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Информация за жалбоподателите  
Производство след комуникация на жалбата – спорна фаза 

 

1.  Едновременно разглеждане на допустимостта и съществото на жалбата 

Като правило, жалбите подлежат на едновременно разглеждане на тяхната допустимост и 
същество, в съответствие с член 29 § 1 от Конвенцията и член 54А от правилника на Съда. 
Когато Съдът счете дадена жалба за допустима, той може, по силата на член 54А § 2 от 
правилника, да се произнесе с едно решение по допустимостта и по съществото й. 

2.  Размяна на становища по допустимостта и съществото на жалбата и искане за 
справедливо обезщетение 

По принцип правителството-ответник следва да представи становището си в срок от 
12 седмици. След като бъде получено в Съда, то ще Ви бъде изпратено, за да можете да 
подготвите отговор. Този отговор трябва да представите, обикновено заедно с Вашето искане 
за справедливо обезщетение по член 41 от Конвенцията, в срок от 6 седмици. Когато на 
правителството е разрешено да представи становището си на националния си език 
(член 34 § 4 (а) от правилника), то е длъжно да изпрати превод на английски или френски език 
в срок от 4 седмици. Горепосочените срокове обикновено не се удължават. 

В случай че не желаете да се възползвате от възможността да отговорите на становището на 
правителството и да представите искане за справедливо обезщетение по член 41, трябва да 
съобщите това на Съда в същия срок. Ако не го направите, Съдът може да реши, че не 
поддържате жалбата си и да я заличи от списъка на делата (член 37 § 1 (а) от Конвенцията). 

Във връзка с искането за справедливо обезщетение, следва да обърнете внимание на член 60 
от правилника – необходимо е да представите искане за справедливо обезщетение в 
конкретен размер, подкрепено със съответните документи, в определения от Съда срок. 
В противен случай Съдът може или изобщо да не присъди обезщетение, или частично да 
отхвърли искането. Това се отнася дори за случаите, в които жалбоподателят на по-ранен етап 
от производството е направил искане за обезщетение. 

Искането за справедливо обезщетение ще бъде удовлетворено само доколкото Съдът счете за 
необходимо. Съдът може да присъди обезщетения за: (1)  имуществени вреди, т.е. загуби, 
претърпени като пряка последица от нарушението на Конвенцията, от което се оплаквате; 
(2)  неимуществени вреди – компенсация за страданията и неудобствата, причинени от 
нарушението; (3)  разноски, направени за предотвратяване или поправяне на нарушението на 
Конвенцията пред националните органи и пред Съда. Тези разноски трябва да бъдат подробно 
описани и ще бъдат възстановени само ако Съдът прецени, че са били необходими, разумни и 
действително направени. Към искането трябва да приложите всички документи, доказващи 
тези разноски, като например фактури и касови бележки. Правителството ще бъде поканено 
да представи становище по Вашето искане за справедливо обезщетение и, ако счете за 
необходимо, допълнително становище по делото. С цел да се улесни обработването на 
документите, представени при размяната на становищата, следва да изпратите всички 
документи, включително приложенията, напечатани във формат А4, с номерирани страници, и 
без да ги прикачвате с телбод, лепило, подвързии или по друг начин. Напомняме Ви, че не 
трябва да изпращате до Съда оригинали на документи. 



 

 

3.  Становища, изпратени извън срок или без да са поискани от Съда 

Становища, изпратени след изтичане на определения от Съда срок, по принцип не се прилагат 
към делото, освен ако преди изтичането на срока не е поискано удължаването му (член 38 § 1 
от правилника). Жалбоподателят обаче следва по собствена инициатива да уведоми Съда за 
всяко съществено ново развитие във връзка с делото и да изпрати копия от всички относими 
решения на националните власти. 

4.  Езици за кореспонденция със Съда 

Според член 34 § 3 от правилника, на този етап от производството кореспонденцията между 
Съда и жалбоподателите или техните представители се води на един от официалните езици на 
Съда – английски или френски. В някои случаи Съдът може да разреши кореспонденцията да 
продължи да се води на официалния език на държава, страна по Конвенцията (например на 
български). 

5.  Участие на друга държава, страна по Конвенцията 

Ако сте гражданин на държава, страна по Конвенцията, различна от тази, от която се 
оплаквате, правителството на тази държава ще бъде поканено да участва в производството 
пред Съда (член 36 § 1 от Конвенцията и член 44 от правилника). Секретариатът на Съда ще Ви 
уведоми за отговора на това правителство. 

 


