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1. HUDOC - Ръководство на потребителя – Въведение 
Как работи настоящото Ръководство на потребителя? 
Ръководството за потребителя на HUDOC се състои от отделни листове, като всеки лист описва една задача. По този начин ще 
намерите цялата информация за това как да изпълните дадена задача на един единствен лист, който можете да отпечатате или да 
прегледате на екрана (препоръчително). 

Приложенията също са интегрирани с цел изясняване на подробности около задачите и други моменти, свързани с базата данни 
HUDOC. 

В края на Ръководство ще намерите FAQ – Често задавани въпроси. 

Ръководството за потребителя на HUDOC е достъпно на уебсайта на Европейския съд по правата на човека (European Court of Human 
Rights’s website) под Съдебна практика → Съдебни решения → База данни HUDOC (Case-Law → Judgments and decisions → HUDOC 
database) или като кликнете върху връзка „Помощ“ (Help) в интерфейса на базата данни HUDOC. 

 
 
Намиране и разбиране на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека 
Разделът в Ръководството „Намиране и разбиране на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека“ (Finding and 
understanding the case-law of the European Court of Human Rights) също така предоставя информация за базата данни HUDOC на 
съдебната практика на Съда и за различните публикации, налични на уебсайта на Съда (и чрез кликване върху „Полезни връзки“ 
(Useful Links)). 

Какво представлява порталът на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ)? 
Порталът на Европейския съд по правата на човека (ЕКПЧ) е мощна, модерна и удобна за потребителя информационна система. 
Тя включва базата данни HUDOC (HUDOC database), колекцията на ЕКПЧ с „Информации за пресата“ (Press Collection), връзка към 
правните резюмета (NOL Legal Summaries), комуникираните (съобщени) дела 2008-2011 (Communicated Cases 2008-2011), HUDOC-
КПИ на Европейския комитет против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, HUDOC-ECRI на 
Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, HUDOC-ESC по Европейската социална харта, HUDOC-EXEC на Отдела по 
изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, HUDOC-GRECO на групата „Държави срещу корупцията“ на 
Съвета на Европа, HUDOC-GRETA на Експертната група за действия срещу трафика на хора, HUDOC-FCNM по Рамковата конвенция 
за защита на националните малцинства, и HUDOC-GREVIO на Експертната група за действие срещу насилието над жени и домашно 
насилие.  

База данни HUDOC  
Базата данни HUDOC (HUDOC database) осигурява достъп до съдебната практика на Европейския съд по правата на човека. Тези 
текстове могат да бъдат консултирани чрез комплексен, но лесен за използване екран за търсене, пуснат за употреба през 2012 г. 

Езици 
Екранът за търсене на HUDOC може да се използва на английски, френски, а също и на български, грузински, руски, испански, 
турски и украински езици. 

 

 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=#n1362659921775_pointer
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=
http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press
https://bit.ly/2NncJ0j
http://hudoc.echr.coe.int/eng-comold
http://hudoc.cpt.coe.int/eng
http://hudoc.cpt.coe.int/eng
https://hudoc.ecri.coe.int/
http://hudoc.esc.coe.int/eng
https://hudoc.exec.coe.int/ENG
https://hudoc.greco.coe.int/eng
https://hudoc.greta.coe.int/eng
https://hudoc.fcnm.coe.int/eng
https://hudoc.grevio.coe.int/eng
http://hudoc.echr.coe.int/


2. Запознаване с интерфейса 
 Намиране на определени колекции, търсене в тях и стесняване на  резултатите. 

1. Колекция от документи в HUDOC 

2. Колекция „Информация за пресата“; 
Правни резюмета, Комуникирани 
(съобщени) дела 2008-2011; HUDOC-
CPT; HUDOC-ECRI; HUDOC-ESC; HUDOC-
EXEC; HUDOC-GRECO; HUDOC-GRETA; 
HUDOC-FCNM; HUDOC-GREVIO 

3. Филтри 

4. Опростено търсене (търсене на текст) 

5. Разширено търсене 

6. Списък с резултати 

7. Езици на интерфейса: английски, 
френски, а също и на български, 
грузински, руски, испански, турски и 
украински езици 

 

 

 

 



3. Как да изберете опция от Колекции документи 
1. Отворете HUDOC (няма илюстрация) 

2. Изберете една или повече колекции 
от съдебни практики, в които да търсите, 
като поставите отметка в квадратчето(тата)  
 

Съдебната практика на институциите по Конвенцията е разделена на отделни 
колекции документи, в които може да се търси поотделно или заедно - Решения 
(Голяма камара, Камара и Комитет), Решения по допустимост (Голяма камара, 
Камара, Комитет, бившата Комисия и бившия Състав за предварителен 
преглед/пресяващ състав), Комуникирани (съобщени) дела, Правни резюмета, 
Съвещателни мнения (Advisory Opinions) (чл. 47 и Протокол № 16), Доклади и 
Резолюции на Комитета на министрите. 2.  

 Знаете ли, че...? 
Трябва да имате предвид, че колекцията по 
подразбиране за търсене е РЕШЕНИЯ на 
Голямата камара и Камарата. За да търсите 
в други колекции, като РЕШЕНИЯ ПО 
ДОПУСТИМОСТ, поставете отметка в 
съответното поле. 

 Знаете ли, че...? 
Можете да задържите курсора на мишката 
върху въпросителния знак (?) до всяка 
опция, за да получите повече информация.

 

 Знаете ли, че...? 
Можете да проверите броя на документите 
в скоби. 

 

 Знаете ли, че...? 
Правните резюмета обикновено се 
публикуват онлайн в същия ден, в който е 
издадено съответното решение по 
същество или по допустимост, и след това 
се събират в Информационна бележка за 
съдебната практика (Case-Law Information 
Note). 

 Знаете ли, че...? 
Нови документи се добавят редовно към 
портала. Всички решения по същество 
обикновено се интегрират в базата данни 
всеки вторник и четвъртък, в деня на 
произнасянето им, а всички решения по 
допустимост (с изключение на решенията 
на един съдия) се интегрират три седмици 
и два дни след произнасянето им (в 
четвъртък, 11 часа). 

 Знаете ли, че...? 
Опростената диаграма за воденето на 
делата от съдебен състав (Simplified case-
processing flow chart by judicial formation) 
може да ви помогне да разберете принципа 
на събиране на документите. 

 Вижте също! 
Глава Error! Reference source not found.. 

 

http://hudoc.echr.coe.int/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/advisoryopinions&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin
http://www.echr.coe.int/Documents/Case_processing_Court_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Case_processing_Court_ENG.pdf


4. Текстово търсене 
 Можете да направите текстово търсене в една или повече колекции, на английски, 

френски и всички налични неофициални езици, като използвате една от опциите. 

Отворете HUDOC (няма илюстрация) и 
изпълнете: 

Опция A: Поле за опростено търсене 

1. Въведете директно в полето дума, фраза, 
група думи, име на дело, номер на жалба, 
държава, булева фраза и т.н. 

2. Кликнете Търсене 

Опция B: Търсене чрез булев екран 

1. Кликнете върху стрелката, за да отворите 
опростения булев екран за търсене  

2. Въведете търсения термин 

3. Кликнете „ПОТВЪРДИ“, за да потвърдите 
заявката си, или „ОТКАЗ“, за да прекратите 
търсенето, или ИЗЧИСТВАНЕ, за да 
започнете отначало 
 

 Знаете ли, че...? 
Булевият екрат Ви предлага шест 
възможности: 
1. Точна дума или фраза 
Въведете „Касационен съд“ и системата ще 
търси (“Касационен съд”). 
2. Всички въведени думи 
Въведете полицейско насилие и системата 
ще търси („полицейско“ И „насилие“). 
3. Която и да е от въведените думи 
Въведете полицейско насилие и системата 
ще търси ((„полицейско“ ИЛИ „насилие“). 
4. Нито една от въведените думи 
Въведете полицейско и системата ще търси 
(БЕЗ „полицейско“). 
5. Близко до въведените думи 
Въведете полицейско в полето „Точно тази 
дума или фраза“ и насилие в полето 
„Близко до въведените думи“, и системата 
ще търси „полицейско“, употребено близо 
до „насилие“. 
6. Булевото поле за търсене Ви позволява, 
ако желаете, ръчно да въвеждате булеви 
термини. 

 Вижте също! 
Таблицата на синтаксиса на булево търсене 
на портала на ECHR в глава Error! Reference 
source not found. 

 

 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/


5. Търсене с филтри 
 Можете лесно да стесните търсенето, като използвате филтри и разширено търсене. Можете да 

комбинирате всички видове търсене, филтриране, разширено и/или текстово търсене. 

3. Изберете една или повече Колекции 
документи  

4. Изберете един или повече филтри 
(език, важност, държава, член от 
Конвенцията, липса на нарушение, 
нарушение и ключови думи), като 
поставите отметка в квадратчетата, за 
да стесните търсенето си. 

Резултатите от търсенето ще се покажат 
веднага в средния прозорец. Броят на 
намерените документи ще бъде 
посочен в горния ляв ъгъл на списъка. 

5. Кликнете върху "Повече" под който и да 
е филтър, за да изберете допълнителни 
параметри за търсене от пълния списък. 

6. A. За да отмените избора на филтър, 
кликнете върху "x" до него вляво или 
отгоре  

B. За да изчистите всички параметри на 
филтър, изберете "Изчисти" директно 
под всеки филтърен раздел вляво и 
„ИЗЧИСТИ ВСИЧКИ“ най-отгоре на 
екрана, за да изчистите всички филтри. 

 Знаете ли, че...? 
1. За да получите повече информация за 
филтър, задръжте курсора на мишката върху 
въпросителния знак (?) до него. 

2. Под „Още филтри“ можете да филтрирате 
търсенето си по филтри за вид документ, 
дата, съдия, първоначален орган, съд и 
организация.  

3. Числото в скоби до филтъра показва броя 
на наличните документи. 

4. Можете да комбинирате всички филтри, 
като ги изберете (напр. можете да изберете 
различни филтри като Език - Английски, 
Важност - 1, Държава - Русия, Липса на 
нарушение на чл. 10). Всички избрани от вас 
филтри ще бъдат изброени в горната част на 
списъка с резултати. 

5. Филтрите се показват във възходящ ред по 
броя на документите, но могат да бъдат и 
сортирани. 

 Вижте също! 
Глава Error! Reference source not found.. 

 

 



6. Използване на филтър „Важност“ 
7. Изберете една или повече Колекции 

документи  

8. Идете на "Филтри" и изберете едно 
или повече нива на важност  

9. Кликнете върху "Повече..." под този 
филтър, за да изберете допълнителни 
параметри за търсене от пълния 
списък и кликнете върху "ПОТВЪРДИ" 

10. За да отмените избора на филтър, 
кликнете върху "x" до него; За да 
изчистите всички параметри на 
филтър, изберете "Изчисти" директно 
под всеки филтърен раздел или 
„ИЗЧИСТИ ВСИЧКИ“ най-отгоре на 
екрана, за да изчистите всички 
филтри. 

 

 Знаете ли, че...? 
Ключови дела: Решения по същество и по 
допустимост, и съвещателни мнения от 
създаването на новия Съд през 1998 г., 
публикувани или избрани за публикуване в 
официалните доклади на Съда за решения 
(Court's official Reports of Judgments and 
Decisions) от 1998 г. до 2015 г. или, от 2016 
г., посочени като Ключови дела. Подборът 
след 2007 г. е направен от Бюрото на Съда, 
по предложение на Юрисконсулта.  
1 = Висока важност: Всички решения по 
същество и по допустимост, и съвещателни 
мнения, които не са избрани за Докладите 
по делата или като Ключови дела, но 
въпреки това имат значителен принос за 
развитието, изясняването или изменението 
на практиката на Съда като цяло или във 
връзка с конкретна държава. 
2 = Средна важност: Решения по същество 
и по допустимост, и съвещателни мнения, 
които, макар и да не допринасят 
значително за съдебната практика, все пак 
надхвърлят простото прилагане на 
съществуващата практика. 
3 = Ниска важност: Решения по същество и 
по допустимост, и съвещателни мнения от 
малък правен интерес. Класификацията по 
важност остава временна до избора на 
Ключовите дела от Бюрото. 

 Вижте също! 
Глава Error! Reference source not found.. 

Само случаи с Ниво на важност "Ключови дела", 1 или 2 съдържат пълен анализ и 
могат да се търсят във всички полета. От 1 януари 2007 г. нататък само полетата 
„Заглавие на дело“, „Номер на жалба“, „Държава“, „Член“, „Ключови думи“, 
„Търсене на текст“ и „Важност“ са в сила за решения по същество и по допустимост 
от по-малък интерес по отношение на съдебната практика на Съда (Ниво на 
важност 3).  
 
 

 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/reports&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/reports&c=


7. Използване на филтъра за ключови думи 
 Правните въпроси, разглеждани във всяко дело, са обобщени в списък с Ключови 

думи, избрани от речник на термини, взети (в повечето случаи) директно от текста 
на Европейската конвенция за правата на човека и допълнителните протоколи. 
Този списък е достъпен в PDF формат (на английски език). 

11. Отидете на левия панел в HUDOC и 
изберете една или повече Колекции 
документи, като поставите отметки в 
квадратчетата 

12. Идете на "Филтри" и изберете една 
или повече опции на филтъра на 
Ключови думи  

13. Кликнете върху "Повече..." под този 
филтър, за да изберете допълнителни 
параметри за търсене от пълния 
списък по реда на поява на членовете 
от Конвенцията и допълнителните 
протоколи 

14. За да отмените избора на филтър, 
кликнете върху "x" вляво или над него; 
За да изчистите всички филтри, 
изберете "Изчисти" директно под 
всеки филтърен раздел или „ИЗЧИСТИ 
ВСИЧКИ“ най-отгоре на екрана. 

 

 Знаете ли, че...? 
1. Всяка ключова дума в йерархията може 
да съдържа ключови думи от „вторично 
ниво“, които са пряко свързани с ключовата 
дума от „първично ниво“. С навигиране 
през йерархията чрез икони  и  до 
дадена ключова дума можете да видите 
всички такива ключови думи от „вторично 
ниво“. 

2. Кликнете върху иконата  за да се 
покажат ключовите думи както от 
първичното, така и вторичното ниво. 

3. Можете да въведете ключова дума в 
полето за търсене в горната част на екран 
"Повече" и да извършите търсене в цялата 
йерархия, като кликнете върху бутон     . 
Ключовата дума ще бъде маркирана в 
червено и броят на намерените резултати 
ще бъде показан в скоби. Изберете 
въпросната ключова дума(и) и кликнете 
върху „ПОТВЪРДИ“, за да видите 
съответните резултати.  

 Вижте също! 
Списъка с ключови думи по членове (PDF 
версия) 

 Вижте също! 
Глава Error! Reference source not found.. 

 

 

 
 
 

https://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Keywords_ENG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/


8. Разширено търсене 
 Можете лесно да оптимизирате търсенето си, като използвате филтри и разширено 

търсене. Можете да комбинирате всички полета за разширено търсене. Те могат да 
бъдат комбинирани също с филтри и текстово търсене, за да стесните допълнително 
търсенето си. 

15. Отворете HUDOC (няма илюстрация) 

16. Кликнете върху "Разширено търсене", 
за да го изберете 

17. Въведете информация в едно или 
повече полета за търсене 

18. Потърсете текст в „Търсене в раздел 
„Документи““ 

19. Кликнете върху "Търсене", за да 
стартирате разширеното търсене 

20. Кликнете върху , за да затворите 
разширеното търсене 

 

 Знаете ли, че...? 
Задръжте курсора на мишката над ? до 
заглавието на което и да е поле за търсене, 
за да получите повече информация. 

 Знаете ли, че...? 
Всички търсения могат да се комбинират 
помежду си и с филтри. 

 Знаете ли, че...? 
Можете да прецизирате текстовото си 
търсене по раздел "Документи". Въведете 
термини в полетата за раздели 
"Документи". 
Можете да извършвате търсене в 
множество зони в рамките на един 
документ. Можете да използвате всички 
налични булеви опции, за да извършвате 
по-сложни търсения. (Вижте таблица 
"Булева матрица за търсене" в портала на 
ЕСПЧ, в глава Error! Reference source not 
found.).  

 Вижте също! 
Глава 16. 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/


9. Търсене на документ по език с помощта на езиковия филтър 
 Можете да филтрирате търсенето по официални и неофициални езици. 

1. Идете на левия панел в HUDOC и 
изберете една или повече колекции от 
документи, като поставите отметка в 
квадратчетата 

2. Слезте надолу до Филтри и изберете 
една или повече опции от езиковия 
филтър 

3. Кликнете върху "Повече" под този 
филтър, за да изберете, ако желаете, 
други езици от пълния списък и 
потвърдете с "ПОТВЪРДИ" 

 

 Знаете ли, че...?? 
Официалните езици са английски и 
френски. Някои документи са налични само 
на един език. Само решения по 
допустимост на Голямата камара и 
текстове, избрани за докладите или като 
ключови дела, са налични по подразбиране 
и на двата езика. 

 Знаете ли, че...?? 
Преводите на неофициални езици се 
публикуват в HUDOC с цел подобряване на 
достъпността и разбирането на водещите 
принципи и стандарти на Конвенцията, за 
да се улесни прилагането им на 
национално ниво. В тези документи могат 
да се извършват текстови търсения. Тези 
преводи не са направени от Бюрото на 
Съда, съответно не може да се гарантира 
тяхната точност или езиково качество. Те се 
публикуват в HUDOC само за 
информационни цели и Съдът не поема 
отговорност за тяхното качество или 
съдържание. 

 Знаете ли, че...?? 
Някои правни резюмета са достъпни на 
неофициални езици, като кликнете върху 
връзката към Правни резюмета на НОЕ 
(неофициални езици). 

 Знаете ли, че...?? 
Повече информация можете да намерите 
на www.echr.coe.int, под Съдебна практика 
→ Решения по същество и решения по 
допустимост → Преводи на съдебна 
практика. 

 Знаете ли, че...?? 
Можете да извършвате текстово търсене в 
неофициалните преводи на документите. 

 Вижте също! 
Глава 16. 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/
https://bit.ly/2NncJ0j
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw&c=#n13692976325001280980460_pointer


10. Търсене на конкретна езикова версия чрез разширено търсене 
 Можете лесно да конкретизирате търсенето си, като използвате филтри и 

разширено търсене. Можете да комбинирате всички филтри и видове 
търсене (филтър, разширено и/или текстово търсене). 

Опция A 

1. Отворете HUDOC (няма илюстрация) 

2. Кликнете Разширено търсене 

3. Въведете името на делото в 
съответното поле 

4. Изберете езиковата версия от списъка 
с предложения, който се появява, 
докато пишете 

5. Кликнете Търсене, за да стартирате 
Разширено търсене 

 

Опция B 

1. Отворете HUDOC (няма илюстрация) 

2. Кликнете Разширено търсене 

3. Въведете името на делото (или 
номера на жалбата) в съответното 
поле 

4. Кликнете Търсене, за да стартирате 
Разширено търсене 

5. Изберете езикова версия в списъка с 
резултати под Налични на..., за да 
отворете прозорец, съдържащ списък 
на съответните документи на този 
език 

6. Кликнете върху "Езикови версии" в 
списъка с резултати, за да отворите 
прозорец с езиковите версии на 
документа, който съдържа връзките 
към официалните и неофициалните 
преводи 

 

Опция A 

 

Опция B  

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/
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11. Разбиране на списъка с резултати 
 В този пример търсим: Решения по същество (Голяма камара и Камара), на 

английски език, Ниво на важност 1, Без нарушение на член 8 и Ключова дума (Чл. 
8-1) Зачитане на семейния живот. 
Списъкът с резултати се променя в зависимост от направения избор на търсене. 

Преглед на списъка с резултати:  

1. Брой резултати 

2. За да изчистите всички намерени 
резултати 

3. За да отпечатате целия списък с 
резултати 

4. За да експортирате списъка с 
резултати в CSV или Excel формуляр 

5. За да създадете RSS канал за 
критериите за търсене 

6. За да сортирате списъка с резултати 

7. Всички избрани филтри 

8. Кликнете върху 'x', за да изчистите 
избраните критерии  

9. HTML версия на документа 

10. Номер на жалба 

11. Тип на документа 

12. Издаващ орган 

13. Дата 

14. Заключение 

15. Данни по дело, за да видите 
метаданните и друга информация, 
свързана с документ 

16. Правно резюме 

17. Езикови версии, включително 
преводи на неофициални езици 

18. Съобщение за пресата 

19. Интернет предаване 

20. Във връзка с… 

 

 

 

 

 



12. Преглед на документ, данни за дело, език и свързана информация 
 Можете да прегледате, да изпратите по имейл, да отпечатате и изтеглите 

резултата и да изведете на екрана допълнителна информация, като данни за 
дело, езикови версии и свързана информация. 

 В този пример търсим: Решения по 
същество (Голяма камара и Камара), на 
английски, Ниво на важност 1, Без 
нарушение на член 8 и Ключова дума (Чл. 8-
1) "Зачитане на семейния живот, Текст за 
търсене „затвор“ 

1.  Отворете HUDOC (няма илюстрация) 

2.  Изпълнете просто или разширено 
 търсене или филтриране, вж. Глава 
Error! Reference source not found. 
 (няма илюстрация). 

3.  Кликнете върху името на делото, 
 за да изберете търсения резултат 

 

Следващият прозорец Ви 
предоставя следната информация и 
опции: 

1. URL на документа 

2. Копиране на URL в клипборда 

3. Правно резюме 

4. Избор на опция (Преглед, Данни за 
дело, Езикови версии, Във връзка с…) 

5. Избор на опция (максимизиране/ 
минимизиране, имейл, печат, 
отваряне/запазване в pdf, отваряне/ 
запазване в Word) 

6. Маркиране на термина в текста за 
търсене (например: затвор) 

7. Номер на жалба, хипервръзка 

8. Връщане към предишния документ 

9. Преминаване към следващ документ 

10. Затваряне на прозореца 

 Знаете ли, че...?? 
Подчертаната информация в синьо е 
удобна хипервръзка, която можете да 
последвате директно, като кликнете върху 
нея, напр. 39051/03 <Бел. прев.: В 

Ръководството при натиснат бутон 

CTRL.>. 
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13. Приложение 1 Допълнителна информация относно колекциите 
документи 

 
Съдебната практика на институциите по Конвенцията е разделена на отделни колекции документи, в 
които може да се търси поотделно или едновременно. 
 
Решения по същество: 

- Голяма камара: Решение по същество на Голяма камара от седемнадесет съдии, които се 
произнасят по допустимостта и/или по същество (напр. при констатиране на нарушение или 
липса на нарушение) при изключителни случаи след отнасяне1 или предоставяне на 
разглеждането2 от страна на Камара. 
1 След решение по същество на Камара, жалбоподателят или правителството могат в срок от три месеца да поискат 
отнасяне към Голямата камара; искането се разглежда от състав, който решава дали делото да бъде преразгледано или 
не. 
2 Дадена Камара може да реши да предостави на Голямата камара разглеждането на всеки казус, който повдига сериозен 
въпрос, засягащ тълкуването на Конвенцията, или ако съществува риск, разрешаването на делото да бъде в противоречие 
с решение по същество, издадено преди това от Съда. 

- Камара: Решения по същество на Камара от седем съдии, които се произнасят по допустимостта 
и/или по същество (напр. при констатиране на нарушение или липса на нарушение). 

- Комитет: Решения по същество на Комитет от трима съдии, които се произнасят по допустимостта 
и/или по същество (например чрез констатиране на нарушение или липса на нарушение) в дела, 
където съдебната практика на Съда е добре установена. 
 

Решения по допустимост: 
- Голяма камара: Решения по допустимост, издадени по изключение от Голяма камара от 

седемнадесет съдии, които се произнасят по допустимостта на делото след предоставяне на 
разглеждането от страна на камара. 

- Камара: Решения по допустимост, издадени от Камара от седем съдии, които се произнасят по 
допустимостта на жалба. Ако жалбата бъде обявена за допустима, Съдът може да вземе решение 
по същество (например чрез констатиране на нарушение или липса на нарушение). Ако жалбата 
бъде обявена за недопустима, производството пред Съда приключва. 

- Комитет: Решения по допустимост на Комитет от трима съдии относно допустимостта на жалба в 
дела, където съдебната практика на Съда е добре установена. 

- Комисия: Решения по допустимост, издадени (до 31 октомври 1999 г.) от бившата Европейска 
комисия по правата на човека. 

- Състав за предварително разглеждане/пресяващ състав: Решения по допустимост относно 
приемане за разглеждане на индивидуални жалби, издавани от състав за предварително 
разглеждане/пресяващ състав от трима съдии по Протокол № 9, преди отмяната му на 1 ноември 
1998 г. 
 

Комуникирани дела: Комуникация с правителството ответник (изложение на факти, оплаквания на 
жалбоподателя и въпроси на Съда) във висящи дела от особен интерес. 
 
Правни резюмета: Правните резюмета обикновено се пускат онлайн в същия ден, в който е излязло 
решението по същество или решението по допустимост и след това се събират в Информационни 
бележки по съдебната практика по дела (решения по същество, решения по допустимост, комуникирани 
дела и висящи дела пред Голямата камара), считани за представляващи особен интерес. Всяко резюме 
има заглавна бележка и е класифицирано по член (членове) от Конвенцията, към които се отнася делото, 
и по ключови думи (за повече информация вижте Приложение 3, точка 3. Правни резюмета, стр. 25). 
Резюмета на неофициални езици също могат да се появят в списъка с резултати, но те са изпратени от 
трети страни и не са изготвени от Бюрото на Съда. Някои правни резюмета на неофициални езици са 
достъпни, като кликнете върху връзката Правни резюмета на НОЕ. 
 
Съвещателни мнения:  

- Член 47: Становища на Голямата камара по правни въпроси, повдигнати от Комитета на 
министрите, относно тълкуването на Конвенцията и Протоколите към нея (освен въпроси, 
свързани със съдържанието или обхвата на правата и свободите, или по всякакви други въпроси, 
които Съдът или Комитетът на министрите следва да решат в резултат на дадена жалба). 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin
https://bit.ly/2NncJ0j


- Протокол № 16: Система, позволяваща на националните върховни съдилища да се обръщат към 
Съда за съвещателни мнения по правни въпроси, свързани с тълкуването на Конвенцията и 
протоколите към нея. Исканията за съвещателно мнение са опционални и становищата, дадени 
от Съда, не са правно обвързващи. 

o Становища: Съвещателни мнения на Голямата камара по искане от съд или трибунал на 
договаряща се страна, по този протокол, по принципни въпроси, свързани с тълкуването 
или прилагането на правата и свободите, определени в Конвенцията и Протоколите към 
нея. 

o Отхвърляне от състав: Решения, взети от състав от петима съдии на Голямата камара, 
отхвърлящи искания за съвещателно мнение, направени от съдилища на договарящите 
се страни. 

 
Доклади: Доклади, издадени (до 31 октомври 1999 г.) от бившата Европейска комисия по правата на 
човека. 
 
Резолюции:  

- по изпълнение: предварителни или окончателни резолюции на Комитета на министрите на 
Съвета на Европа относно изпълнението от държавите-членки на решенията на Съда чрез 
приемане на общи мерки като законодателни реформи и/или индивидуални мерки. 

- по същество: резолюции, приети от Комитета на министрите съгласно бившия член 32 от 
Конвенцията, преди влизането в сила на Протокол № 11 през ноември 1998 г. 

Наличието на документи на Портала е, както следва: 
 

Съда  Решения по същество/Решения по 
допустимост (ноември 1998 г. →) 

ВСИЧКИ 

Съда  Решения по същество/Решения на 
състава за предварително 
разглеждане (1959-октомври 1998 г.) 

ВСИЧКИ 

Съд Комуникирани дела 2006 г. → 

 

Комисия Решения по допустимост (1986 г. →) ВСИЧКИ 

Комисия Решения по допустимост (1955 – 
1986 г.)  

някои публикувани решения 

Комисия Доклади (само публични) 1963 г. → 

 

Комитет на 
министрите 

Резолюции (по изпълнение) 1972 г. → 

Комитет на 
министрите 

Резолюции (по същество) от 1959 г. до юли 2004 г. 

   
 

Опростената диаграма за обработка на делата от съдебен състав може да Ви помогне да разберете 
колекциите от документи. 
 
 

http://www.echr.coe.int/Documents/Case_processing_Court_ENG.pdf


14. Приложение 2 Допълнителна информация за булевите оператори 
 

HUDOC Портал, Булев синтаксис за търсене 

Търсен 
параметър 

Значение 
Примери, т.е. какво трябва да 

въведете в полето „Текст“. 

Дума 
Поредица от една или повече съседни букви или 

цифри. 
Влизане с взлом 

Конституция 

Фраза/ 
изречение/ 

параграф 

Групира думите в реда, в който искате да ги 
намерите – търсене по фраза – „дума дума“ "лишаване от свобода" 

"Касационен съд" 
"Закон № 65-543" 

И 

Намира документи, съдържащи и двата термина в 
произволен ред – дума И дума, или фраза И дума, 

или фраза И фраза и т.н. 
полиция И насилие 

"топла вода" И затвор 

ИЛИ 

Намира документи, съдържащи един от двата 
термина – дума ИЛИ дума, или фраза ИЛИ дума, 

или фраза ИЛИ фраза. 

насилие ИЛИ жестокост 
полиция ИЛИ армия 

"топла вода" ИЛИ затвор 

НЕ 

Намира документи, които не съдържат посочения 
термин – дума НЕ дума или фраза НЕ фраза НЕ телевизия 

Полиция НЕ затвор 

Близост 

Намира документи, в които посочените термини са 
близо един до друг – дума БЛИЗКО ДО дума, или 

фраза БЛИЗКО ДО дума, или фраза БЛИЗКО ДО 
фраза. 

насилие БЛИЗКО ДО вреди 
"топла вода" БЛИЗКО ДО затвор 

Предимство 
Намира документи, в които посочените термини, 

макар и не непременно заедно, трябва да се 
появяват в посочения ред – { дума дума} 

{радио телевизия} 
{изслушване присъда} 

Заместващ 
знак за 

няколко 
знака 

Заменя произволен брой липсващи букви - *ab, a*b 
или ab* 

наруш* 
(нарушение, нарушавам, 

нарушава, нарушител, нарушаване 
и т.н.) 

Единичен 
заместващ 

знак 
Заменя всяка единична буква - a?b 

нарушав? 
(нарушаващ, нарушава) 

 



15. Приложение 3 Още за филтрите  
 

1) Сортиране на филтри 
 

 
 
Филтрите се показват във възходящ ред на броя на документите. Филтрите могат да бъдат сортирани.  

1) Филтрите Език и Държава могат да бъдат сортирани по: 
- Азбучен ред (A-Z) 
- Азбучен ред (Z-A) 
- Брой резултати (от  висок към нисък) 
- Брой резултати (от нисък към висок) 

2) Филтър Важност може да бъде сортиран по: 
- Ниво на важност (Доклади по дела -3)  
- Азбучен ред (Доклади по дела - 3) 
- Брой резултати (от  висок към нисък) 
- Брой резултати (от нисък към висок) 

3) Филтрите Член, Нарушение и Липса на нарушение могат да бъдат сортирани по: 
- Ред (Член-Протокол) 
- Ред (Протокол-Член) 
- Брой резултати (от  висок към нисък)  
- Брой резултати (от нисък към висок) 

 

2) Филтри с Булеви оператори 
 

 
 
Булеви оператори И, ИЛИ и НЕ се използват от всички филтри с изключение на Език, Важност и Дата, така 
че можете да търсите в повече от една категория с един и същи филтър. 
По подразбиране Булевият оператор е ИЛИ. 
Внимавайте! Ако зададете логическо условие И, системата ще запомни Вашия избор и ще го използва по 
подразбиране следващия път, когато използвате този филтър. 
 

а) Булев оператор ИЛИ 
Булев оператор ИЛИ Ви позволява да търсите дела във всяка от избраните категории. 
Пример: Ако търсите Босна и Херцеговина ИЛИ Хърватия, вашият списък с резултати ще покаже всички 
дела, където Държавата ответник е или Босна и Херцеговина, или Хърватия. 
 

б) Булев оператор И 
Булев оператор И Ви позволява да търсите дела, съответстващи на всички избрани категории, взети 
едновременно. 
Пример: Ако търсите Босна и Херцеговина и Хърватия, вашият списък с резултати ще покаже всички дела, 
където и Босна и Херцеговина, и Хърватия са държави ответници, като например Алишич и други срещу 
Босна и Херцеговина, Хърватия, Сърбия, Словения и „Бивша Югославска Република Македония”. 
 

в) Булев оператор НЕ 
Булев оператор НЕ Ви позволява да търсите дела извън избраните категории.  
Пример: Ако търсите английски НЕ френски, вашият списък с резултати ще покаже всички дела, където 
езикът не е нито английски, нито френски. 
  



3) Филтри 
а) Държава 

Използвайте филтър Държава, за да търсите дела срещу определена държава или държави. 
В този филтър са включени 47-те държави-членки. 
 

б) Член 
Използвайте филтър Член, за да търсите член(ове) от Конвенцията или съответния Протокол в делото. 
Просто следвайте формата в таблицата по-долу, за да филтрирате по Член: 
 

За търсене на  Изберете 

Член 8 8 

Член 5 § 2 5-2 

Член 6 § 3 d) 6-3-d 

Член 2  от Протокол № 1 P1-2 

Член 14 вр. с Член 3 14+3 

 

в) Липса на нарушение 
Използвайте филтър Липса на нарушение, за да търсите решения по същество (Голяма камара, Камара и 
Комитет), в които Съдът не е установил нарушение на посочените членове от Конвенцията или съответния 
Протокол. 
Примери: Изберете 8, за да намерите дела, в които има констатация за липса на нарушение на член 8 от 
Конвенцията. Изберете P1-3, за да намерите дела, в които има констатация за липса на нарушение на 
Член 3 от Протокол № 1.  
 

г) Нарушение 
Използвайте филтър Нарушение за търсене на решения по същество (Голяма камара, Камара и Комитет), 
в които Съдът е намерил нарушение на член(ове) от Конвенцията или Протокол. 
Примери: изберете 8, за да намерите дела, в които е установено нарушение на член 8 от Конвенцията. 
Изберете P1-3, за да намерите дела, в които е установено нарушение на Член 3 от Протокол № 1. 
 

4) Ключови думи 
Когато изберете ключова дума от „първично ниво“, се избират и всички ключови думи от „вторично 
ниво“, прикрепени към нея. Когато изберете ключова дума от „вторично ниво“, по подразбиране се 
избира и свързаната ключова дума от „първично  ниво“. Логика И. 
Пример: Член 3, ключова дума от „първично ниво“: Забрана на изтезанията и ключови думи от „вторично 
ниво“: Унизително наказание, Унизително отношение, Ефективно разследване, Експулсиране, 
Екстрадиция, Нечовешко наказание, Нечовешко отношение, Положителни задължения и Изтезание. 
 

 
 
Внимавайте! Ако търсите ключова дума от „първично ниво“ и зададете логика И на филтъра на ключови 
думи, ще трябва да премахнете всички ключови думи от „вторично ниво“. 
Пример: Искате да намерите всички решения по същество, свързани с член 13, с ключова дума от 
„първично ниво“ „Право на ефективно средство за защита“ – трябва да премахнете отметките от следните 
ключови думи от „вторично ниво“: „Ефективна правна защита“, „национален орган“ и „защитимо 
оплакване“. 



 
 
Същото важи и за търсене относно член, свързан с друг член. 
Пример: Ако търсите всички решения, отнасящи се до член 14, ключова дума от вторично ниво 
„Дискриминация“, във връзка с член 8, ключова дума от вторично ниво „Зачитане на личния живот“, моля, 
изберете само двете ключови думи от вторично ниво. 
 

5) Още филтри 
а) Тип документ 

Използвайте филтър Тип документ, за да търсите конкретни типове документи, независимо от съответния 
съд. 
Примери: Решение по същество (По същество и Справедливо обезщетение), Решение по същество 
(Заличено от списъка), и др. 
 

б) Дата 
Използвайте филтър Дата за търсене по период. 
Примери: Миналата седмица; Последните 5 години и т.н. 
 

в) Съдия 
Използвайте филтър Съдия за търсене на дела, където в текста се споменава конкретен съдия от Съда или 
член на Комисия. 
Примери: Дийн Шпилман, Никола Браца и др. 
 

г) Издаващ орган 
Използвайте филтър Издаващ орган, за да търсите документи, идващи от конкретен орган на Съда или 
Комисията, или от Комитета на министрите. 
Примери: КОМИСИЯ (Пленум), Комитет на министрите, Съд (Първа секция) и др. 
 

д) Съд 
Използвайте филтър Съд за търсене по международни съдилища и национални съдилища на 47-те 
държави-членки на Съвета на Европа, посочени в текстовете. 
Примери: Касационен съд, Върховен съд и др.  
 

е) Организация 
Използвайте филтър Организация за търсене от национални и международни организации, посочени в 
текстовете. Той включва набор от организации, чиято работа е свързана с дейността на Европейския съд 
по правата на човека и Съвета на Европа. 
Примери: Европейска централна банка, Съвет на Европа, Еър Канада и др.  



16. Приложение 4 Още за Разширеното търсене 
 

 
 

1. Използвайте полето Текст, за да търсите свободен 
текст в една или повече колекции (вижте раздел а) 
по-долу). Въвеждането на термини в текстовото 
поле търси определен „елемент“ в основния текст 
на документ, независимо дали е дума, фраза, 
изречение и т.н. 

2. Използвайте полето Име на дело, за да търсите по 
името на делото (вижте раздел б) по-долу). 

3. Използвайте полето Номер на жалба за търсене по 
номер на жалбата на делото. 
Пример: 3394/03 

4. Използвайте полето Съдебна практика на Съда в 
Страсбург, за да търсите решения по същество и 
решения по допустимост (Доклади по важни 
дела/Ключови дела, 1 и 2), в които от Съда са 
цитирани конкретни дела на Съда или Комисията. 
Въведете име на делото или номер на жалба. 
Пример: въвеждането на Hatton или 36022/97 в 
това поле ще покаже всички дела, в които е 
цитирано решението по същество в Hatton срещу 
Обединеното кралство. 

5. Използвайте полето Правилник на Съда, за да 
търсите дела (Доклади по важни дела/Ключови 
дела, 1 и 2), съдържащи препратки към 
процедурните правила на Съда (вижте раздел в) 
по-долу). 
Примери: 39; 42-1 
В дясната част на полето има справка, която помага 
при използване на това поле. 

6. Използвайте полето Приложимост за търсене на 
дела (Доклади по важни дела/Ключови дела, 1 и 
2), в които е повдигнат въпросът за приложимостта 
на определена разпоредба от Конвенцията или 
Протоколите.  
Примери: чл. 8 приложим; чл. 8 неприложим; P1-1 
приложим; P1-1 неприложим; чл. 6 обсъден. 
В дясната част на полето има справка, която помага 
при използване на това поле. 

7. Използвайте полето ECLI (Идентификатор на 
европейската съдебна практика), за да стартирате 
търсене с помощта на идентификатор на ECLI. ECLI 
идентификаторите са предназначени да улеснят 
трансграничния достъп до национална съдебна 
практика (независимо дали от съдилища или 
трибунали). 

 
Въведете ECLI номера и кликнете върху Търсене, за 
да извършите търсенето. 
Примери: ECLI:CE:ECHR:2004:0309JUD004029098 

8. Използвайте полето Заключение, за да търсите 
според резултата от делото (вижте раздел г) по-
долу). 
Примери: Нарушение; Липса на нарушение; 
Допустимо; Недопустимо; Останалата част 
недопустима; Имуществени вреди – присъдени 

9. Използвайте полето Номер на резолюция, за да 
търсите Резолюции на Комитета на министрите, 
отнасящи се до дадено дело, като напишете целия 
или част от номера на резолюцията в полето. 
Въведете номера на резолюцията. 
Пример: 36022/97 

10. Датите винаги трябва да се въвеждат във формат 
ДД/ММ/ГГГГ (вижте раздел д) по-долу). 
Можете да използвате автоматичния календар. 

11. Използвайте полето Особено мнение(я), за да 
намерите решения по дела, в които един или 
повече съдии са имали или не са имали особено 
мнение (съгласни, частично съгласни, частично 
несъгласни). 

12. Използвайте полето Вътрешно право за търсене на 
дела (Доклади по важни дела/Ключови дела, 1 и 2), 
в които е цитирана конкретна национална правна 
разпоредба. 
Въведете национална правна разпоредба. 
Пример: Закон за профсъюзите и трудовите 
отношения от 1974 г 

13. Използвайте полето Международно право и други 
относими материали, за да търсите дела (Доклади 
по важни дела/Ключови дела, 1 и 2), в които е 
цитиран конкретен международен или 
ненационален текст. 
Въведете международна или ненационална 
разпоредба. 
Примери: Членове 12 и 14 от Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания 

14. Вижте филтър Ключови думи  
15. Използвайте полето Номер на молба, за да търсите 

съвещателни мнения по номер. 
Примери: A47-2008-001 или P16-2018-001 

 



  
 

 

 

MAN/HELP/OTH 23/38  

MAN/HELP/OTH 23/38 #5463795 

 
 

 

1) Полета за разширено търсене 

а) Правилник на Съда 
Ако кликнете в това поле и след това върху бутона за търсене, ще можете да изберете един или повече 
членове, като поставите отметка в квадратчето и след това кликнете върху ПОТВЪРДИ. 
Можете да прегледате Правилника на Съда в PDF формат на http://www.echr.coe.int, в раздел Официални 
текстове → Правилник на Съда. 
 

б) Заключение 
За да получите най-добри резултати за въпроси, свързани с нарушения и липса на нарушения, ви 
препоръчваме да използвате филтри Нарушение и Липса на нарушение. 
Можете също да използвате ключовите думи, свързани със заключенията на документа, например: 
Допустимо или Недопустимо, Нарушение или Липса на нарушение, Справедливо обезщетение и 
Изпълнение на решението по същество, вижте страница 10. 
Списъкът на Ключови думи по членове е достъпен в PDF формат. 

 
в) Дата 
Ако поставите дата в първото поле Дата, това означава, че искате да започнете търсенето си от тази дата. 
Ако поставите дата само във второто поле Дата, това означава, че търсите до тази дата и ще намерите 
всички документи преди тази дата. 
Датите включват въведената дата. Например търсенето от 01/01/1996 до 31/12/1996 ще върне  документи 
за цялата 1996 г. Търсене от 01/05/1994 до 30/05/1994 ще върне документи за целия месец май 1994 г. 
 

2) Използване на запетая “,” 
Запетая ( “,”) в поле Разширено търсене се тълкува от HUDOC като булев оператор ИЛИ. 
Пример: ако напишете 46460/10,20577/05 в полето за номер на жалба, системата търси 46460/10 ИЛИ 
20577/05. 
 

 
 

3) Търсене в раздели на документи и функция Близост 
Всеки раздел има функция за близост до 1000 думи по подразбиране. 
Пример: за да търсите всички документи, в които „в Съда срещу Сърбия“ се появява не повече от 1000 
думи след „Процедура“, въведете „Сърбия дадена на Съд“ в полето „Процедура“. 
Тъй като тази функция не дава изчерпателни резултати за всяко дело, тя не трябва да се използва за 
статистически цели. 
 

4) “Полета за разширено търсене” и страница с данни по делото 
За да видите всички „Полета за разширено търсене“, свързани с делото от колекцията съдебна практика 
на HUDOC, отворете страницата Данни за делото. 
 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules&c=
http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Keywords_ENG.pdf


17. Приложение 5 Още за лентата с резултати 
 

 
 

1) Сортиране на резултати 
Кликнете върху стрелката до полето „Сортиране по“ вдясно на екрана, за да изберете елемент от 
падащото меню. 
 
Съответствие - при търсене на определен термин в текста, тази опция ще даде първо документа с най-
много срещания на този термин 
Дата (първо най-новите) - хронологичен ред 
Дата (първо най-старите) - обратен хронологичен ред 
Заглавие (A-Z) - Заглавие по азбучен ред  
Заглавие (Z-A) - Заглавие по обратен азбучен ред 
Държава (A-Z) - Държава ответник по азбучен ред  
Държава (Z-A) - Държава ответник по обратен азбучен ред 
Номер на жалба (нарастващ) - номер на жалба по нарастващ ред 
Номер на жалба (намаляващ) - номер на жалба по намаляващ ред 
Дата (Най-нова), след това Държава – Сортиране по Дата и след това по Държава 
Дата (Най-стара) след това Държава - Сортиране по Дата и след това по Държава 
 

2) Разпечатване на резултати 
Кликнете върху бутона за Печат, за да отпечатате целия списък с резултати. 
 

3) Експортиране на резултати 
Кликнете върху бутона Експортиране, за да експортирате списъка с резултати във формати CSV или Excel. 
 

4) Как да създадете RSS канали от Вашето търсене 
Кликнете върху бутона RSS, за да създадете RSS канал за критериите, използвани във Вашето търсене. 
 
Можете да персонализирате вашия RSS канал и да бъдете информирани за последните документи по 
темата, която Ви интересува. 
Пример: Ако сте търсили всички решения по същество (Голяма камара и Камара) на английски, 
Важност: 1, Държава: Обединено кралство, Вие ще създадете RSS канал за тези критерии и ще Ви бъдат 
изпратени връзки към свързано съдържание в интернет сайта. 
 
Можете да се консултирате с RSS страницата на HUDOC с Решения по същество и Решения по допустимост 
и ръководството на Мониторинг на съдебна практика и ново съдържание: RSS абонамент 
 
 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=ECHRRSSfeeds&c
https://www.echr.coe.int/Documents/RSS_Feed_subscription_ENG.pdf


18. Приложение 6 Още за прегледа на списъка с резултати и 
подробно представяне 

 
Списъкът с резултати показва по подразбиране само част от данните относно наличните езици и 
заключението. 
Кликнете върху „Повече…“, за да видите всички данни. 
 
Що се отнася до номерата на жалбите, само първите три цифри от номера на жалбата се показват 
автоматично. Ако номерът съдържа повече от три цифри, можете да видите целия номер, като кликнете 
върху Повече... 
 

 
 
Можете да покажете по подразбиране всички данни в списъка с резултати и така автоматично да 
увеличите информацията. 
 

 
 
Кликнете върху „Предпочитания“ под полето за текстово търсене, след което поставете отметка в 
квадратчето. 

 
 
Ще бъдат показани всички данни относно номерата на жалбите, езиковите версии и заключението. 
 
Изберете „Активиране на преглед на списъка с резултати“, за да маркирате търсения термин в 
текстовото търсене. 
 
Пример: Ако сте активирали „преглед на списъка с резултати“ и търсите думата „полиция“, тя ще бъде 
маркирана под името на делото в селекция от изречения, взети от въпросния документ. 
 

 
 



19. Приложение 7 Още за данни за делото, е-Доклади/ Ключови 
дела, правно резюме, свързани документи, съобщения за 
пресата, уебкаст и RSS канал 

 

1) Данни за делото 
Страницата Данни за делото предоставя информация, свързана с всеки документ в колекцията на 
HUDOC и дава кратък преглед на обхвата на делото. 
Информацията под Данни за делото включва основни данни (Издаващ орган, Тип документ, Език(ци), 
Заглавие, Номер на жалба, Държава(и), Дата), както и по-конкретни правни данни (Ниво на важност, 
Приложимост, Заключение(я), Членове), Правилник на Съда, Особено мнение, Съдебна практика на 
Съда в Страсбург, Вътрешно право, Международно право и други относими материали, Ключови думи 
и ECLI). 
 
В раздела Данни за делото, номерата на жалбите по делата, цитирани в списъка Съдебна практика на 
Съда в Страсбург, се показват като хипервръзки, което Ви позволява да преминете директно към 
цитираната съдебна практика - ако кликнете върху връзката, ще видите списък с всички резултати, 
свързани с даден номер на жалба. 
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2) e-Доклади/ Ключови дела 
 
Докладите по Решения по същество и Решения по допустимост (цитирани в съдебната практика като 
ECHR, достъпни в Ниво на важност в HUDOC - Доклади по дела) е официалната печатна колекция на Съда 
от решения по същество, решения по допустимост и съвещателните мнения от 1998 г. до 2015 г. Изборът 
на най-важните дела се извършва от Бюрото1 на Съда (виж Глава II от Правилника на Съда) по 
предложение на Юрисконсулта.2 
Всеки том съдържа поредица от дела или откъси от дела, класифицирани по членове, ключови думи и 
ключови понятия, предшествани от заглавна бележка и резюме, на английски и френски език. 
Докладите са достъпни в HUDOC в PDF формат (e-Доклади) от 1999 г. нататък на адрес www.echr.coe.int (в 
бързи връзки) и под Съдебна практика → Доклади за Решения по същество и Решения по допустимост. 
Новите томове се добавят веднага щом се появят в печатен формат. 
 
Кликнете върху една от връзките „Доклади“ в списъка с резултати: „℮ Публикувано в Доклади по дела“ 
или „Доклади по дела“, 
 

 
 
за да отворете прозореца на уебсайта на Съда, съдържащ доклада(ите), в който е публикувано делото. 
 

 
 
От 2016 г. подборът на най-важните Ключови дела, направен от Бюрото по предложение на 
Юрисконсулта, се обозначава с „Ключово дело” в списъка с резултатите. 
 

 
 

 
1 Бюрото на Съда се състои от председателя и заместник-председателите на Съда и от председателите на секции 
2 Юрисконсултът отговаря за наблюдението на съдебната практика и играе ключова роля за предотвратяване на 

конфликти в съдебната практика. 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/reports&c=
https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/reports&c=
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3) Правно резюме 
Правното резюме на дело от особен интерес обикновено се публикува в HUDOC в деня на излизане на 
решението по същество или решението по допустимост. 
 
Всички правни резюмета за месеца са събрани в месечната Информационна бележка Съдебна практика. 
Тази публикация е достъпна в PDF версия на www.echr.coe.int (в Бързи връзки) и под “Съдебна практика” 
→ Съдебна практика - Информационна бележка. 
 
Можете да достъпите информационните бележки автоматично, като се абонирате за RSS канала  на Съда 
(Мониторинг на съдебна практика и ново съдържание: абонамент за RSS канал) 
 
Всяко дело от особен интерес (решения по същество, решения по допустимост и комуникирани дела) е 
обобщено с кратко изложение на фактите и правото с акцент върху правните мотиви на Съда. 
 
Всички правни резюмета, издадени от Секретариата от 31 декември 1998 г., са налични в базата данни 
HUDOC. Те винаги са налични както на английски, така и на френски език. Резюмета на неофициални 
езици също могат да се появят в списъка с резултати, но те са изпратени от трети страни и не са изготвени 
от Секретариата на Съда. 
 
Правни резюмета могат да бъдат намерени в HUDOC под Колекция документи: 
 

 
 
Те могат да бъдат намерени също и в списъка с резултати,  
 

 
 
  

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=ECHRRSSfeeds&c=
https://www.echr.coe.int/Documents/RSS_Feed_subscription_ENG.pdf


Можете да намерите правните резюмета също и като кликнете върху Във връзка с…: английски и 
френски правни резюмета за делото. 
 

 
 
Ако кликнете върху връзката Правно резюме, ще се отвори нов прозорец, показващ екран „Правно 
резюме“. 
 

 
 
Ако кликнете върху Правни резюмета, когато за дадено дело има няколко резюмета, ще се отвори нов 
прозорец със списъка с резултати. 
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4) Свързани документи 
Кликнете върху Във връзка с…, за да бъдете насочени към всички материали, свързани с делото като: 

- Решение по същество, Решение по допустимост, Комуникация, Доклади, Резолюция(и) 
- Правно резюме 
- Съобщения за пресата 
- Уебкаст 

 

 
 

5) Съобщения за пресата 
Всички съобщения за пресата, издадени от Секретариата след 1 януари 1999 г., са достъпни в базата 
данни HUDOC и в Портала на Европейския съд за правата на човека (ECHR). Те включват резюмета на 
решенията по същество и решенията по допустимост, предоставени от Съда, и информация за висящи 
дела и за дейностите на Съда като цяло. 
 
Съобщенията за пресата винаги са налични както на английски, така и на френски език. 
 
Съобщенията за пресата относно решенията на Съда по същество обикновено се публикуват в 10 ч. във 
вторник и четвъртък (когато излизат решенията по същество). Предстоящите прессъобщения се обявяват 
седмица предварително с кратко резюме на съответните дела. Изслушванията се обявяват през 
предходния месец. 
 
Съобщенията за пресата са достъпни в PDF формат чрез кликване върху връзката Свързани съобщения 
за пресата на английски и френски език в делото. 
 
Можете също да получите достъп до пълната колекция от съобщения за пресата, като кликнете върху 

връзката Съобщения за пресата под Колекции документи. Това Ви отвежда до специална база данни за 
прессъобщения. 
Можете да направите търсене по ключова дума, като филтрирате вашето търсене по Език, Държава, Тип 
документ и Дата и да приложите още филтри, като Съдия или Организация. 
Функционалностите на тази база данни са същите като на колекцията HUDOC. 
 
Можете да намерите колекцията съобщения за пресата и чрез връзката на началната страница на Съда. 

6) Уебкаст 
Уебкастовете на изслушванията се комбинират със съответните документи на HUDOC. 
 
Кликнете върху връзката Уебкаст, за да отворите нов прозорец със списък с уебкастове относно делото: 
 

http://hudoc.echr.coe.int/eng-press
http://hudoc.echr.coe.int/


 
 
Можете също да получите достъп до Уебкаста от раздела Във връзка с…, като кликнете върху Уебкаст под 
заглавието Уебкаст. 



20. Приложение 8 Още за достъпа до други бази данни, лента с 
инструменти, HUDOC URL, Twitter и поддръжка 

 

1) Достъп до други бази данни 
Можете да получите достъп до следните допълнителни бази данни: 

- Колекция за пресата: http://hudoc.echr.coe.int/eng-press#  
- Правни резюмета на НОЕ: https://bit.ly/2NncJ0j  
- Комуникирани дела 2008-2011 г.: http://hudoc.echr.coe.int/eng-comold#  
- HUDOC-CPT на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или 

унизително отношение или наказание: http://hudoc.cpt.coe.int/  
- HUDOC-ESC на Европейската социална харта: http://hudoc.esc.coe.int/  
- HUDOC-EXEC по изпълнение на решенията на ЕСПЧ на Отдела за изпълнение на решенията: 

http://www.coe.int/en/web/execution   
- HUDOC-GREVIO на Експертната група за действия срещу насилието над жени и домашното 

насилие: https://hudoc.grevio.coe.int/  
 

 

2) Долна лента 
Лентата с инструменти в долния колонтитул се намира на главната страница. 

 
 

Бутони Съдържание 
 

 
 

За да туитнете връзката на страница Търсене на HUDOC 
Twitter 

 
 

За да публикувате връзката към страница Търсене в HUDOC 
на Вашата стена във Facebook l 

 

За да влезете в YouTube канала на Европейския съд по 
правата на човека 

 
За да достъпите HUDOC RSS канали на Решения по същество 
и Решения по допустимост  и ръководството Мониторинг на  
развитието на съдебната практика и ново съдържание: 
абонамент за RSS канал 

 
 

За да споделите връзката към страницата за търсене в HUDOC 
в LinkedIn 

http://hudoc.echr.coe.int/eng-press
https://bit.ly/2NncJ0j
http://hudoc.echr.coe.int/eng-comold
http://hudoc.cpt.coe.int/
http://hudoc.esc.coe.int/
http://www.coe.int/en/web/execution
https://hudoc.grevio.coe.int/
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/user/EuropeanCourt
http://www.youtube.com/user/EuropeanCourt
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=ECHRRSSfeeds&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=ECHRRSSfeeds&c=
https://www.echr.coe.int/Documents/RSS_Feed_subscription_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/RSS_Feed_subscription_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/RSS_Feed_subscription_ENG.pdf
http://www.linkedin.com/


 
 

За достъп до Уеб страницата на Съвета на Европа 

 
За достъп до страницата на Европейския Съд по правата на 
човека 
 

 
За достъп до страница Съдебна практика → Анализ на 
съдебната практика, съдържаща: Информационна бележка 
Съдебна практика, търсене на съдебна практика, Преглед на  
съдебната практика на Съда, Ръководство за допустимост, 
Ръководства по съдебна практика, Съдебна практика -  
търсене на доклади и COURTalks-disCOURs 
 

 
 

За да прочетете Декларацията за поверителност 

 
Насочва ви към страницата на HUDOC Помощ за описание на 
базата данни HUDOC, HUDOC самоучители и ръководство, 
списък на ключови думи по членове, FAQ – Често задавани 
въпроси, и езикови версии, Съвместими уеб браузъри и 
онлайн формуляр за изпращане на коментари относно 
HUDOC 
 

 
Връща ви обратно в началото на страницата 

 

3) HUDOC URL 
URL адресът за HUDOC сесията показва критериите за търсене. 
 
Пример: Ако сте направили търсене във френския интерфейс на сайта HUDOC (hudoc.echr.coe.int/sites/fra) 
за Голяма камара и Камара решения по същество 
("documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]) с Ниво на важност 1 ("importance":["1"]), URL 
адресът на сесията ще бъде както следва: 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"importance":["1"],"documentcollectionid2":["GRAND
CHAMBER","CHAMBER"]} 
 

 Знаете ли, че...?? 
Ако копирате URL адреса на сесията, свързана с конкретно търсене, всеки път, когато го поставите в 
адресната лента, ще получите актуализираните резултати за това търсене. 
Пример: Ще получите всички резултати до момента за решения по същество на Голямата камара на 
френски относно вторичната ключова дума „изтезание“ (3), като копирате в адресната лента URL адреса: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["FRE"],"kpthesaurus":["492"],"documentcollectionid2":["G
RANDCHAMBER"]}.  
.  

4) Абонамент в Twitter 
Европейския съд по правата на човека е в Twitter, на следния адрес: https://twitter.com/ECHR_CEDH. 
 
Този акаунт в Twitter ви позволява да следите дейностите на Съда на френски и английски език, двата 
официални езика на Съвета на Европа, и да получавате преводи на документи на някои от официалните 
езици на държавите-членки. 
 
По-специално, акаунтът туитва ръководства по съдебна практика, правни резюмета на дела, 
представляващи интерес, и съобщения за пресата. 

5) Поддръжка 
В случай на текуща техническа поддръжка на сайта на HUDOC, в долната част на екрана за търсене ще се 
появи банерът, показан по-долу, за да Ви информира, че работата може да е бавна. 

 

 

http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN
http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/overview
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/overview
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/admi_guide
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/researchreports&c=
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/researchreports&c=
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/courtalks&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=privacy&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=#n1362659921775_pointer
https://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_ENG.PDF
https://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Keywords_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_FAQ_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_FAQ_ENG.pdf
https://app.echr.coe.int/Contact/EchrContactForm/English/8
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"importance":["1"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"importance":["1"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["FRE"],"kpthesaurus":["492"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["FRE"],"kpthesaurus":["492"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER"]}
https://twitter.com/ECHR_CEDH


21. Приложение 9 Списък на заключения на решения по 
същество, решения по допустимост, комуникирани дела и 
резолюции 

 

1) Заключения на решения по същество 
 

а) Предварителни възражения: 
❖ Предварително възражение допуснато ❖ Предварително възражение частично отхвърлено 
❖ Предварителни възражения допуснати ❖ Предварителни възражения частично отхвърлени 
❖ Предварително възражение частично допуснато ❖ Предварително възражение обединено със 

становището по същество 
❖ Предварителни възражения частично допуснати ❖ Предварителни възражения обединени със 

становището по същество 
❖ Предварително възражение отхвърлено ❖ Предварително възражение обединено със 

становището по същество и отхвърлено 
❖ Предварителни възражения отхвърлени ❖ Предварителни възражения обединени със 

становището по същество и отхвърлени 
 

б) Допустимост: 
❖ Остатък от жалба недопустим ❖ Заличено от списъка 
❖ Загуба на статут на жертва ❖ Ревизията е допусната 
❖ Неприложимо ❖ Ревизията е отхвърлена 
❖ Липса на юрисдикция 

 
 

в) Наличие / липса на нарушение: 
❖ Наличие / липса на нарушение на Член z 

 

❖ Наличие / липса на нарушение на Член z от 
Протокол № x 

❖ Наличие / липса на нарушение на Член z+z ❖ Наличие / липса на нарушение на Член z 
разглеждан в светлината на Член z 

❖ Наличие / липса на нарушение на Член 14+z  
 

 СЪВЕТ 
В зависимост от делото, ние добавяме следната информация: материалноправен или процесуален 
аспект, условно наличие/липса на нарушение, държавата, срещу която е установено нарушение или 
липсва нарушение, държавата, в която жалбоподателят може да бъде или е бил експулсиран или 
екстрадиран и др. 
Пример: Няма нарушение на Член 3 – Забрана на изтезанията (Член 3 – Експулсиране) (Условно) (Сърбия) 
 
 

г) Справедливо обезщетение и изпълнение на решения: 
❖ Вреди - претенция отхвърлена ❖ Тълкуване 
❖ Вреди – присъдени ❖ Неимуществени вреди - претенция отхвърлена 
❖ Имуществени и неимуществени вреди – 

присъдени 
❖ Неимуществени вреди – присъдени 

❖ Имуществени вреди - претенция отхвърлена ❖ Неимуществени вреди - констатацията за 
нарушение е достатъчна 

❖ Имуществени вреди – присъдени ❖ Неимуществени вреди - отложено решение 
❖ Имуществени вреди – отложено решение ❖ Повторно отваряне на делото 
❖ Имуществени вреди - констатацията за 

нарушение е достатъчна 
❖ Възстановяване на спорния имот или присъждане 

на финансови средства 
❖ Имуществени и неимуществени вреди - 

констатацията за нарушение е достатъчна 
❖ Справедливо обезщетение частично отложено 

❖ Държавата-ответник да предприеме 
индивидуални мерки 

❖ Справедливо обезщетение отхвърлено (по давност) 
 



❖ Държавата-ответник да предприеме мерки от 
общ характер 

❖ Справедливо обезщетение отложено решение 

 

2) Заключения на Решения по допустимост 
 

❖ Заличено от списъка ❖ Частично заличено от списъка ; Частично 
допустимо 

❖ Възстановено в списъка ❖ Частично допустимо; Частично недопустимо; 
Частично заличено от списъка 

❖ Допустимо ❖ Предварителни възражения обединени с 
разглеждането по същество; Допустими 

❖ Недопустимо ❖ Предварителни възражения обединени с 
разглеждането по същество; Частично допустими; 
Частично недопустими 

❖ Частично недопустимо ❖ Възстановено в списъка; Отлагане на 
разглеждането на жалбата 

❖ Частично допустимо ; Частично недопустимо ❖ Неимуществени вреди - присъдени 
❖ Частично заличено от списъка; Частично 

недопустимо 
 
 

3) Заключения на Комуникирани дела 
 

❖ Дело комуникирано 
 
 

4) Заключения на Междинни Резолюции 
 

❖ Държавата-ответник е призована да предприеме индивидуални мерки 
❖ Държавата-ответник призова да вземе мерки от общ характер 
❖ Държавата-ответник е призована да плати присъденото справедливо обезщетение 

 
 

5) Заключения на Окончателни Резолюции 
 

❖ Информация, предоставена от правителството относно предприетите мерки за 
предотвратяване на нови нарушения. Плащане на сумите, предвидени в решението по 
същество 

❖ Информация, предоставена от правителството относно предприетите мерки за 
предотвратяване на нови нарушения. Заплащане на сумите, предвидени в приятелското 
споразумение 

❖ Информация, предоставена от правителството относно предприетите мерки за изпълнение на 
ангажиментите, свързани с решението по делото 

❖ Заплащане на сумите, предвидени в приятелското споразумение 
 



22. FAQ – Често задавани въпроси 
 Възможно ли е да се генерират статистически данни в базата данни HUDOC? 

За статистика, моля, вижте годишни доклади на Съда и редовните актуализации, които се публикуват онлайн. Базата данни 
HUDOC не е предназначена за такова търсене. 

 Как да търся в базата данни HUDOC? 
Ръководството за потребителя и видео уроци са достъпни под "Помощ". 

За подробности и примери как да използвате полета за търсене и филтри, поставете курсора върху въпросителния знак (?) 
вдясно от името на филтъра в интерфейса на HUDOC. 

 На кои езици е наличен интерфейсът HUDOC? 
Интерфейсът на HUDOC е достъпен на английски, френски, а също и на български, грузински, руски, испански, турски и украински 
език, като изберете езика чрез връзката „Други езици“. 

 Какви колекции документи са налични? 
Съдебната практика на органите по Конвенцията е класифицирана в отделни колекции, в които може да се търси поотделно или 
едновременно – Решения по същество (Голяма камара, Камара и Комитет), Решение по допустимост (Голяма камара, Камара, 
Комитет, Комисия и Пресяващ състав) , Комуникирани дела, Правни резюмета, съвещателни мнения (чл. 47 и Протокол № 16), 
Доклади и Резолюции (по изпълнение и по същество) на Комитета на министрите. 

Можете да изпълнявате търсене в една или няколко от тези категории. 

По подразбиране са избрани само решения по същество на Голяма камара и Камара (отметнато поле). Ако желаете да 
разгледате други колекции, моля, изберете ги по същия метод. 

Опростената диаграма за обработка на дела от съдебен състав Опростената диаграма за обработка на дела от съдебен състав 
може да Ви помогне да разберете принципа на съставяне на колекциите. 

 На кои езици са налични текстове? 
Официални езици: 
Решения по същество, решения по допустимост и други текстове са налични в HUDOC на един или и на двата официални езика 
на Съда (английски и френски). Само решения по същество на Голяма камара и текстовете, избрани за Доклади или като 
Ключови дела, са налични по подразбиране и на двата езика. 

Неофициални езици: 
Към HUDOC са добавени и преводи на неофициални езици. 

Освен ако не е посочено друго, преводите на неофициални езици не се правят от Бюрото на Съда и Бюрото не проверява тяхната 
точност или езиково качество. 

Тези преводи са публикувани в HUDOC само за информационни цели и Съдът не поема отговорност за тяхното качество или 
съдържание. 

Може да се появят множество преводи на един и същи език на отделни решения по същество или решения по допустимост. 

Ако направите копие на URL адреса на сесията, свързана с Вашето търсене на неофициален език, всеки път, когато го поставите 
в адресната лента, ще получите актуализираните резултати за това търсене. Пример: ще имате всички резултати за данни на 
решения по същество на Голяма камара на хърватски, като поставите следния URL адрес в адресната лента: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["HRV"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER"]} 

 Какво е текстово търсене? 
Функцията текстово търсене Ви позволява да търсите дума, изречение или поредица от думи в документите в съответните 
колекции. 

Използва се, между другото, за търсене на теми като убежище, тероризъм, защита на личните данни и др. 

Можете да използвате булеви оператори като И (за намиране на документи, съдържащи и двата термина в произволен ред), 
ИЛИ (за намиране на документи, съдържащи някой от двата термина) и БЛИЗКИ (за намиране на документи, в които посочените 
термини са в близост един до друг), и кавички " " (за групиране на думите в реда, в който искате да намерите). 

 

 

 

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/annualreports&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/advisoryopinions&c=
http://www.echr.coe.int/Documents/Case_processing_Court_ENG.pdf


 Какво е търсене с помощта на филтри? 
Можете лесно да стесните търсенето си с помощта на филтри. 

Филтрите са разделени на: Език, Важност, Държава, Член, Липса на нарушение и Нарушение. 

Можете също да филтрирате Вашето търсене по Ключови думи. 

Под „Още филтри“ можете да намерите филтри за: Тип документ, Дата, Съдия, Издаващ орган, Съд и Организация. 

Списъкът с резултати се актуализира всеки път, когато използвате филтър. 

 Какво е търсене по ниво на важност? 

Този филтър може да се използва за търсене на решения по същество, решения по допустимост и съвещателни мнения, 
класифицирани по ниво на важност. 

Делата са разделени на четири категории, като най-високото ниво на важност са ключовите дела, следвани от нива 1, 2 и 3. 
Класификацията по нива 1, 2 и 3 остава временна, докато Бюрото не реши дали дадено дело трябва да бъде избрано като 
ключово дело. Например, дело, което е временно класифицирано като ниво 1, но в крайна сметка е избрано като ключово дело, 
ще промени категорията си на Ключово дело. Списъкът с дела, избрани от Бюрото, може да бъде намерен на уебсайта на Съда 
в раздел Съдебна практика → Решения по дело и решения по допустимост → Избор на ключови дела. 

Ключови дела: Решения по същество, решения по допустимост и съвещателни мнения, предоставени от създаването на новия 
Съд през 1998 г., които са публикувани или избрани за публикуване в официалния Доклад на Съда за Решения по същество и 
Решения по допустимост от 1998 до 2015 г. или, от 2016 г., избрани за ключови дела. Подборът от 2007 г. нататък е направен от 
Бюрото на Съда3 по предложение на Юрисконсулта.4 Решения на предишния Съд (публикувана в Серия A или впоследствие в 
Доклади по Решения по същество и Решения по допустимост) и дела, публикувани в серията на бившата Комисия Решения по 
допустимост и доклади, не са включени в категорията Ключови дела и са класифицирани съответно като ниво 1, 2 или 3. 

1 = Висока важност: Решения по същество, решения по допустимост и съвещателни мнения, които не са избрани за Докладите 
или като Ключови дела, но които въпреки това имат значителен принос за развитието, изясняването или изменението на 
съдебната практика на Съда, било като цяло или по отношение на определена Държава. 

2 = Средна важност: Други решения по същество, решения по допустимост и съвещателни мнения, които, макар и да не 
допринасят значително за съдебната практика, въпреки това надхвърлят простото прилагане на съществуващата съдебна 
практика. 

3 = Ниска важност: Решения по същество, решения по допустимост и съвещателни мнения от малък правен интерес, а именно 
решения по същество и решения по допустимост, които просто прилагат съществуващата съдебна практика, приятелски 
споразумения и заличаване (освен ако не повдигат конкретен въпрос от интерес). 

Нивата на важност са посочени в Данни за делото, които придружават всяко решение по същество или решение по допустимост. 

 Какво е Ключова дума за търсене? 
Правните въпроси, разглеждани във всяко дело, са обобщени в списък с Ключови думи, който съдържа термини, взети (в 
повечето дела) директно от текста на Европейската конвенция за правата на човека и допълнителните протоколи. 

Търсене по тези ключови думи ще Ви позволи да намерите група документи със сходно правно съдържание. 

 Какво е  търсене в съдебната практика на съда в Страсбург? 
Използвайте полето Съдебна практика на съда в  Страсбург в таблицата за Разширено търсене, за да търсите решения по 
същество и  решения по допустимост, в които е цитирано конкретно решение на Съда или бившата Комисия. 

Мотивите на Съда се основават на мотивите, дадени в по-ранни решения по същество и решения по допустимост. 

Пример: Въвеждането на Hatton или 36022/97 в това поле ще върне всички случаи, в които е цитирано решението по Hatton 
срещу Обединеното кралство. 

 Какво представляват Данни за делото? Къде мога да ги намеря? 
Страницата Данни за делото предоставя информация, свързана с всеки документ в колекцията на HUDOC, и дава кратък преглед 
на обхвата на делото. 

 
3 Съдът има Бюро, съставено от председателя на Съда, заместник-председателите на Съда и председателите на 
секции (правило 9А от Правилника на Съда). 
4 За да се гарантира качеството и последователността на съдебната практика, Съдът се подпомага от юрисконсулт. 
Той или тя е член на Секретариата. Юрисконсултът предоставя становища и информация, по-специално на съдебните 
състави и членовете на Съда (Правило 18Б от Правилника на Съда). 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/reports&c=


Информацията под Данни за делото включва основни данни (Издаващ орган, Тип документ, Език(ци), Заглавие, Номер на 
жалба, Държава(и), Дата), както и по-конкретни правни данни (Ниво на важност, Приложимост, Заключение(я), Членове), 
Правилник на Съда, Особено мнение, Съдебна практика на Съда в Страсбург, Вътрешно право, Международно право и други 
съответни материали, Ключови думи и ECLI). 

Данните за делото могат да бъдат отворени от списъка с резултати, като кликнете върху връзката Данни за делото. 

Той е достъпен и чрез раздела Данни за делото на Html версията на документа. 

 Кои текстове се анализират? 
Само дела с нива на важност Ключови дела, 1 и 2 съдържат пълен анализ и могат да бъдат търсени във всички полета за търсене. 

Поради големия брой засегнати дела, след 2007 г. е налична само ограничена аналитична информация по отношение на 
решения по същество и решения по допустимост от по-малък юриспруденциален интерес (ниво на важност 3). 

За търсене в тази категория работят само следните полета: Текст, Език, Важност, Държава, Дата, Член и Ключови думи. 

Следните средства за търсене не са налични по отношение на ниво 3 на важност на решения по същество и решения по 
допустимост: Съдебна практика на Съда в Страсбург, Правилник на Съда, Приложимост, Особено мнение, Вътрешно право и 
Международно право и други важни области на материалите. 

 Кой булев оператор се използва между полета за разширено търсене и филтри? 
Булевият оператор по подразбиране, използван в базата данни HUDOC, е И, така че търсенията на полета са кумулативни. 

Ако използвате повече от едно поле, като например Текст и Приложимост, вашето търсене ще обхваща термините, въведени в 
тези две полета. 

Булев оператор по подразбиране за филтри е ИЛИ. 

Всички филтри с изключение на език, важност и данни, Ви позволяват да използвате Булев оператори И и ИЛИ, за да можете да 
търсите в повече от една категория за един и същи филтър. 


