации не се различават по принцип, доколкото всяка от тях 

поставя подсъдимия в потенциално неизгодно положение. Основният принцип е, че 

подсъдимият в едно наказателно производство следва да има ефективна възможност да 

оспори доказателствата против себе си (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom 

[GC], § 127). 
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318. Използването на показания, дадени от анонимни свидетели, за обосноваване на 

присъда не е при всички обстоятелства несъвместимо с Конвенцията (Doorson v. the 

Netherlands, § 69; Van Mechelen and Others v. the Netherlands, § 52; Krasniki v. the Czech 

Republic, § 76). 

319. Въпреки че член 6 не изисква изрично интересите на свидетелите да се вземат 

под внимание, техният живот, свобода или лична сигурност може да се окажат 

застрашени, както и интересите им, попадащи най-общо в обхвата на член 8 от 

Конвенцията. Договарящите се страни следва да организират наказателните си 

производства по такъв начин, че тези интереси да не се излагат на опасност 

неоправдано. Принципите на справедливия процес следователно изискват в определени 

случаи интересите на защитата да се балансират срещу тези на свидетелите или 

жертвите, които са призовани да свидетелстват (Doorson v. the Netherlands, § 70; Van 

Mechelen and Others v. the Netherlands, § 53). 

320. Националните власти следва да представят относими и достатъчни основания за 

запазване в тайна на самоличността на определени свидетели (Doorson v. the 

Netherlands, § 71; Visser v. the Netherlands, § 47; Sapunarescu v. Germany (dec.); and 

Dzelili v. Germany (dec.). 

321. Ако анонимността на свидетелите на обвинението се запази, защитата ще бъде 

изправена пред затруднения, които по правило не възникват в хода на наказателния 

процес. В такива случаи затрудненията на защитата следва да се уравновесят в 

достатъчна степен от процедурите, които съдебните органи трябва да следват (Doorson 

v. the Netherlands, § 72; Van Mechelen and Others v. the Netherlands, § 54; Haas 

v. Germany (dec.). 

322. По-специално, жалбоподателят не трябва да бъде възпрепятстван да провери 

надеждността на анонимните свидетели (Birutis and Others v. Lithuania, § 29; Van 

Mechelen and Others v. the Netherlands, §§ 59 и 62; Kostovski v. the Netherlands, § 42). 

323. В допълнение при оценката дали процедурите, които са следвани при разпита 

на анонимния свидетел, са били достатъчни, за да уравновесят трудностите, причинени 

на защитата, дължима тежест следва да се отдаде на степента, в която анонимното 

свидетелство е било решаващо за осъждането на жалбоподателя. Ако това свидетелство 

не е било в никакъв смисъл решаващо, защитата е била затруднена в значително по-

малка степен (Kok v. the Netherlands (dec.); Krasniki v. the Czech Republic, § 79). 

 

(6)  Свидетели по дела за сексуална злоупотреба 

324. Наказателните производства, свързани със сексуални престъпления, често се 

смятат за сурово изпитание от жертвата, особено когато последната е принудена да се 

изправи срещу подсъдимия. Тези особености са дори в още по-голяма степен 

подчертани в случай на малолетно или непълнолетно лице. При отговора на въпроса 

дали в такова производство подсъдимият е получил справедлив процес, следва да бъде 

взето под внимание правото на зачитане на личния живот на предполагаемата жертва. 

Следователно в едно наказателно производство за сексуална злоупотреба може да 

бъдат взети определени мерки с цел защита на жертвата, при условие че тези мерки 

могат да се съвместят с адекватното и ефективно упражняване на правата на защитата. 

С цел гарантиране на правата на защитата може да се изиска от съдебните органи да 

вземат мерки, които компенсират затрудненията, пред които е изправена защитата 

(Aigner v. Austria, § 37; D. v. Finland, § 43; F. and M. v. Finland, § 58; Accardi and Others 

v. Italy (dec.); S. N. v. Sweden, § 47; Vronchenko v. Estonia, § 56). 

325. Предвид особеностите на наказателните производства, свързани със сексуални 

престъпления, член 6, § 3(d) не може да се тълкува като изискващ във всички случаи 
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въпросите да бъдат задавани пряко от подсъдимия или от неговия/нейния адвокат в 

хода на кръстосан разпит или по друг начин (S. N. v. Sweden, § 52; W.S. v. Poland, § 55). 

326. Подсъдимият трябва да има възможност да наблюдава поведението на 

разпитваните свидетели и да оспорва техните твърдения и тяхната надеждност (Bocos-

Cuesta v. the Netherlands, § 71; P. S. v. Germany, § 26; Accardi and Others v. Italy (dec.); S. 

N. v. Sweden, § 52). 

327. Гледането на видеозапис на свидетелски показания не може да се смята само по 

себе си за гарантиращо в достатъчна степен правата на защитата, когато властите не са 

предоставили възможност да се поставят въпроси на лицето, даващо показания (D. 

v. Finland, § 50; A. L. v. Finland, § 41). 

 

 

(7)  Облаги, предлагани на свидетели в замяна на техни показания 

328. Използването на показания на свидетели в замяна на имунитет срещу 

наказателно преследване или други облаги е важен инструмент за борба на 

националните власти със сериозни престъпления. Но използването на такива показания 

може да изложи на опасност справедливостта на производството против подсъдимия и 

може да повдигне деликатни въпроси, доколкото по самата си природа такива 

показания са открити за манипулиране и могат да бъдат дадени единствено с цел 

получаване на предлаганите облаги или за лично отмъщение. В някои случаи 

двусмисленият характер на такива показания и рискът едно лице да бъде обвинено и 

съдено на основата на непроверени твърдения, които може и да не са незаинтересовани, 

не трябва следователно да се подценява. Въпреки това използването на такива 

показания само по себе си не е достатъчно, за да доведе до несправедливост на процеса 

(Cornelis v. the Netherlands (dec.), с по-нататъшни отпратки). 

 

(8)  Показания по чужди думи 

329.  Член 6, §§ 1 и 3(d) от Конвенцията съдържат презумпция срещу използването 

на показания по чужди думи срещу обвиняем/подсъдим в наказателно производство. 

Изключването на използването на показания по чужди думи е оправдано също така, 

когато може да се смята, че подпомагат защитата (Thomas v. United Kingdom (dec.). 

 

(9)  Право да се изисква призоваването на свидетелите на защитата 

330. Като общо правило националните съдилища са тези, които следва да преценяват 

събраните доказателства, както и относимостта на доказателствата, които подсъдимите 

се стремят да представят. Отново като общо правило член 6, § 3(d) оставя на тях 

преценката дали е необходимо да се призовават свидетели. Той не изисква 

присъствието и разпита на всеки свидетел в полза на подсъдимия; неговата основна 

цел, както личи от думите „при същите условия“, е пълно „равенство на страните“ по 

въпроса (вж. сред другите прецеденти Perna v. Italy [GC], § 29; Solakov v. the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia, § 57). 

331. Съответно не е достатъчно подсъдимият да се оплаче, че не му е било позволено 

да разпита определени свидетели; той следва в допълнение да подкрепи своето искане с 

обяснение защо е важно да се изслушат въпросните свидетели, а техните показания 

трябва да са необходими за установяване на истината и за правата на защитата (Perna 

v. Italy [GC], § 29; Bacanu and SC R S.A. v. Romania, § 75). 

332. Когато искането на подсъдим за разпитване на свидетел не е неоснователно, 

мотивирано е в достатъчна степен, относимо е към предмета на обвинението и би могло 

да усили позицията на защитата или дори да доведе до оправдаване, националните 
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власти следва да представят относими причини за отхвърлянето на такова искане (Topić 

v. Croatia, § 42; Polyakov v. Russia, §§ 34-35). 

333. Член 6 не предоставя на подсъдимия неограничено право да се осигури 

явяването на свидетели в съда. Обикновено на националния съд се предоставя 

преценката дали е необходимо, или желателно да се изслуша свидетел (вж. например S. 

N. v. Sweden, § 44; Accardi and Others v. Italy (dec.). 

334. Само в изключителни обстоятелства Съдът може да заключи, че неразпитването 

на определено лице като свидетел е било несъвместимо с член 6 (Dorokhov v. Russia, 

§ 65; Popov v. Russia, § 188; Bricmont v. Belgium, § 89). 

 

5.  Член 6, § 3(e) 

Член 6, § 3(e) 

„3. Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има минимум следните права: (…) 

  (e) да ползва безплатно услугите на устен преводач, ако не разбира или не говори езика, 

използван от съда.” 

 

(A)  „НЕ РАЗБИРА ИЛИ НЕ ГОВОРИ ЕЗИКА, ИЗПОЛЗВАН ОТ СЪДА” 

335. Правото на безплатна помощ от преводач се прилага изключително в ситуации, 

когато подсъдимият не разбира или не говори езика, използван от съда (K. v. France 

(dec). Подсъдим, който разбира езика, не може да изисква услугите на преводач, за да 

осъществява своята защита на друг език, включително на език на етническо 

малцинство, към което принадлежи (K. v. France (dec); Bideault v. France (dec); вж. 

също Lagerblom v. Sweden, § 62). 

336. Когато подсъдимият е представляван от адвокат, обикновено е недостатъчно 

адвокатът на подсъдимия, но не и самият подсъдим да знае езика, използван от съда. 

Преводът в производството е необходим, тъй като правото на справедлив процес, което 

включва правото на участие в разглеждането на делото, изисква подсъдимият да 

разбира производството и да информира своя адвокат по всякакви въпроси, които 

следва да се повдигнат в негова защита (Kamasinski v. Austria, § 74; Cuscani v. the United 

Kingdom, § 38). 

337. Член 6, § 3(e) не се отнася до отношенията между подсъдимия и неговия 

адвокат, а се прилага само към отношенията между подсъдимия и съдията (X. v. Austria 

(dec.), p. 68). 

338. Подсъдимият може да се откаже от правото си на преводач, но това следва да 

бъде негово решение, а не на неговия адвокат (Kamasinski v. Austria, § 80). 

 

(b)  ЗАЩИТЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

339. Член 6, § 3(e) гарантира правото на безплатна помощ от преводач за устен или 

писмен превод на всички документи или изявления в хода на производството, които е 

необходимо подсъдимият да разбира или които трябва да се преведат на езика на съда, 

за да се реализира неговото право на справедлив процес (Luedicke, Belkacem and Koç 

v. Germany, § 48; Ucak v. the United Kingdom (dec.); Hermi v. Italy [GC], § 69; Lagerblom 

v. Sweden, § 61). 

340. Член 6, § 3(e) се прилага не само към устни изявления, направени по време на 

разглеждането на делото, но също така и към материалите по делото и към досъдебното 

производство (Kamasinski v. Austria, § 74; Hermi v. Italy [GC], § 70). 

341. Той обаче не се простира дотам да изисква писмен превод на всички части от 

писмените доказателства или от официалните документи в материалите по делото 

(Kamasinski v. Austria, § 74). Например липсата на писмен превод на присъдата не води 
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непременно до нарушение на член 6, § 3(e) (Kamasinski v. Austria, § 85). В текста на 

член 6, § 3(e) става дума за „устен преводач“, а не за „писмен преводач“. Това 

предполага, че устната лингвистична помощ може да задоволява изискванията на 

Конвенцията (Husain v. Italy (dec.); Hermi v. Italy [GC], § 70). 

342. Накратко, предоставената помощ от преводач трябва да позволи на подсъдимия 

да се запознае с делото против него и да се защитава, особено чрез възможността да 

представи на съда своята версия за събитията (Kamasinski v. Austria, § 74; Hermi v. Italy 

[GC], § 70; Güngör v. Germany (dec.); Protopapa v. Turkey, § 80). 

 

(c)  „БЕЗПЛАТНА” ПОМОЩ 

343. Задължението за предоставяне на „безплатна“ помощ не зависи от това дали 

подсъдимият разполага със средства. Услугите на преводач за подсъдимия са част от 

средствата, които се изискват от държавата за организиране на нейната система на 

наказателно правораздаване. От подсъдимия обаче може да се изиска да заплати за 

преводач, който му е предоставен за съдебно заседание, на което той не се е явил 

(Fedele v. Germany (dec.). 

344. Разходите за превод не може впоследствие да се изискват от подсъдимия 

(Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany, § 46). Да се тълкува член 6, § 3(e) като 

допускащ националните съдилища да изискват тези разходи от осъдения, би означавало 

да се ограничат във времето ползите от тази разпоредба (Luedicke, Belkacem and Koç 

v. Germany, § 42; Işyar v. Bulgaria, § 45; Öztürk v. Germany, § 58). 

 

(d)  УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВОД 

345. Не е уместно по член 6, § 3(e) да се определят детайлни условия относно 

метода, чрез който преводачите могат да оказват помощ на подсъдимите лица. 

Преводачът не е част от съда по смисъла на член 6, § 1 и към него няма формално 

изискване за независимост или безпристрастност. Услугите на преводача следва да 

предоставят на подсъдимия ефективна помощ при осъществяване на неговата защита, а 

поведението на преводача не трябва да пречи на справедливостта на процеса (Ucak 

v. the United Kingdom). 

 

(e)  ПОЗИТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

346. Установяването на нуждите на подсъдимия от преводачески услуги е 

задължение на съдията след консултация с подсъдимия, особено ако той е бил известéн 

за трудностите на адвоката да общува с подсъдимия. Съдията следва да се увери, че 

липсата на преводач няма да попречи на пълното включване на подсъдимия в 

обсъждането на въпроси, от ключова важност за него (Cuscani v. the United Kingdom, 

§ 38). 

347. Макар да е вярно, че осъществяването на защитата е по естеството си въпрос 

между подсъдимия и неговия адвокат (Kamasinski v. Austria, § 65, Stanford v. the United 

Kingdom, § 28), националните съдилища си остават крайният гарант на справедливостта 

на процеса, включително и в случаите на възможна липса на превод за подсъдим 

чужденец (Cuscani v. the United Kingdom, § 39; Hermi v. Italy [GC], § 72; Katritsch 

v. France, § 44). 

348. Знанието на езика от подсъдимия е ключов въпрос, а съдът следва също така да 

изследва характера на правонарушението, в което подсъдимият е обвинен, както и 

всякакви послания, адресирани към него от страна на националните власти, за да 

прецени дали те са достатъчно сложни, за да изискват детайлно владеене на езика, 

използван в съда (Hermi v. Italy [GC], § 71; Katritsch v. France, § 41; Şaman v. Turkey, 

§ 30; mutatis mutandis, Güngör v. Germany (dec). 
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349. Предвид необходимостта правото, гарантирано от член 6, § 3(e), да бъде 

практично и ефективно, задължението на компетентните органи не се изчерпва с 

назначаването на преводач, но може да се разпростре в определена степен и до 

последващ контрол над качеството на предоставения превод, ако е доведен до знанието 

им при конкретните обстоятелства (Kamasinski v. Austria, § 74; Hermi v. Italy [GC], § 70; 

Protopapa v. Turkey, § 80). 

 

IV. ЕКСТРАТЕРИТОРИАЛНО ДЕЙСТВИЕ НА ЧЛЕН 6 

350. Конвенцията не изисква договарящите се страни да налагат нейните стандарти 

върху трети държави или територии (Drozd and Janousek v. France and Spain, § 110). 

Договарящите се държави не са длъжни да проверяват дали един съдебен процес в 

трета държава – след екстрадиция например – би бил съвместим с всички изисквания 

на член 6. 

 

(1)  Флагрантен отказ от правосъдие 

351. Въпреки това според практиката на Съда по изключение може да възникне 

проблем по член 6 в резултат от екстрадиция или решение за експулсиране в условия, в 

които лицето би рискувало да пострада от флагрантен отказ от справедлив процес, т.е. 

от флагрантен отказ от правосъдие в молещата страна. Този принцип бе за пръв път 

установен по делото Soering v. the United Kingdom (§ 113) и впоследствие бе потвърден 

от Съда по редица други дела (вж. например Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], 

§§ 90-91; Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, § 149; Ahorugeze v. Sweden, 

§ 115; Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom, § 258). 

352. Терминът „флагрантен отказ от правосъдие“ се използва като синоним на 

съдебен процес, който е в явно противоречие с разпоредбите на член 6 или на 

принципите, които той въплъщава (вж. сред другите прецеденти Sejdovic v. Italy [GC], 

§ 84; Stoichkov v. Bulgaria, § 56; Drozd and Janousek v. France and Spain, § 110). Макар 

все още да не е възникнало изискване да се дефинира този термин по-прецизно, Съдът 

е указал, че някои форми на несправедливост могат да представляват флагрантен отказ 

от правосъдие. Те включват: 

– задочно осъждане без последваща възможност за нова преценка на 

основателността на обвинението (Einhorn v. France (dec.), § 33; Sejdovic v. Italy 

[GC], § 84; Stoichkov v. Bulgaria, § 56); 

– съдебен процес, проведен в опростен вид и при пълно пренебрегване на правата 

на защитата (Bader and Kanbor v. Sweden, § 47); 

– задържане без достъп до независим и безпристрастен съд за контрол на неговата 

законност (Al-Moayad v. Germany (dec.), § 101); 

– преднамерен и системен отказ от достъп до адвокат, особено на лице, задържано 

в чужда страна (ibid.); 

– използване в наказателно производство на изявления, получени в резултат от 

третиране на заподозрения или на друго лице в нарушение на член 3 (Othman 

(Abu Qatada) v. the United Kingdom, § 267; El Haski v. Belgium, § 85). 

 

353. Изминаха повече от 20 години след решението по делото Soering – т.е. до 

решението от 2012 г. на Съда по делото Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom, – 

преди Съдът да установи за пръв път, че екстрадиция или експулсиране биха нарушили 
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член 6. Както става ясно и от примерите, приведени в предходния параграф, това 

показва, че критерият за „флагрантен отказ от правосъдие“ е много строг. 

„Флагрантен отказ от правосъдие“ означава нещо повече от обикновени нарушения или 

липса на гаранции в съдебното производство, които могат да доведат до нарушение на 

член 6, ако са допуснати в самите договарящи се страни. Това, което се изисква, е 

нарушение на принципите на справедливия процес, гарантиран от член 6, което е 

толкова фундаментално, че представлява анулиране или унищожаване на самата 

същност на правото, гарантирано от този член (Ahorugeze v. Sweden, § 115; Othman (Abu 

Qatada) v. the United Kingdom, § 260). 

 

(2)  Стандарт и тежест на доказване, свързани с „реалния риск” 

354. При преценката дали дадена екстрадиция или експулсиране биха 

представлявали флагрантен отказ от правосъдие, Съдът приема, че са приложими 

същият стандарт и тежест на доказване, както при преценката на екстрадициите и 

експулсиранията по член 3. Така жалбоподателят следва да представи доказателства за 

наличието на сериозни основания да се приеме, че ако бъде изведен от договаряща се 

страна, той ще бъде изложен на реален риск от флагрантен отказ от правосъдие. Когато 

такива доказателства са представени, правителството следва да разпръсне всякакви 

съмнения, които възникват в тази връзка (Ahorugeze v. Sweden, § 116; Othman (Abu 

Qatada) v. the United Kingdom, §§ 272-280; El Haski v. Belgium, § 86; mutatis mutandis, 

Saadi v. Italy [GC], § 129). 

355. За да се определи дали има риск от флагрантен отказ от правосъдие, Съдът 

трябва да изследва предвидимите последствия от предаването на жалбоподателя в 

приемащата страна, вземайки предвид общата ситуация там и неговите лични 

обстоятелства (Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, § 125; mutatis mutandis, 

Saadi v. Italy [GC], § 130). Съществуването на риска следва да се оценява преди всичко 

с оглед на онези факти, които са били известни или е следвало да бъдат известни на 

договарящата се страна по време на предаването (Al-Saadoon and Mufdhi v. the United 

Kingdom, § 125; mutatis mutandis, Saadi v. Italy [GC], § 133). Когато обаче 

експулсирането или трансферът вече са се състояли преди датата на разглеждането на 

делото, Съдът не изключва възможността да се вземе предвид информацията, която се 

получава впоследствие (Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, § 149; Mamatkulov 

and Askarov v. Turkey [GC], § 69). 
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СПИСЪК НА ЦИТИРАНИТЕ РЕШЕНИЯ 

Съдът постановява своите решения на английски и/или на френски, двата негови 

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 100 онлайн сборници по практиката, издадени от трети страни. 
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