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Намиране и разбиране на съдебната практика
на Европейския съд по правата на човека

Отдел "Информация и публикации на съдебната практика"
Дирекция на юрисконсулта

1. Въведение
Съдебната практика на Европейския съд по правата на човека обхваща широк кръг въпроси,
произтичащи от прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на
човека и нейните протоколи.
Секретариатът на Съда публикува редица материали, които да подпомогнат разбирането на
практиката на Съда и на официалните текстове.
Настоящето ръководство предоставя информация за базата данни на съдебната практика
HUDOC и различните публикации, достъпни на интернет страницата на Съда.
То завършва с предложения за това как да се използват най-добре наличните информационни
материали.
Най-новата PDF версия на този документ можете да намерите на адрес:
www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_ENG.pdf.
Той съдържа хипервръзки към различните материали, достъпни на уебсайта на Съда.

Профилът на Twitter ECHRPublication

Профилът на Twitter1 на ЕСПЧ ECHRPublication ви запознава с юридическите резюмета от
Информационния бюлетин за съдебната практика в деня на публикуването на определението
или решението, за което се отнасят, както и с последните публикации на различни езици,
преводите, добавени към базата данни HUDOC и други новости в областта на съдебната
информация и публикациите. Повечето туйтове в ECHRPublication съдържат връзки към
преводи на езици, различни от английски и френски.

1

twitter.com/ECHRPublication
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2. База данни HUDOC
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng

Базата данни HUDOC предоставя достъп до:
- Решения на Голяма камара, камари и комисии, комуникирани жалби, консултативни
становища, правни резюмета и съобщения за пресата на Европейския съд за правата на
човека,
- Решения и доклади (бюлетини) на бившата Европейска комисия за правата на човека,
- Резолюции на Комитета на министрите
Характеристики:
- Интерфейс на английски, френски, турски, руски, испански и грузински
- Филтри за търсене
- Опция за разширено търсене
- Ключови думи дават възможност на потребителя да намери група документи със
сходно правно съдържание
- Заключения, свързани с членове и ключови думи
- Неограничени резултати, възможност за запазване и отпечатване
- Резултатите съдържат линк към юридическото резюме на случая, ако той е избран за
публикуване в Информационния бюлетин за съдебната практика
- Преводи на определения и решения на неофициални езици на Съвета на Европа
Списък с ключови думи, ръководство за употреба (List of keywords, user manual)и нагледни
ръководства в in www.echr.coe.int под Case-Law → Judgments and Decisions → HUDOC → More
information → HUDOC Help
Решенията на RSS (HUDOC judgments and decisions RSS feeds) са достъпни в иконата RSS в
долната част на страницата на сайта www.echr.coe.int
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3. Официална серия на ключови дела – (определения, решения и
съвещателни становища)
Предлага се на адрес www.echr.coe.int под Case-Law →Judgments and Decisions → Selection of
key cases
-

Официална серия на най-важните определения и решения и съвещателни становища,
взети от Бюрото по предложение на юрисконсулта (приблизително 30 случая годишно)

 До 2015г. дела, публикувани в справочника „Доклади (Бюлетини за) за определения и
решения“ в пълен текст или извлечения, класифицирани по член, ключова дума или
ключово понятие, предшествани от бележка и резюме, Годишен индекс





Двуезично издание на английски и френски език
Електронните бюлетини могат да бъдат изтеглени в PDF версия
Печатна версия, публикувана от Wolf Legal Publishers

 От 2016 г., дела публикувани в годишния списък с ключови дела, класифицирани по
членове, по азбучен ред по жалбоподател и по държава-ответник, връзки към
юридически резюмета

 В HUDOC, ключовите дела, представени под
и делата, публикувани в
Бюлетини под
са подредени по значимост в ‘Key cases’.
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4. Преглед на най-новата съдебна практика на Съда
Предлага се на адрес www.echr.coe.int под Case-Law → Case-Law Analysis → Overview of the
Court’s recent case-law

-

Разделът на юрисконсултата в Годишния бюлетин на Съда представя определения и
решения, които повдигат нови или важни въпроси от общ интерес, установяват нови
принципи или развива и изяснява практиката на Съда.

 Печатна версия на английски и френски език, издадена от Wolf Legal Publishers
 Пълно издание на Годишния бюлетин на разположение на www.echr.coe.int под The
Court → Annual Reports

5. Информационен бюлетин за съдебната практика
Предлага се в PDF EPUB и MOBI версии на адрес www.echr.coe.int, на Internet homepage (Quick
Links) и под Case-Law → Case-Law Analysis → Case-Law Information Note

-

-

Резюмета на случаите, за които се счита, че представляват особен интерес: съдебни
определения, решения за допустимост, комуникирани дела и дела, висящи пред
Голяма Камара; кратко представяне на фактите и закона с акцент върху правната
обосновка на Съда
Включва информация за последните събития и публикации на Съда, както и резюмета
на подбрани решения от други международни юрисдикции
Случаи, класифицирани по член и ключови думи
Описателни анотации

 Месечни справки
 Годишен индекс, актуализиран ежемесечно
 Съдържание на английски и френски език
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 Потребителите, които желаят да търсят индивидуални резюмета от
Информационните бюлетини от 1988 до сега, могат да направят това, като избират
полето ‘Legal summaries’ в колекциите от документи в базата данни HUDOC database и
използват всички налични критерии за търсене и филтри или като кликнат върху линка
‘Legal Summaries’ в списъка с резултати.
 Правни резюмета на неофициалните езици са на разположение в HUDOC в ‘NOL Legal
summaries’ под ‘Document collections’
Можете да се абонирате за Case-Law Information Note RSS feed
, за да научите кога ще бъде
публикуван следващия Информационен бюлетин. Видео урокът ви помага да се абонирате за
емисиите.

6. Ръководство по допустимост
Предлага се на адрес www.echr.coe.int под Case-Law → Case-Law Analysis → Admissibility guide

-

Описва условията за допустимост, на които трябва да отговаря жалбата като например:
 Индивидуална жалба (член 34)
 Шестмесечен срок (член 35 § 1)
 Изчерпване на вътрешноправните средства за защита (член 35 § 1), ...

 Публикувано на английски и френски език и преведено на повече от двадесет и пет
неофициални езика на Съвета на Европа.
 Печатна версия на английски и френски език, издадена от Wolf Legal Publishers
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7. Ръководства за съдебната практика
Предлагат се на адрес www.echr.coe.int под Case-Law → Case-Law Analysis → Case-law guides

-

- По член:
 Ръководство по член 1 - Задължение за зачитане на правата на човека
 Ръководство по член 2 – Право на живот
 Ръководство по член 4 - Забрана на робството и принудителен труд
 Ръководство по член 5 - Право на свобода и сигурност
 Ръководства по член 6 - Право на справедлив процес (гражданско производство)
и (наказателно производство)
 Ръководство по член 7 - Неналагане на наказание без закон
 Ръководство по член 8 – Право на зачитане на личния и семеен живот
 Ръководство по член 9 - Свобода на мисълта, съвестта и религията
 Ръководство по член 15 - Дерогация при извънредна ситуация
 Ръководство по член 18 – Ограничаване на използването на рестрикция на
правата
 Ръководство по член 2 от Протокол № 1 - Право на образование
 Ръководство по член 3 от Протокол № 1 - Право на свободни избори
 Ръководство за член 4 от Протокол № 4 - Забрана за колективно експулсиране на
чужденци
 Ръководство за член 4 от Протокол 7 – Право да не бъдат съдени или наказани
два пъти

 Предлагат се на английски и/или френски език и различни неофициални езици на
Съвета на Европа.
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8. Бюлетини от изследователски проучвания на съдебната практика
Налични на адрес www.echr.coe.int под Case-Law → Case-Law Analysis → Case-law research
reports

-

Засягат някои интердисциплинарни теми, специфични разпоредби на конвенцията и
използването на други международни инструменти в съдебната практика на Съда.
 Биоетика в съдебната практика на Съда
 Съдебна практика на Съда по отношение на младите хора
 Насилие срещу деца
 Културни права
 Трансгранична юрисдикция
 Свобода на религията
 Въпроси, свързани със здравето в съдебната практика на ЕКПЧ
 Интернет
 Национална сигурност и европейска съдебна практика
 Нови критерии за допустимост
 Неправитечствените организации в съдебната практика на Съда
 Положителни задължения по член 10
 Препратки към Пан-американския съд за правата на човека в съдебната практика
на Европейския съд
 Роля на прокурора
 Провеждане на публични събрания в съдебната практика на Съда
 Използване на договорите на Съвета на Европа в съдебната практика на Съда

 Предлагат се на английски и/или френски език и различни неофициални езици на
Съвета на Европа
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9. Ръководства по европейското право
Предлагат се на адрес www.echr.coe.int под Case-Law → Other publications → Joint publications
by the ECHR and FRA → Handbooks on European law
 Публикувани съвместно от Съда, Агенцията на Европейския съюз за основните права
(FRA) и Съвета на Европа
 Предлагат се на много езици
Наръчник по европейското законодателство за недискриминация
разработва съответната европейска съдебна практика и обхваща
произхода и съдържанието на категориите и защитата от
дискриминацията, обхвата на закона (включително кой е защитен) и
защитените основания като пол, увреждания, възраст, раса и
националност.

Наръчникът по европейското право в областта на убежището,
границите и имиграцията се съсредоточава върху законодателството,
отнасящо се до положението на гражданите на трети страни в Европа и
обхваща широк кръг от теми, включително достъп до процедури за
получаване на убежище, принудително връщане, задържане и
ограничения на свободата на движение.

Наръчникът по европейското право за защита на данните е
предназначен да запознае практикуващите юристи, които не са
специализирани в областта на защитата на данните, с тази област на
правото.

Наръчникът по европейското право, относно правата на детето, е
отправна точка както за законодателството на Съвета на Европа, така и за
правото на Европейския съюз, свързано със защитата и насърчаването на
правата на детето в Европа.

Наръчникът за достъпа до правосъдие в Европа подчертава и обобщава
основните принципи на правото и съдебната практика, по-специално
тези, разработени съгласно член 47 от Хартата за основните права на
Европейския съюз и членове 6 и 13 от Европейската конвенция за правата
на човека. Наръчникът обхваща областта на достъпа до правосъдие в
най-широк смисъл, включително съдебни, както и извънсъдебни аспекти
и обхваща съществени, процедурни и институционални въпроси.
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10. Диалог през Атлантическия океан: избрана съдебна практика на
европейските и пан-американските съдилища за правата на човека
Предлага се на адрес www.echr.coe.int под Case-Law → Other publications → Joint publications by
the ECHR and Inter-American Court of Human Rights

-

Това издание представя подбор на водещите решения, постановени от всеки съд през
2014 г.

 Печатна версия на английски и испански, издадена от Wolf Legal Publishers

11.

COURTalks-disCOURS

Предлага се на адрес www.echr.coe.int под Case-Law → Case-Law Analysis → COURTalksdisCOURs

Видеоклиповете на COURTalks-disCOURs предоставят на съдии, адвокати и други юристи, както
и на представители на гражданското общество, преглед на различни теми като критерии за
допустимост, убежище и тероризъм.
Различните езикови версии на видеоклиповете се предоставят поетапно на канала YouTube
channel2 на Съда, на уебсайта му (website) и на платформата HELP platform3, заедно с
транскрипцията на видеоклиповете и списък на съответните прецеденти от съдебната
практика.

2
3

www.youtube.com/user/EuropeanCourt
http://helpcoe.org/
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Информационни справки

Предлагат се на адрес www.echr.coe.int под Press → Factsheets
-

Обобщават както съдебната практика, така и висящите дела
Примери за теми:
 Деца и родители (задържани непълнолетни мигранти с придружител, права на
децата, сурогатно майчинство, международни отвличания на деца, родителски
права, защита на непълнолетни, репродуктивни права, задържани непълнолетни
мигранти без придружител)
 Криминално поле (домашно насилие, полицейски арест и съдействие на адвокат,
защита на малолетни и непълнолетни лица, право да не бъдат съдени или наказани
два пъти, места за тайно задържане, тероризъм, трафик на хора, насилие срещу
жени)
 Задържане (задържани непълнолетни мигранти с придружител, задържане и
психическо здраве, условия за задържане и третиране на затворниците,
екстрадиция и доживотен затвор, гладна стачка по време на задържане, доживотен
затвор, задържане на мигранти, право на глас на затворници, здравни права на
затворниците, места за тайно задържане, репродуктивни права, задържани
непълнолетни мигранти без придружител)
 Забрана на дискриминацията (равенство между половете, идентичност на половете,
хомосексуалност: престъпни аспекти, роми и цигани, въпроси, свързани със
сексуалната ориентация)
 Европейски съюз (съдебна практика относно Европейския съюз, дела "Дъблин")
 Експулсиране
/
Екстрадиция
(задържани
непълнолетни
мигранти
с
придружител,колективно експулсиране на чужденци, дела "Дъблин", Временни
мерки, задържани непълнолетни мигранти без придружител,)
 Свобода на сдружаване и мирни събирания (достъп до интернет, политически
партии и асоциации, синдикални права)
 Свобода на изразяване (Реч на омразата, Защита на журналистическите източници,
Защита на репутацията)
 Свобода на мисълта, съвестта и религията (отказ от военна служба по съвест и
убеждение, свобода на религията, религиозни символи и облекло)
 Здравеопазване (задържане и психично здраве, околна среда, краят на живота и
ЕКПЧ, здраве, гладна стачка по време на задържане, лица с увреждания и ЕКПЧ,
защита на здравните права на затворници, репродуктивни права)
 Частен живот (лишаване от гражданство, правна привилегия, масов надзор, защита
на личните данни, защита на репутацията, право на защита на имиджа, наблюдение
на работното място)
 Право на свободни избори (право на глас на затворници, право на глас)
 Право на живот (премахване на смъртното наказание, край на живота и ЕКПЧ, право
на живот)
 Работа и бизнес (правна привилегия, робство, робство и принудителен труд, надзор
на работното място, данъчно облагане, синдикални права, право на работа)
 Други информационни материали (въоръжени конфликти, мерки за строги
ограничения, дерогация при извънредна ситуация, възрастни хора и ЕКПЧ,
извънтериториална юрисдикция, временни мерки, нови технологии, пилотни
решения, спорт и ЕКПЧ)

 Предлагат се около шестдесет информационни листовки
 Предлагат се на английски, френски език и различни неофициални езици на Съвета на
Европа
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13.

Отдел "Информация и публикации на съдебната практика"
Дирекция на юрисконсулта

Профили на страните членки

Предлагат се на адрес www.echr.coe.int под Press → Country profiles
-

Статистически данни и представляващи интерес или висящи дела по отношение на
всяка от 47-те държави-членки

14. Публикации на Генерална дирекция "Права на човека и
върховенство на закона" на Съвета на Европа
14.1. Ръководства по правата на човека
Предлагат се на адрес www.echr.coe.int под Case-Law → Other publications → Publications of the
Council of Europe → Human Rights Handbooks
-

Подготвен от експерти в тази област, всеки наръчник разглежда един аспект от
Европейската конвенция за правата на човека или нейните протоколи. Те са основно
предназначени за практикуващи юристи и особено за съдии, но са достъпни също така
и за други заинтересовани читатели.
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15.

Отдел "Информация и публикации на съдебната практика"
Дирекция на юрисконсулта

Предложения как да се използват най-добре наличните материали

15.1. Търсене на определен случай
 В HUDOC database, като се използва Case Title или Application Number

15.2. Търсене на случаи по член, ключова дума или тема
 В HUDOC database
 Case-law Information Note, нейният годишен индекс и всички правни резюмета, качени
в базата данни HUDOC
 Ръководства по съдебната практика - Case-law guides
 Бюлетини за съдебната практика - Case-law research reports
 Наръчници по европейското право - European law handbooks
 Информационни справки - Factsheets
 Наръчници за правата на човека - Human Rights Handbooks
 COURTalks-disCOURs

15.3. Запознайте се с най-важните случаи, разглеждани всеки месец
 Информационен бюлетин за съдебната практика) - Case-law Information Note

15.4. Запознайте се с най-важните случаи, разгледани всяка година
 Бюлетин за определения и решения - Selection of key cases
 Преглед на най-новата съдебна практика на Съда - Overview of the Court’s recent caselaw
 Годишен индекс на съдебната практика - Annual Index of the Case-law Information
Notes

15.5. Запознайте се с критериите за допустимост
 Ръководство по допустимост - Admissibility guide
 COURTalks-disCOURs
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