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I.

Значението на трансграничния достъп
практика за европейския правен ред

до

съдебна

1. Защо практикуващите юристи имат необходимост от ползването на практика
на съдилища на други държави-членки
Все по-тясната интеграция в рамките на единния пазар на Европейския съюз, в който е
обезпечено свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора, несъмнено изисква
взаимно признаване и взаимно доверие чрез изграждане на връзки между различните
съдебни системи на държавите-членки. Ето защо Договорът за функционирането на
Европейския съюз предвижда в член 67, параграф 1 създаването на пространство на
свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права и различните
правни системи и традиции на държавите-членки.
Несъмнено обаче за правилното функциониране на такова пространство е необходимо
не само добро познаване на европейското право, но най-вече познаване на правните
системи на другите държави-членки. Тази необходимост отдавна е идентифицирана найнапред от Съда на Европейския съюз, а по-късно и от Европейския парламент по
отношение на националните съдии.
Още в решението си от 6.10.1982 г. по известното дело Cilfit – C-283/811, Съдът на ЕС
отбелязва, че при преценката дали е налице задължение за отправяне на преюдициално
запитване относно смисъла на дадена норма на правото на Общността, националният
съдия следва да вземе предвид и „риска от различия в съдебната практика в рамките на
Общността“. Такова задължение няма да е налице, ако нормата е толкова ясна, че не
оставя никакво съмнение за правилното прилагане на общностното право (т.нар.
доктрина за „ясната правна норма“). Съдът в Люксембург обаче изрично указва, че преди
да дойде до заключението, че случаят е именно такъв, националният съд или трибунал
трябва да се убеди, че въпросът е еднакво очевиден за съдилищата на другите
държави-членки и за Съда на ЕО. Само ако тези условия са изпълнени, националният
съд или трибунал може да не сезира с въпроса Съда на ЕО и да поеме отговорността да
го реши сам (вж. т. 16 от Решението). Въпреки критиките, че поради езиковите бариери
националните съдии трудно биха могли да познават практиката на съдилищата на други
държави-членки, Съдът на ЕС многократно е потвърждавал това свое становище в
последващата си практика. В решението си по делото Filipe Ferreira (C-160/14)2 Съдът на
ЕС в Люксембург отива дори още по-далеч, като приема, че националната върховна
юрисдикция е длъжна да инициира производство по отправяне на преюдициално
запитване пред Съда на ЕС, както когато са налице разминаващи се съдебни решения на
по-долните съдебни инстанции по отношение тълкуването на понятие на правото на
Съюза, така и когато са налице „чести затруднения в тълкуването на това понятие в
различните държави-членки“.

Решение на Съда от 6 октомври 1982 г. по Дело C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335 – https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61981CJ0283
2
Решение на Съда от 9 септември 2015 г. по Дело C-160/14, ECLI:EU:C:2015:565 – https://eurlex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0160
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В своята Резолюция от 9 юли 2008 г. за ролята на националния съдия в европейската
съдебна система3, Европейският парламент отбелязва, че националните съдии са
основният елемент на съдебната система на Европейския съюз и играят централна и
незаменима роля за установяването на единен европейски правов ред. По тази причина,
парламентът счита, че всички национални съдии следва да имат достъп до бази данни,
съдържащи информация за висящи дела за даване на преюдициални заключения от
всички държави-членки, както и за последващите решения, прилагащи преюдициалните
заключения.
Разбира се, трансграничният достъп до национална съдебна практика е полезен и
необходим не само и единствено за националните съдии. Европейската комисия
нееднократно е отбелязвала, че такава необходимост е налице и за всички практикуващи
юристи, особено по отношение на прилагането на нормите на Европейското
международно частно право. Международното частно право на ЕС или „съдебното
сътрудничество по гражданскоправни въпроси“, както е наречено в Договора за
функционирането на ЕС, се разви особено силно през последните две десетилетия като
отделна и независима сфера от правото на Съюза. Приетите инструменти в тази област
(основно регламенти) са с предимство пред националните закони на държавите-членки
и си взаимодействат с националното право, когато в определени правни области трябва
да се установят общи минимални процедурни стандарти на равнището на Съюза.
Несъмнено, Европейското международно частно право е от практическо значение за
всички практикуващите юристи – съдии, адвокати, нотариуси и други правни
специалисти, които вземат решения по въпроси в сферата на гражданското и търговското
право или консултират клиенти по такива въпроси и действат от тяхно име. Вследствие
на все по-интензивното свободно движение на стоки, услуги, капитали и хора
практикуващите юристи все по-често се сблъскват със ситуации с трансгранични
измерения и с проблеми и правни въпроси, които се уреждат от правото на ЕС. По тази
причина познаването и използването на съдебна практика на юрисдикциите на други
държави-членки е особено необходимо по отношение на решения в областта на
Европейското международно частно право.
Никак не е случайно, че именно в областта на международно частно право са приети за
пръв път норми, които въвеждат задължение за създаване на база данни със съдебна
практика по тези въпроси. Най-напред такова изискване е предвидено с Конвенцията от
Лугано от 1988 г. относно подведомствеността и изпълнението на съдебните решения в
областта на гражданското и търговското право. Договарящите страни по Конвенцията от
Лугано се съгласяват да се създаде система за обмен на информация за съдебната
практика по прилагането на тази конвенция, както и на Брюкселската конвенция, която
е в голяма степен идентична на Конвенцията от Лугано. Тази система е създадена по
силата на протокол № 2, приложен към Конвенцията от Лугано. Тя включва поспециално съобщаването на информацията, събрана от секретаря на Съда, който е
определен за централен орган. За тази цел, считано от 1992 г. на националните органи,
определени от договарящите държави, периодично се изпращат подбрани решения на
националните съдилища, както и някои решения на Съда. След влизането в сила на
Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г., заменил Брюкселската
Резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2008 г. относно ролята на националния съдия в
европейската съдебна система (2007/2027(INI)) – http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0352+0+DOC+XML+V0//BG
3
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конвенция, на националните органи се изпращат и най-важните съответни решения на
националните съдилища, които могат да бъдат от значение при тълкуването на
Конвенцията от Лугано. Така създадената система се превръща в основа за
разработването на базата данни JURE от Европейската комисия (за повече информация
вж. по-долу Раздел 1.2.2 „База данни JURE“ от Част III „Трансгранични правни
информационни услуги“). Изпратените документи се публикуват също и на уеб сайта на
Съда на ЕС4 по искане на договарящите държави, представено в рамките на Постоянния
комитет, който е създаден за целите на посочения по-горе протокол № 2.
С активното пряко участие или финансовата подкрепа на Европейската комисия през
последните три десетилетия са осъществени и много други инициативи, имащи за цел да
подпомогнат трансграничния достъп до съдебна практика в рамките на Съюза. По
подобие на системата, създадена с Конвенцията от Лугано, се разработват няколко други
бази данни, съдържащи селекция от национални съдебни решения, свързани с
прилагането на правото на ЕС. Обикновено в тях се включват съдебните актове, с които
се отправя преюдициално запитване, както и тези, постановени въз основа на
последващото преюдициално заключение на Съда на ЕС. Подборът се прави от
национални правни експерти, които в допълнение съставят резюмета на съдебните
актове и ги превеждат – в повечето случаи на английски и/или френски език. Кратко
описание на най-важните от тези бази данни се съдържа по-долу в Раздел 1 „Публични
и свободно достъпни портали“ от Част III „Трансгранични правни информационни
услуги“.
2. Съществуващи затруднения при търсенето на съдебна практика преди
въвеждането на ECLI
Настоящият раздел има за цел да изследва затрудненията, срещани от юристи и граждани
при търсене на съдебна практика, която им е необходима за различни дейности – чисто
професионални, образователни, информационни и др. Подобен анализ би бил от полза
за маркирането на основни области, в които ЕCLI може да бъде ефективен помощник
като дава бърза и сигурна информация.
За целта са подбрани примери от различни източници на информация по съдебни дела.
Такъв източник, например, е сайтът на Съда на Европейския съюз, достъпен на адрес:
https://curia.europa.eu/. Както е добре известно, един от удобните начини за търсене на
съдебна практика е чрез използването на класификатор по материя. За целта сайтът на
Съда на ЕС предлага на потребителите т.нар. „Справочник на съдебната практика“
(„Répertoire de jurisprudence"), който представлява систематичен каталог, включващ
резюметата на решенията и определенията на Съда, на Общия съд и на Съда на
публичната служба, постановени от началото на тяхната работа. Прегледът на този
справочник ни подсказва за трудности още от самото начало, тъй като
класификационната схема, действала през периода 1954-2009 г., и първоначално
разделена на осем части, след Договора от Лисабон, e преобразувана в схема от девет
части за съдебната практика от 2010 г. до сега. Още по-голямо затруднение следва от
факта, че информацията в справочника е достъпна само на френски език.

Страницата е достъпна на английски и френски език на следния адрес:
https://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/index.htm.
4
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Резюметата на съдебните актове, включени в справочника, възпроизвеждат
основните правни въпроси, по които има произнасяне в съответното решение или
определение, като следват възможно най-стриктно текста на решението или
определението. Към всяко резюме са включени: ключови думи, които отразяват в
систематичен и телеграфен стил съдържанието на изследвания въпрос,
класификационна сигнатура, съответстваща на дадената област, и препратки към
точките от съдебното решение или определение, въз основа на които е съставено
резюмето.
Във всяка класификационна група резюметата са подредени според хронологичния ред
на решенията или определенията, за които се отнасят. Липсва обаче препратка към
пълния текст на решението.
Следващият ни пример се отнася до Европейския портал за електронно правосъдие
e-Justice.

http://ecli-bg.eu
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Този портал е най-приложимият общоевропейски източник за всякакъв вид правна
информация, отнасяща се до Европейския съюз и държавите-членки, включително и
съдебна практика. В лявата част на началния екран са поместени рубрики с темите, по
които потребителят може да търси и намира информация. За рубриката „Съдебна
практика” е указано, че предоставя информация за съдебната практика на равнище ЕС и
национално равнище. В нея са включени следните подрубрики:


Съдебна практика на ЕС;



Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI);



Интерфейс за търсене по ECLI;



Съдебна практика на държавите-членки;



Международна съдебна практика.

Интерфейсът за търсене по ECLI е нова онлайн услуга, стартирана на 4 май 2016 г.,
предоставяща възможност на гражданите и практикуващите юристи в ЕС лесно да
намират съдебна практика, обозначена с идентификатора ECLI. Детайли за начина на
ползване на услугата са дадени по-долу в Раздел 4 „Достъп до съдебна практика на
държавите-членки на ЕС чрез Интерфейса за търсене по ECLI“ от „II. Стандартът ECLI
и неговата европейска добавена стойност“.
Преди да бъде стартиран Интерфейсът за търсене по ECLI, обаче, както и впоследствие
по отношение на държавите-членки, които все още не са въвели ECLI, основният начин
за търсене на съдебна практика на държавите-членки е чрез националните портали и
http://ecli-bg.eu
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сайтовете на националните съдилища. За целта в подрубриката „Съдебна практика на
държавите-членки“ е поместена обща информация за националните източници,
предоставящи достъп до практиката на съдилищата в държавите от ЕС. Като
продължение на описанието на предизвикателствата, ако се опитаме да изберем от
посочената подрубрика на произволен принцип дадена държава, да речем Белгия, ще
попаднем на страница, указваща ни кой е подходящият национален портал, в който
можем да намерим практика на съдилищата в Кралство Белгия. В случая, това е интернет
сайтът JURIDAT (http://jure.juridat.just.fgov.be), чрез който можем да видим информация
за дела само на три езика – френски, фламандски и немски.

Очевидно е, че ако потребителят не ползва тези езици, трудно би могъл да се справи с
търсенето. Може да се продължи с още достатъчно дълъг списък от подобни примери за
други държави-членки, който обаче ще ни доведе до един единствен извод, а именно, че
потребителите са изправени пред изключителни затруднения, свързани с търсенето и
намирането на съдебна практика от националните съдилища на държавите-членки.
Ето защо в съвременната комуникационна среда, за един средно статистически
образован юрист, е сложно да избере по какъв начин следва да търси необходимата му
информация за възможно най-кратко време и да бъде сигурен, че е попаднал на
максимално полезния сайт.
Всичко това е отчетено още през 2010 г. от европейските институции и като се споделя
удовлетвореността от многообразието на източници със съдебна практика, се поставя и
въпросът да се намери решение за ефективен достъп до нея.
Това е довело до решение на Съвета на ЕС за създаване на правна и технологична рамка,
необходима за разработване и внедряване на стандарта ECLI.
3. Необходимост от въвеждане на общ стандарт за съдебна практика в ЕС
Многобройни са аргументите, че в рамките на ЕС е налице растяща нужда от достъп до
съдебна практика на държавите-членки. От една страна, адвокатите се нуждаят от повече
http://ecli-bg.eu
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познания относно актуалното развитие на юриспруденцията в други страни от ЕС в
резултат на задълбочаването на единния пазар и растящия брой трансгранични
процедури. От друга страна, съдиите следва да са наясно с релевантните решения,
свързани с прилагането на Правото на ЕС, взети от техните колеги в други държавичленки, за да могат активно да изиграят своята роля в поддържането и развитието на
общия правен ред. В същото време учени, нормотворци и административни
ръководители приветстват нарастващия обем от съдебна практика, необходима за техните
сравнително-правни проучвания.
В отговор на тези потребности, с финансовата подкрепа или прякото участие на
Европейския съюз през годините са осъществени редица инициативи в подкрепа на
трансграничния достъп до съдебна практика, напр. мета-търсачката на Мрежата на
председателите на върховните съдилища на Европейския съюз, базите данни Dec.Nat и
JuriFast на Асоциацията на държавните съвети и на върховните административни
юрисдикции на Европейския съюз, базата данни JURE на Европейската комисия, EURLex и базата данни за съдебната практика на Агенцията на Европейския съюз за
основните права.
Въпреки че някои от тези уеб приложения са доста изчерпателни и редовно
актуализирани, потребителите се губят лесно: всички подобни бази данни използват свои
идентификационни системи и прилагат свои метаданни и критерии за търсене. В резултат
на това, позоваването на чужда практика по начин, по който да бъде лесно намерена и
извлечена (ръчно или автоматизирано) от различните бази данни, където се съхранява, е
обременителна процедура, водеща към допускане на грешки. За да намери дадено
съдебно решение, потребителят трябва да посети всяка една от тези бази данни, като е
нужно да отгатне кой идентификатор ще му е необходим за всяка търсачка.
За да улесни търсенето и трансграничния достъп до европейската съдебна практика,
Съветът на ЕС възложи на работна група да извърши проучване и предложи решение на
горепосочените проблеми. В изготвен от работната група доклад се посочва, че е
изключително важно да се въведе обща система на обозначаване, цитиране и използване
на еднакви метаданни за съдебната практика. Подобен общ стандарт ще позволи за
обозначаването на съдебните решения да се използва стандартен идентификатор
(identifier), който следва да е разпознаваем, да може да се чете и разбира както от хора,
така и от компютри, и да е съвместим със съществуващите технически стандарти.
Същевременно е желателно националните системи за обозначаване на съдебните дела да
могат да работят успоредно с подобен европейски стандарт, но също и европейският
стандарт да може да се използва като единствен на национално равнище от онези
държави, които желаят това.
След продължителна подготвителна работа на работната група, осъществена в тясно
сътрудничество със Съда на ЕС, Европейските съдебни мрежи и съществуващи
инициативи за стандартизация, през декември 2010 г. бе създаден и приет от Съвета на
ЕС технически стандарт. Стандартът е публикуван със „Заключения на Съвета за
насърчаване на въвеждането на европейски идентификатор за съдебна практика
(European Case Law Identifier — ECLI) и на минимален набор от еднотипни метаданни
(metadata) за съдебната практика“ 5 (по-нататък за краткост: Заключенията за ECLI).

5
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Основните мотиви за приемането на този стандарт са посочени още в самото начало на
Заключенията за ECLI. Според Съвета на ЕС, познаването на същината и приложението
на правото на Европейския съюз не може да се постигне единствено като се ползват
правните източници на ЕС, а трябва да се вземат предвид и съдебните практики на
националните съдилища, както по отношение на решенията за отправяне на
преюдициално запитване, така и на решенията след преюдициално заключение и
решенията, с които самостоятелно прилагат правото на ЕС (т. 6 от Заключенията за
ECLI).
От проучване на специална група към Работната група по електронно право към Съвета
на ЕС става ясно, че освен проблемите на многоезичието, трудностите произтичат найвече от липсата на единни идентификатори за съдебната практика. На национално
равнище съществуват различни системи за обозначаване, някои от които се определят от
съда, а други – от системния оператор. Следователно търсенето и цитирането на случаи
от съдебната практика в трансграничен контекст е изключително трудно –
идентификаторите, които се дават от една система, може да са несъвместими с други
системи (т. 9 от Заключенията за ECLI).
От посоченото проучване става ясно, че съществуват аналогични проблеми и с
метаданните (metadata), които се използват за описание на съдебната практика. Фактът,
че почти всички национални и европейски бази данни използват различни правила за
назоваване и оформяне на метаданните поставя под въпрос възможността на съдиите,
професионалистите в областта на правото и гражданите да търсят в съдебната практика
на други държави ефективно и в съобразена с потребителя среда (т. 10 от Заключенията
за ECLI).
С оглед на направените проучвания и изводите, до които те водят, Съветът на ЕС
набелязва възможните решения за преодоляване на затрудненията пред трансграничния
достъп до съдебна практика и обобщава мерките, които е препоръчително да се
предприемат от държавите-членки.
В т. 11 от Заключенията за ECLI Съветът на ЕС отбелязва, че в съответствие с принципа
на пропорционалност, принципа на децентрализация, одобрен с европейския план за
действие в областта на електронното правосъдие, и принципите на европейската рамка
за оперативна съвместимост, следва да няма централизирана европейска база данни за
националните съдебни практики. Нещо повече, за специални нужди на потребителите,
които са свързани със специфични области на правото, са необходими различни бази
данни с различни функционални възможности, независимо дали са обществени или
търговски.
За да се улесни бъдещото развитие на базите данни за европейската съдебна практика,
както и за да бъдат обслужени професионалистите в областта на правото и гражданите,
които използват тези бази данни, се смята, че е изключително важно да се въведе обща
система на обозначаване, цитиране и метаданни за съдебната практика. За
обозначаването на съдебните решения следва да се използва стандартен идентификатор
(identifier), който да е разпознаваем, да може да се чете и разбира както от хора, така и
от компютри, и да е съвместим с техническите стандарти. Същевременно е желателно
националните системи за обозначаване на съдебните дела да могат да работят успоредно
с подобен европейски стандарт, но също и европейският стандарт да може да се използва
като единствен на национално равнище от онези държави, които желаят това (т. 12 и 13
от Заключенията за ECLI).
http://ecli-bg.eu
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По-нататък Съветът на ЕС, отбелязва, че в съответствие с принципите на
пропорционалност и децентрализация, решенията за участие на съдилищата и
трибуналите в системата за обозначаване и метаданни трябва да се вземат на национално
равнище. На системата за обозначаване и метаданни следва да се даде широка
популярност сред гражданите и професионалистите в областта на правото. Нещо повече,
за да се подобрят шансовете за намиране на решения от съдебната практика, които са
обозначени с идентификатор и метаданни по описания в приложението начин, следва
тези съдебни решения да подлежат на търсене (по индентификатор и минимален набор
от метаданни) посредством общ интерфейс (interface). Архитектурата на този общ
интерфейс за търсене следва да е децентрализирана и да е вградена в европейския портал
за електронно правосъдие. Въпреки че един общ интерфейс за търсене прави по-лесна за
използване системата за обозначаване и метаданни, не следва той да е предпоставка за
въвеждането на обозначаването и метаданните на национално равнище (т. 15 и 17 от
Заключенията за ECLI).
В заключение Съветът на ЕС приканва държавите-членки да въведат на национално
равнище на доброволен принцип Европейския идентификатор за съдебна практика
(European Case Law Identifier – ECLI) заедно с минимален набор от единни метаданни
(metadata) за съдебната практика. Форматът на идентификатора ECLI и на набора от
единни метаданни са специфицирани в Приложението към Заключенията за ECLI, което
на практика се явява спецификация на стандарта.
По-долу привеждаме няколко примери, които илюстрират важни случаи, в които бързото
и ефективно търсене в трансграничен контекст чрез създадения в изпълнение на
Заключенията за ECLI Интерфейс за търсене по ECLI е от особена полза за юристите.
Пример 1 – Търсене по ECLI – Казус по Регламент (ЕО) № 44/2001
Интерфейсът за търсене по ECLI ни позволява да търсим практика по Регламент (ЕО) №
44/2001 и да намерим решения на няколко държави, една от които е Словения.
Намереният от нас казус е по няколко преюдициални въпроси на Върховния съд на
Словения към Съда на ЕС относно тълкуване на понятието „насрещен иск“; иска,
предявен на основание неоснователно обогатяване; плащане на сума, дължима по силата
на отменено решение; прилагане във времето.
Ако се въведе в търсачката посочения ECLI номер – ECLI:SI:VSRS:2015:II.Ips.7.12, и се
проследят екраните, ще се получи информация и по произнасянето на Съда на ЕС (C185/2015).
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Пример 2 – Търсене по нормативен акт – Казус по Регламент (ЕО) № 1346/2000
Интерфейсът за търсене по ECLI ни позволява да осъществим търсене на съдебна
практика, цитираща Регламент (ЕО) № 1346/2000. Така попадаме на търговско дело на
чешки съд, в което жалбоподателят пред Върховния съд на Чехия е искал да се спре
производството по делото и да се сезира Съда на ЕС с преюдициален въпрос относно
тълкуване на понятието „известен кредитор, със седалище в някоя от страните-членки на
ЕС“. Върховният съд е отказал, тъй като е счел, че няма нарушение на посочения
регламент, жалбоподателят не е изчерпал всички правни възможности пред Върховния
съд, тъй като има право и на допълнителна жалба, а също поради факта, че няма
противоречива практика в други държави.
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Пример 3 – Търсене по израз „fair trial“ („справедлив процес“)
Това е пример относно възможностите да се намерят решения на други съдилища без да
се знае какъвто и да било номер на дело, а само по зададен израз, в случая „fair trial“
(„справедлив процес“). При търсене по този израз се установява практика на няколко
държави – Белгия, Германия и др. с множество решения и е въпрос на избор от страна на
потребителя кои точно ще бъдат подбрани за информация и анализ.
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Пример 4 – Търсене по ECLI номер – Казус по чл. 267, ал. 3 от ДФЕС и Директива
2001/23/ЕО
В този пример потребителят въвежда в търсачката известния му предварително от цитат
в правната литература ECLI номер на решение на Съда на ЕС – ECLI:EU:C:2015:565.
Резултатът от търсенето извежда решението от 09.09.2015 г. по Дело C-160/14 – Filipe
Ferreira. В него Съдът на ЕС в Люксембург приема, че национална юрисдикция, чиито
актове не подлежат на обжалване съгласно вътрешното право, е длъжна да отправи
преюдициално запитване при наличие на противоречива съдебна практика в други
държави членки, свидетелстваща за чести затруднения в тълкуването на дадена норма
или понятие на правото на ЕС. В тези случаи националният съд, който действа и като съд
на правото на Съюза, следва да изпълни задължението си по чл. 267, алинея 3 от
Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) и да сезира Съда в Люксембург, за да
избегне риска от неправилно тълкуване на правото на Съюза.
В представения казус, Съдът на ЕС, тълкувайки понятието „прехвърляне на стопанска
дейност“ по смисъла на член 1, параграф 1 от Директива 2001/23/ЕО е приел, че то е
„предизвикало множество съмнения от страна на голям брой национални юрисдикции“.
Тези съмнения „свидетелстват не само за наличието на трудности при тълкуването, но и
за съществуването на рискове от разминавания в съдебната практика на равнището на
Съюза“. С оглед на това в т. 2 от диспозитива на Решението Съдът приема, че: „Когато
обаче съществуващата противоречива практика в различни държави членки води до
чести затруднения в тълкуването на дадена норма или понятие на правото на Съюза,
сезирането на Съда в Люксембург с преюдициално запитване е задължително.“
Този пример е важен, защото решението по делото Filipe Ferreira и други подобни
решения на Съда, дават възможност и на адвокатите при формулиране на правните си
тези, да обосноват пред националния съд
необходимостта от отправяне на
преюдициално запитване по даден въпрос (например, по делото за КТБ в България).
Така чрез използване на информационно-търсещи системи и бази данни, предоставящи
достъп до национална съдебна практика на други държави-членки, юристите могат лесно
и бързо да проверят за съществуването на противоречиви решения по дадена разпоредба
и да мотивират убедително своето искане за сезиране на Съда в Люксембург при наличие
на разминавания в съдебната практика на равнището на Съюза.

http://ecli-bg.eu

Стр. 15 от 63

Този проект е съфинансиран
от Европейския съюз

Проект ECLI-BG – Практическо ръководство

Пример 5 – Търсене на съдебна практика, цитираща Рамково решение 2002/584 –
европейска заповед за арест
Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за
арест и процедурите за предаване между държавите-членки (2002/584/ПВР) подобрява и
опростява съдебните процедури с цел ускоряване на връщането на лица от друга държава
на ЕС, които са извършили сериозно престъпление. Решението:


заменя системата за екстрадиране:



изисква от всеки национален съдебен орган да признае и изпълни, при минимални
формалности и в определения срок, исканията, отправени от съдебния орган на
друга държава от ЕС;



изисква предаване на дадено лице с цел:
o

провеждане на наказателно преследване;

o

лишаване на лицето от свобода или неговото задържане.

В този пример, за да намери съдебна практика, цитираща рамковото решение,
потребителят избира да търси по цифровите компоненти от неговия номер – „2002/584“,
тъй като текстовата част от наименованието на решението е езиково зависима и
съответно различна на всеки един от езиците на държавите-членки. При това, изразът за
търсене е поставен в кавички, за да може цифровата комбинация в текста на
националните съдебни актове да бъде открита тъкмо в тази последователност:

http://ecli-bg.eu
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Резултатът от търсенето е 58 решения на Съда на ЕС, 15 на съдилища в Нидерландия, 12
на съдилища в Италия, 3 на съдилища в Испания и 2 на Върховния съд на Чешката
република. В зависимост от своите предпочитания и езикови познания, потребителя
избира решенията на коя юрисдикция на разгледа (в настоящата илюстрация е избрано
решение на Върховния съд на Нидерландия).

II. Стандартът ECLI и неговата европейска добавена
стойност
1. Въвеждането на идентификатора ECLI в ЕС
1.1. ECLI като система. Компоненти на системата
Формално погледнато, ECLI е просто един технически уеб стандарт, въвеждащ единни
синтактични правила за формиране на уникален идентификатор на решенията на
европейските съдилища, както и ясно специфициран набор от единни метаданни на
решенията. Ако се абстрахираме от чисто технологичните аспекти на този стандарт, ще
видим обаче, че ECLI всъщност е система (съвкупност) от технологични и
организационни мерки, насочени към реализиране на една политическа цел, а именно
улесняване на трансграничния достъп до съдебна практика като част от усилията за
създаване в рамките на ЕС на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което
се зачитат основните права и различните правни системи и традиции на държавитечленки6.
Системата ECLI се състои от 5 компонента: ECLI синтаксис, метаданни, национален
ECLI координатор, уебсайт и интерфейс за търсене по ECLI.

6

Вж. член 67, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС.
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1.2. ECLI синтаксис
Синтаксисът (форматът) на ECLI е специфициран детайлно в Приложението към
Заключенията за ECLI, съгласно което идентификаторът се състои от пет задължителни
съставни елемента, разделени с двуеточие:


Съкращението “ECLI”;



Код на държавата7 – двубуквен код;
Пример: Кодът на България е „BG“.



Код на съда, постановил решението – съдържа максимум 7 буквено-цифрови
символа и се определя от националния ECLI координатор на държавата-членка;
Пример: кодът на Върховния касационен съд на Република България, определен
от Висшия съдебен съвет, е „SC001“.



Годината, в която е постановено решението;



Номер на решението – съдържа максимум 25 буквено-цифрови символа, като
начинът на формирането му се определя от националния ECLI координатор на
държавата-членка.

Примери:


ECLI:EU:C:2018:511 е Решение на Съда на ЕС по Дело C-2/17 от 28.06.2018 г.8;



ECLI:CE:ECHR:2018:0703JUD003974710 е Решение на Европейския съд по
правата на човека по делото Войнов срещу Русия от 03.07.2018 г.9;



ECLI:BG:SC001:2018:20150500153.001 е Решение № 292 от 10.01.2018 г. на ВКС
по к. гр. д. № 153/2015 г.10

1.3. ECLI метаданни
Стандартният набор от ECLI метаданни на съдебния акт е дефиниран в Приложението
към Заключенията за ECLI в съответствие с т.нар. Дъблински стандарти. Заключенията
за ECLI определят две групи от метаданни – 9 задължителни и 8 опционални полета с
метаданни.
ECLI метаданните са посочени в таблицата по-долу, като в последната колона е указано
дали се използват в българския национален портал за съдебна практика ЦУБИПСА 11.
Код на полето

Стойност

Използване в
ЦУБИПСА

Задължителни полета
За юрисдикции на ЕС, кодът е „EU“. За международни юрисдикции, кодът се определя от Европейската
комисия. Например, кодът на „CE“ се използва за обозначаване на Съвета на Европа в идентификатора
на съдебните актове, постановени от Европейския съд по правата на човека.
8
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203425&doclang=BG.
9
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184276.
10
https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:SC001:2018:20150500153.001.
11
ЦУБИПСА е съкращение от Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове.
Порталът е достъпен на адрес: https://legalacts.justice.bg/.
7
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dcterms:identifier
dcterms:isVersionOf
dcterms:creator
dcterms:coverage
dcterms:date
dcterms:language
dcterms:publisher
dcterms:accessRights
dcterms:type

URL/URI на акта
ECLI идентификатор
Съд
Държава
Година на постановяване на акта
Език
Издател
Права за достъп
Вид на акта

dcterms:title
dcterms:subject
dcterms:abstract
dcterms:description
dcterms:contributor
dcterms:issued
dcterms:reference
dcterms:isReplacedBy

Заглавие на акта
Правна област
Резюме
Ключови думи или бележки
Съдебен състав
Дата на публикуване
Позовавания (препратки)
Нов ECLI идентификатор

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Опционални полета

Да
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Да

1.4. Национален ECLI координатор
Не само държавите-членки на ЕС, но и асоциираните страни, международните
организации, както и самият ЕС, са поканени да се присъединят към системата ECLI. За
целта всеки участник трябва да посочи „национален ECLI координатор“ –
правителствена или съдебна организация, който да отговаря за специфицирането на
националните елементи на стандарта. На практика, това означава, че националният ECLI
координатор утвърждава списък с кодовете на различните съдилища (третия елемент от
ECLI синтаксиса) и определя начина, по който се формира номерът на решението (петия
елемент от ECLI синтаксиса). Съгласно Заключенията за ECLI, националният ECLI
координатор и съдилищата в страните-членки са свободни сами да избират по какъв
начин да въведат стандарта, кои съдилища да използват ECLI и дали ще включват и
исторически документи и архиви или не.
1.5. ECLI уебсайт
Заключенията за ECLI изискват от Европейската комисия да създаде уебсайт за ECLI,
който да е част от Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice. Целта на този
сайт е системата ECLI трябва да бъде разяснена за граждани, адвокати и информационни
специалисти. В него се публикува и информацията, предоставяна от националните ECLI
координатори, указваща специфичния начин, по който се формират третият и петият
елемент от ECLI идентификатора – кодовете на различните съдилища и синтаксиса на
номерата на съдебните актове. ECLI уебсайтът е достъпен на адрес:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-bg.do
На този адрес е публикувана обща информация за стандарта ECLI. При кликване върху
икона със знамето на съответната държава-членка, потребителят получава информация,
предоставена от националния ECLI координатор, за текущото състояние на дейностите
по въвеждане на стандарта и за начина на формиране на третия и петия елемент на ECLI
идентификатора.
http://ecli-bg.eu
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1.6. Интерфейс за търсене по ECLI
Интерфейсът за търсене по ECLI е онлайн услуга, предоставяна от Европейската комисия
съгласно Заключенията за ECLI. Нейната цел е да улесни достъпа до правосъдие в
трансграничен контекст чрез предоставяне на възможност на гражданите и
практикуващите юристи в ЕС лесно да намират съдебна практика, обозначена с ECLI.
Интерфейсът за търсене по ECLI беше стартиран на 4 май 2016 г., като част от
Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice. Той се поддържа от Генерална
дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия.
Търсачката позволява на потребителите да търсят по ECLI номер (идентификатор) на
съдебния акт, по различни критерии съобразно стойностите, попълнени в полетата с
метаданни, и по текстови израз, съдържащ се в пълните текстове на съдебните актове.
1.7. Европейска подкрепа за въвеждането на ECLI в държавите-членки
Европейската комисия активно насърчава и подкрепя въвеждането на ECLI от
държавите-членки на ЕС като за целта им предоставя техническа и финансова помощ.
Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на ЕК е разработила специален
интеграционен пакет, включващ ръководство на потребителя, наръчник на ECLI
доставчика и готов софтуерен модул, улесняващи процеса на интегриране на
националните бази данни с Интерфейса за търсене по ECLI в портала e-Justice.
Понастоящем Комисията отпуска финансова помощ за проекти, предвиждащи
внедряването на ECLI в отделните държави-членки, по програмите „Правосъдие“ и
„Механизъм за свързване на Европа“.
1.8. Текущо състояние по отношение на въвеждането на ECLI в ЕС
Към настоящия момент стандартът ECLI е въведен напълно или частично в 17 държавичленки на ЕС: Австрия, Белгия, България (от април 2018 г.), Германия, Гърция, Естония,
Испания, Италия, Латвия, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия,
Франция, Хърватия и Чешка република. Три от тези държави-членки – Австрия,
Португалия и Словакия, все още не са интегрирали своите бази данни с Интерфейса за
търсене по ECLI в портала e-Justice. В други 4 държави-членки – Дания, Кипър, Малта и
Румъния, вече е стартиран процес на имплементиране на стандарта.
Стандартът ECLI също така е въведен от Съда на ЕС, Европейския съд по правата на
човека и Апелативните състави на Европейското патентно ведомство.
Информация за текущия статус по отношение въвеждането на ECLI в държавите-членки
се публикува на следния адрес: http://bo-ecli.eu/ecli/current-implementation.

2. Проектът ECLI-BG
Проектът „ECLI-BG – Въвеждане на идентификатора ECLI в България и свързване с
Портала e-Justice“ е съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“
на Европейския съюз. Проектните дейности се изпълняват в партньорство от найголемия доставчик на правна информация в България – „Апис Европа“ АД и найавторитетната неправителствена организация на българските юристи – „Съюза на
http://ecli-bg.eu
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юристите в България“. Проектът се осъществява с подкрепата на Висшия съдебен съвет
в качеството му на ECLI координатор за България.
Основната цел на проекта ECLI-BG е да се въведе Европейския идентификатор за
съдебна практика (ECLI) в създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет Централен
уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (https://legalacts.justice.bg/) и да
се установи свързаност с Интерфейса за търсене по ECLI в Европейския портал за
електронно правосъдие e-Justice.
Проектът е с продължителност 18 месеца. Неговото изпълнение започна на 1 юли 2017 г.
и приключва на 31 декември 2018 г.
2.1. Цели на проекта
Основните цели, които си поставя проектът ECLI-BG, са:


Да се въведе ECLI в разработения от Висшия съдебен съвет национален портал за
съдебна практика – ЦУБИПСА;



Да се установи свързаност на ЦУБИПСА с Интерфейса за търсене по ECLI в
Портала за електронно правосъдие e-Justice на Европейската комисия;



Да се популяризират функционалностите и ползите за потребителите и да се
повиши осведомеността относно ECLI, Интерфейса за търсене по ECLI и други
трансгранични правни информационни услуги, поддържани или подкрепени от
институциите на ЕС.

2.2. Очаквани ползи от въвеждането на ECLI в България
Един от основните проблеми, които ECLI е предназначен да реши, е липсата на уникални
идентификатори за съдебна практика. Това прави търсенето и цитирането на съдебната
практика изключително трудно. За разлика от много други държави-членки на ЕС,
България няма собствена идентификационна система за съдебната практика. Съдебните
решения могат да бъдат идентифицирани и цитирани еднозначно от съдилищата и
практикуващите юристи само с помощта на сложна и описателна текстова препратка,
например: „Решение № 1295 от 17.10.2016 г. на Окръжен съд – Пловдив по в. гр. д. №
2319/2016 г.“. При цитиране често се пропускат част от съдържащите се в подобна
текстова препратка реквизити, индивидуализиращи съдебния акт. Тази практика не само
прави невъзможно да се идентифицират съдебните решения чрез компютърни програми,
но в редица случаи затруднява тяхната идентификация от гражданите и дори от
практикуващите юристи.
Липсата на национална идентификационна система за съдебната практика прави
прилагането на ECLI в България още по-наложително. ECLI идва навреме, за да отговори
на критичната необходимост от въвеждане на национален стандарт за еднозначно
идентифициране и правилно препращане към актовете на българските съдилища. В
България ECLI би могъл да изпълнява едновременно ролята на европейски и национален
стандарт. Всички български практикуващи юристи ще могат да се възползват от
въвеждането му – съдии, съдебни служители, прокурори, адвокати, вкл. юрисконсулти и
други. От една страна, те ще получат знания как да използват ECLI в правни цитати, а от
друга – как да намират решения на съдилища на държавите-членки чрез Интерфейса за
търсене по ECLI в Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice.
http://ecli-bg.eu
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2.3. Резултати от изпълнението на проекта
Въпреки че към датата на изготвяне на настоящия материал проектът ECLI-BG все още
не е приключил, вече са постигнати голяма част от планираните резултати от
изпълнението му. Детайлна информация за тези резултати е публикувана на сайта на
проекта в раздел „Документи“: http://ecli-bg.eu/dokumenti/.
Най-важният от постигнатите резултати е въвеждането на идентификатора ECLI в
портала ЦУБИПСА през м. април 2018 г. Подробно описание на разработената
допълнителна функционалност на портала във връзка с внедряването на идентификатора
е дадено в следващия раздел.

3. Въвеждането на ECLI в България
След предварително съгласуване с Висшия съдебен съвет, проектът ECLI-BG избра
централизиран подход за въвеждането на ECLI в България, а именно въвеждане на ECLI
в поддържания от ВСС Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни
актове – ЦУБИПСА. Този подход има няколко съществени предимства:


Максимално широк обхват – порталът ЦУБИПСА съдържа актове на всички
съдилища в България, вкл. ВКС и ВАС (т.е. с изключение на КС);



Интегриране на събраната историческа колекция от публикувани от 2009 г.
насам актове на съдилищата (над 2 млн. съдебни акта);



Едновременност на имплементацията – всички съдебни решения на българските
съдилища, публикувани в портала ЦУБИПСА получават едновременно ECLI
идентификатор, докато в много държави-членки на ЕС въвеждането на ECLI се
осъществява поетапно от различните съдилища в зависимост от тяхната
готовност;



Икономичност – не е необходимо да се преправят и допълват с нови функции
съществуващите деловодни системи на съдилищата.

Основна предпоставка за въвеждането на ECLI беше да се приемат правила от ВСС, в
качеството на български ECLI координатор, за начина на съставяне на ECLI
идентификатора на българските съдебни актове (вж. Раздел 3.1 „Съставни елементи на
българския ECLI идентификатор“). Едва след това можеше да започне разработването на
допълнителна функционалност в портала ЦУБИПСА, позволяваща реалното внедряване
на стандарта ECLI (вж. Раздел 3.2 „Допълнителна функционалност на портала
ЦУБИПСА, свързана с ECLI“).
3.1. Съставни елементи на българския ECLI идентификатор
За всеки съдебен акт, който се публикува в портала ЦУБИПСА
(https://legalacts.justice.bg), се генерира ECLI идентификатор. При генерирането на ECLI
се спазват както общите правила за ECLI синтаксиса, посочени в Приложението към
Заключенията за ECLI, така и специфичните национални правила за формирането на
третия и петия елемент от идентификатора. Тези специфични национални правила са
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уредени в Глава седма от Наредба № 4 на ВСС от 16 март 2017 г. за воденето,
съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата12.
Съгласно чл. 31 от Наредба № 4 на ВСС, ECLI идентификаторът се състои от следните
пет елемента:
1) Съкращението ECLI: „ECLI“
2) Код на държавата: „BG“
3) Код на съда – състои се от две части:
 Вид на съда (2 главни букви):
o „CC“ се използва за обозначаване на Конституционния съд13
o „SC“ се използва за обозначаване на Върховния касационен съд
o „SA“ се използва за обозначаване на Върховния административен съд
o „PA“ се използва за обозначаване на Апелативния специализиран
наказателен съд
o „PC“ се използва за обозначаване на Специализирания наказателен съд
o „MA“ се използва за обозначаване на Апелативен военен съд
o „MC“ се използва за обозначаване на Военен съд
o „AP“ се използва за обозначаване на Апелативен съд
o „AD“ се използва за обозначаване на Административен съд
o „DC“ се използва за обозначаване на Окръжен съд
o „RC“ се използва за обозначаване на Районен съд
 Цифрен код на съда (3 цифри):
o „000“ е номерът на Конституционния съд
o „001“ е номерът на Върховния касационен съд
o „002“ е номерът на Върховния административен съд
o В Приложение № 9 от Правилника за администрацията в съдилищата14 са
посочени кодовете на всички останали съдилища15.
Примери:
o „CC000“ е кодът на Конституционния съд
o „SC001“ е кодът на Върховния касационен съд
o „SA002“ е кодът на Върховния административен съд
o „AP500“ е кодът на Апелативен съд – Пловдив
o „DC530“ е кодът на Окръжен съд – Пловдив
o „RC533“ е кодът на Районен съд – Пловдив.
В Приложението към настоящия материал са посочени ECLI кодовете на всички
съдилища в Република България, използвани в третия елемент от ECLI
идентификатора.
4) Година на постановяване на съдебния акт – във формат „YYYY“

12

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=113148.
Съкращението „CC“ за обозначаване на Конституционния съд не е посочено в цитираната по-горе
Наредба № 4. То е определено от работна група от експерти в рамките на изпълнението на проекта ECLIBG.
14
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=117010.
15
Кодовете „000“, „001“ and „002“ не са включени в Приложение № 9 от Правилника за администрацията
в съдилищата, тъй като правилникът не се отнася до администрацията в Конституционния съд,
Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
13
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5) Номер на съдебния акт – състои се от четири поделемента, последният от които е
отделен от първите три със знака за точка:
 4 цифри, обозначаващи годината на делото
 2 цифри, обозначаващи кода за характер на делото – кодовете са специфицирани
в чл. 80, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата
 5-цифрен пореден номер на делото за съответната година
 3-цифрен пореден номер на съдебния акт по конкретното дело.
На фигурата по-долу са представени петте елемента на конкретен съдебен акт,
постановен от Окръжен съд – Пловдив.
Елементи на ECLI идентификатора на български съдебен акт
ECLI:BG:DC530:2016:20160502319.001 = Решение № 1295 от 17.10.2016 г. на Окръжен
съд – Пловдив по в. гр. д. № 2319/2016 г.16

Петте елемента, съдържащи се в ECLI идентификатора на посочения акт, имат следното
значение:






ECLI = Съкращението „ECLI“
BG = България
DC530 = Окръжен съд – Пловдив
2016 = Година на постановяване на съдебния акт
20160502319.001 = Първият пореден съдебен акт на ОС – Пловдив, постановен по
второинстанционно гражданско дело с пореден номер 2319 от 2016 г.

3.2. Допълнителна функционалност на портала ЦУБИПСА, свързана с ECLI
Във връзка с въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI,
поддържаният от ВСС портал за съдебна практика ЦУБИПСА беше обновен със
следната допълнителна функционалност:

16



Генериране и добавяне на ECLI идентификатор към метаданните на всеки
съдебен акт, публикуван в ЦУБИПСА;



Визуализация на ECLI идентификатора на уеб страницата с метаданни на
съдебния акт;



Търсене по ECLI:

https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:DC530:2016:20160502319.001.
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o чрез формата „Бързо търсене“;
o чрез формата „Разширено търсене“;
o търсене по част от ECLI идентификатора;


Използване на URI, съдържащи ECLI – функционалност, позволяваща на
потребителите да създават препратки към публикуваните в ЦУБИПСА съдебни
актове чрез използването на унифициран идентификатор на ресурс – URI.

Допълнителната функционалност на портала беше внедрена на 20 април 2018 г. и бе
представена за първи път по време на Международната конференция по проекта ECLIBG, провела се в София на 24 април 2018 г.
По-долу разглеждаме поотделно всяка една от изброените нови функции в портала
ЦУБИПСА.
3.2.1. Генериране и добавяне на ECLI
За целите на въвеждането на ECLI, в портала ЦУБИПСА е внедрен специален софтуерен
модул – генератор на ECLI идентификатори на съдебни актове. Генераторът съставя
автоматизирано и добавя ECLI към метаданните на всеки съдебен акт, изпратен за
публикуване в портала от деловодна система на български съд. Автоматизираното
генериране на ECLI се извършва въз основа на правилата за съставяне на
идентификатора, приети от Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI координатор
(вж. по-горе Раздел 3.1 „Съставни елементи на българския ECLI идентификатор“).
Непосредствено преди въвеждането на ECLI бе осъществено генериране на ECLI
идентификатори за всички над 2 млн. съдебни акта, публикувани до този момент в
портала ЦУБИПСА. По този начин, ECLI идентификатори имат не само текущо
публикуваните съдебни актове в портала (над 200 000 на годишна база), но и цялата
историческа колекция от съдебни актове, публикувани в ЦУБИПСА от 2009 г. насетне.
3.2.2. Визуализация на ECLI
ECLI идентификаторът на всеки съдебен акт се визуализира в портала ЦУБИПСА заедно
с останалите метаданни в раздел „Данни за акта“ при отваряне на уеб страницата с
информация за акта и за делото, по което той е постановен.
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3.2.3. Търсене по ECLI
Порталът ЦУБИПСА предлага две форми, чрез които потребителите могат да
осъществяват търсене на съдебна практика – форма „Бързо търсене“ и форма „Разширено
търсене“. И в двете форми е добавено поле, в което потребителят може да въведе ръчно
или чрез копиране и поставяне ECLI идентификатора на търсен от него конкретен
съдебен акт. Тази функционалност, разбира се, предполага, че потребителят знае
предварително ECLI идентификатора на съдебния акт (напр. когато той е бил посочен в
друг съдебен акт).
Във формата „Бързо търсене“ полето за търсене по ECLI се намира непосредствено под
полетата за търсене по номер и година на делото.
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Във формата „Разширено търсене“ полето за търсене по ECLI се намира непосредствено
под полетата за търсене по номер и дата на постановяване на съдебния акт.
Функцията за търсене по ECLI позволява на потребителите да осъществяват както
търсене по точно въведен ECLI идентификатор на конкретен съдебен акт, така и търсене
по непълен ECLI идентификатор, което връща като резултат всички съдебни актове,
чийто идентификатор отговаря на въведената от потребителя частична заявка. От
възможността да осъществяват търсене по непълен ECLI биха могли да се възползват
най-вече напреднали потребители, които са добре запознати с правилата за съставяне на
ECLI идентификатор на българските съдебни актове.
Примерите по-долу илюстрират няколко възможни заявки за търсене по непълен ECLI:


ECLI:BG:RC452:2017:201702 – заявка за търсене на всички актове, постановени
от Районен съд – Русе през 2017 г. по първоинстанционни наказателни дела,
образувани през 2017 г.;



ECLI:BG:RC452:2017 – заявка за търсене на всички актове, постановени от
Районен съд – Русе през 2017 г.;



ECLI:BG:RC452 – заявка за търсене на всички актове, постановени от Районен
съд – Русе.

3.2.4. URI препратки, съдържащи ECLI
Към съдебните актове, публикувани в портала ЦУБИПСА, могат да бъдат създавани
препратки (линкове) чрез използване на унифициран идентификатор на ресурс (uniform
resource identifier) – URI. Тази функционалност позволява на потребителите да създават
т.нар. „дълбоки връзки“ (deep links) към цитираните от тях съдебни решения.
Общо три вида URI могат да се използват за рефериране на съдебни актове, публикувани
в ЦУБИПСА:


[URL на портала ЦУБИПСА] + [/] + [ECLI]
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Този вид URI препраща към уеб страница с метаданните на съдебния акт.
Пример:
https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:RC452:2017:20170200121.001



[URL на портала ЦУБИПСА] + [/GetActContent/] + [ECLI]
Този вид URI препраща към текста на съдебния акт.
Пример:
https://legalacts.justice.bg/GetActContent/ECLI:BG:RC452:2017:20170200121.001



[URL на портала ЦУБИПСА] + [/GetMotiveContent/] + [ECLI]
Този вид URI препраща към текста на мотивите на присъда по наказателно дело17.
Пример:
https://legalacts.justice.bg/GetMotiveContent/ECLI:BG:RC452:2017:20170200121.001

Посочените три вида URI се използват при препратките от Интерфейса за търсене по
ECLI в Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice към българските съдебни
актове, публикувани в ЦУБИПСА.

4. Достъп до съдебна практика на държавите-членки на ЕС чрез
Интерфейса за търсене по ECLI
Интерфейсът за търсене по ECLI е част от Европейския портал за електронно правосъдие
e-Justice. Достъпен е на адрес:
https://e-justice.europa.eu/content_ecli_search_engine-430-bg.do
По своята същност Интерфейсът за търсене по ECLI представлява онлайн услуга за
търсене на съдебна практика на юрисдикции на ЕС и на държави-членки на ЕС, която е
обозначена с ECLI идентификатор и чиито метаданни са представени съгласно
изискванията на стандарта ECLI. Това означава, че търсачката осигурява достъп само до
съдебна практика на държави-членки, които не само че са въвели ECLI, но и са изградили
свързаност на своите бази данни с Интерфейса за търсене по ECLI.
4.1. Обхват на услугата
Както вече бе посочено по-горе, към настоящия момент в Интерфейса на търсене по ECLI
е достъпна практиката на съдилища от 14 държави-членки на ЕС: Белгия, България (от
август 2018 г.), Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Латвия, Нидерландия,
Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Чешка република. При това за някои от тези
държави е осигурен достъп само до практиката на ограничен брой съдилища, които вече
са въвели ECLI в своите бази данни и са изградили свързаност с Интерфейса за търсене
по ECLI. Така например, от всички над 1100 съдилища във Федерална република
Германия, в Интерфейса за търсене по ECLI е достъпна единствено практиката на
Федералния патентен съд (Bundespatentgericht), независимо от факта че стандартът ECLI
е въведен също и от Федералния конституционен съд (Bundesverfassungsgericht) и
Федералния съд (Bundesgerichtshof).
17

В портала ЦУБИПСА текстът на мотивите се публикува отделно от диспозитива на присъдата.
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Освен до решения на национални съдилища, на този етап Интерфейсът за търсене по
ECLI осигурява достъп и до практиката на две наднационални юрисдикции – Съда на ЕС
и на Апелативните състави на Европейското патентно ведомство.
4.2. Начин на работа с търсачката
Интерфейсът за търсене по ECLI предлага избор между два вида търсене в съдебната
практика – Обикновено търсене и Разширено търсене.
4.2.1. Обикновено търсене
Обикновеното търсене изисква от потребителя единствено да въведе текст (израз) за
търсене, да направи отбелязване в отметката „Прочетох, разбрах и приемам условията за
ползване …“ и натисне бутона „Търси“.

Няма изискване въведеният текст за търсене да е на текущо избрания език на интерфейса
на портала e-Justice (интерфейсът е преведен на 23 от 24-те официални езика на ЕС,
липсва превод единствено на ирландски). Логично, обаче, ако потребителят например
въведе текст за търсене на финландски език, резултатът ще съдържа единствено
решения, постановени от финландски съдилища.
При кликване върху линка „Помощник“, разположен непосредствено под полето за
въвеждане на текст за търсене, Интерфейсът за търсене по ECLI дава възможност на
потребителя да формулира допълнителни изисквания по отношение на търсения текст.
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Възможностите за формулиране на допълнителни изисквания са следните:







Всички думи – търсените съдебни актове трябва да съдържат едновременно
всички въведени от потребителя думи независимо къде и в какъв ред се намират
в текста им. Заявката отговоря на търсене с използване на логическия оператор
„И“ („AND“);
Точна фраза – търсените съдебни актове трябва да съдържат въведената от
потребителя фраза без каквито и да било възможни варианти. Например, ако е
въведен израз за търсене „нелоялна конкуренция“, то в резултата няма да се
изведат съдебни актове, които вместо това съдържат израза „нелоялната
конкуренция“. Заявката отговоря на търсене, при което изразът за търсене е
ограден с кавички;
Една или повече от тези думи – резултатът от търсене ще изведе съдебни актове,
които съдържат която и да било от въведените от потребителя думи. Заявката
отговоря на търсене с използване на логическия оператор „ИЛИ“ („OR“);
Изключване на резултати, съдържащи – тази опция би следвало да се използва в
съчетание с някоя от горепосочените. Резултатът от търсене ще изведе съдебни
актове, които съдържат думите, въведени в полетата на някоя от горните 3 опции,
но не съдържат думите, попълнени в това поле. Заявката отговоря на търсене с
използване на логическия оператор „БЕЗ“ („NOT“).

Резултатът от търсенето е списък с актовете, съдържащи търсения от потребителя израз,
респ. отговарящи на формулираната чрез използването на функцията „Помощник“ посложна заявка за търсене.
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Резултатният списък със съдебни актове може да се филтрира по различни критерии –
държава; съд; вид, година или език на съдебния акт и др. При избор на даден филтър,
списъкът се редуцира до актовете, отговарящи едновременно на заявката за търсене и на
избрания филтър. Избраните от потребителя филтри се подреждат в началото на
резултатния списък и могат да бъдат изключвани чрез кликване върху знака „х“.
За всеки акт от списъка се визуализират част от наличните метаданни с указание за
езиците, на които е достъпен пълния набор от метаданни. При кликване върху
двубуквеното съкращение, указващо езика, се отваря пълният списък с метаданни на
този език. В него се съдържа и препратка (линк) към пълния текст на съдебното решение,
публикуван на съответния национален сайт.
Тъй като пълният текст се публикува единствено на националния сайт, Интерфейсът за
търсене по ECLI не предлага функционалност за маркиране на срещанията на търсения
от потребителя израз в текста на съдебния акт. За целта потребителят трябва да отвори
пълния текст в националния сайт и да извърши повторно търсене на съответния израз.
Този недостатък на търсачката е следствие от избрания децентрализиран подход за
реализиране на Интерфейса за търсене по ECLI. Той не поддържа собствена база данни,
а само съхранява метаданните на съдебните актове и препраща към пълния им текст,
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публикуван на сайта на съответния национален доставчик (сайт на съд, портал за съдебна
практика и т.н.).
4.2.2. Разширено търсене
Разширеното търсене се активира чрез кликване върху линка „Повече критерии…“.

В резултат на това действие под рамката на „Обикновено търсене“ се повява втора рамка
– „Разширено търсене“, съдържаща следните допълнителни критерии за търсене:


ECLI идентификатор – търсене по ECLI на конкретен съдебен акт. За терсене по
непълен ECLI е необходимо потребителят да въведе накрая знака „*“;



Издаваща държава или институция – избор от списък;



Издаващ съд – избор от списък, като тази възможност се появява единствено след
избора на издаваща държава или институция по предходния критерий;



Референтен идентификационен номер – този критерий позволява на потребителя
да търси съдебни актове, цитирани в или цитиращи европейско или национално
законодателство, съдебна практика или други източници. За целта потребителят
указва най-напред вида на референтния идентификационен номер – избор между
ECLI, CELEX, Номер на заявката за издаване на патент, (Учредителен) Договор,
Регламент, Директива, Съдебно решение или Правен акт във връзка с
полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. На
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следващо място, потребителят следва да въведе текста на референтния
идентификационен номер или, ако неговият вид е Регламент, Директива,
Съдебно решение или Правен акт във връзка с полицейското и съдебното
сътрудничество по наказателноправни въпроси – да попълни година и номер на
реферирания акт. Ако избраният вид референтен идентификационен номер е
Договор, то посочването на конкретния референтен идентификационен номер се
осъществява чрез тристепенен избор от списъчни полета – Договор, Подраздел и
Член. От първото поле се избира наименованието и редакцията на договора, напр.
ДФЕС (редакции 2012 г., 2010 г. и 2008 г.), от второто – подраздела, напр. текста
на договор, на декларациите или протоколите към него, а от третото – номера на
реферирания член, декларация или протокол. В зависимост от вида на
референтния идентификационен номер, потребителят в някои случаи може след
това да укаже и вида на връзката. Така например, ако е избрал ECLI като вид на
референтния идентификационен номер, то в полето „Вид на връзката“ той може
да посочи дали търсените съдебни актове да са „цитирани от“, „цитиращи“,
„следвани от“ или „предхождани от“ акта, чийто ECLI е посочен в текстовото
поле за въвеждане на референтен идентификационен номер;


Език – избор от списък;



Вид на съдебния акт – избор от списък със следните стойности: съдебно решение,
съдебно определение, заключение, становище или съдебен акт. Съдебен акт е
общото понятие, което включва както предходните 4 вида акта, така и всеки друг
вид съдебен акт. По подразбиране е зададена стойност „Всички“, която на
практика е равностойна на „Съдебен акт“;



Дата на съдебния акт – възможност да се посочи конкретна дата на
постановяване на съдебния акт или времеви период между две избрани от
потребителя дати;



Дата на публикуване – възможност да се посочи конкретна дата на публикуване
на съдебния акт от даден издател (съда, постановил акта или друга организация)
или времеви период между две избрани от потребителя дати;



Област на правото – избор от 17 най-общо формулирани области на правото,
напр. гражданско, търговско, наказателно, административно, данъчно,
международно частно и т.н.



Издател – текстово поле за търсене по наименованието на организацията,
публикувала съдебния акт. Възможно е организацията да е различна от съда,
постановил акта, напр. Асоциацията на държавните съвети и председателите на
върховните административни юрисдикции на държавите-членки (ACA-Europe)
поддържа бази данни с резюмета на национални съдебни актове, които са
достъпни и от Интерфейса за търсене по ECLI;



Вид достъп – избор между две стойности: публичен или частен. На практика, за
момента в Интерфейса за търсене по ECLI е осигурен достъп само до публични
източници на съдебна практика, въпреки че е предвидена хипотетична
възможност търсачката да препраща и към частни бази данни с ограничен достъп
поради търговски или други причини;
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Участник – в това поле потребителят може да въведе като текст за търсене
имената на участник в съдебното производство, по което е постановен съдебният
акт, напр. имената на съдия, адвокат, страна по делото;



Създател – в това поле потребителят може да въведе като текст за търсене
наименованието на институцията, постановила съдебния акт. В метаданните на
акта в това поле обикновено се изписва пълното наименование на съда. За
разлика от полето „Издаващ съд“, което предлага избор от списък, тук към
наименованието на съда може да е записано в свободен текст и наименованието
на колегията или състава, постановил акта.

Потребителят има възможност да въведе един или едновременно няколко критерия за
търсене. При това критериите за „Разширено търсене“ могат да бъдат използвани
самостоятелно или в комбинация със заявката за търсене на текст в „Обикновено
търсене“.
При избора на критерии следва да се има предвид, че много от съдилищата не попълват
информация в опционалните метаданни, предвидени в стандарта ECLI. Така например,
Съдът на ЕС не е попълнил информация за имената на съдията-докладчик, поради което
ако въведем името на съдията Lenaerts в полето „Участник“, за да потърсим актове на
Съда на ЕС, по които той е бил съдия-докладчик, ще получим нулев резултат.
Резултатът от разширеното търсене е списък с актовете, отговарящи на зададените
критерии за търсене, включително съдържащи текста за търсене, ако е използвана
комбинацията от обикновено и разширено търсене. Единствената разлика от резултатния
списък, получен след извършване на обикновено търсене, е, че зададените в „Разширено
търсене“ критерии за търсене се появяват като включени филтри над списъка с
резултатите. Потребителят може допълнително да филтрира така получения резултатен
списък, като използва наличните филтри отляво на списъка. На практика, тези филтри
представляват неизползваните от него критерии за търсене.

III. Трансгранични правни информационни услуги
1.

Публични и свободно достъпни портали

В този раздел се разглеждат свободно достъпни портали, предоставящи трансгранични
по своето естество правни информационни услуги. Всички те са или създадени и
поддържани от институциите на ЕС, или се ползват с тяхната финансова подкрепа.
1.1. e-Justice
Европейският портал за електронно правосъдие e-Justice, който се поддържа и оперира
от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия, беше
стартиран на 16 юли 2010 г. Той има за цел да служи като „едно гише“ за европейските
граждани и практикуващите юристи, като им дава възможност да получават на
собствения си език информация относно европейските и националните процедури,
свързани с функционирането на правосъдието.
От 2010 г. насам порталът e-Justice е в процес на непрекъснато обогатяване на
съдържанието и функционалността. Разгледаният по-горе Интерфейс за търсене по
ECLI, стартиран на 4 май 2016 г., е само един от примерите за продължаващия процес на
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развитие и усъвършенстване на електронните услуги, предоставяни чрез портала.
Понастоящем вече е достъпна за тестване нова бета-версия на портала18.
В рамките на настоящия материал не е възможно да се представи в пълен обем огромното
многообразие от съдържателни и функционални характеристика на портала. По-долу са
изброени само част от предоставяните чрез него услуги:


Обща информация за правото на ЕС, правните системи на държавите-членки и
международното право;



Обща информация за съдебната практика на ЕС и на държавите-членки и за
международната съдебна практика;



Обща информация за юридическите професии на равнище ЕС и на национално
равнища;



Информация за Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела;



Достъп до Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси,
предоставящ информация и инструменти (вкл. динамични електронни
формуляри) в тази област, като например информация относно европейските
инструменти по:
o Новия регламент „Брюксел I“;
o Приложимото право при развод и законна раздяла;
o Брачните дела и делата, свързани с родителската отговорност;
o Исковете с малък материален интерес;
o Европейската заповед за плащане;
o Европейското изпълнително основание;
o Събирането на доказателства;
o Връчването на документи и др.19;

18
19



Насоки и информация за трансграничните съдебни производство от образуването
до принудителното изпълнение;



Обща информация за правата на жертвите на престъпления и правата на
обвиняемите в наказателното производство;



Информация за наследяването;



Обща информация за правната помощ и медиацията;



Обща информация и достъп до търговските регистри, кадастрите и имотните
регистри и регистрите по несъстоятелност на държавите-членки, които са
изпълнили съответните технологични изисквания за осигуряване на такъв достъп;

Бета-версията е достъпна на адрес: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=bg.
Виж https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-bg.do.
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Насоки за намиране и достъп до бази данни за връзка с представители на
юридическите професии в държавите-членки – адвокати, нотариуси, заклети
преводачи, медиатори и съдебни експерти;



Информация за техническите средства и оборудване (напр. за видеоконферентна
връзка) на разположение на съдилищата и практикуващите юристи в рамките на
съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и по наказателни дела;



Обща информация за съдебното обучение по право на ЕС.

Изключително ценни за практикуващите юристи са учебните материали, до които
порталът e-Justice предоставя свободен достъп. Препратки към тези материали в
различните области на правото на ЕС са дадени на следния адрес:
https://e-justice.europa.eu/content_training_material-252-bg.do?init=true.
В портала се съдържат следните видове учебни материали:


Ръководства за обучители и обучаващи организации, състоящи се от
методологически материали и „пакети за обучение“;



Потребителски обучителен пакети за практикуващи юристи, включващ текстови
документи за съответното законодателство на ЕС, кратка презентация на
националното законодателство на държавите-членки и библиография;



Курсове за електронно обучение и онлайн обучителни модули за практикуващи
юристи.

1.2. EUR-Lex
Порталът EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) предлага безплатни правни информационни
услуги за гражданите на ЕС от 1998 г. насам. Отначало порталът е ограничено
съдържание и функции, но от 1 ноември 2004 г. той е обединен с платената до този
момент правна информационна система CELEX, използвана в институциите на ЕС.
Оттогава обновеният с допълнително съдържание и функционалност EUR-Lex е
свободно достъпен за всички граждани и организации в ЕС, а платената система CELEX
остава в историята20. EUR-Lex се управлява, поддържа и развива от Службата за
публикации в Люксембург в сътрудничество с правните служби на Европейската
комисия, Съда и други институции на ЕС.
1.2.1. Съдържателен обхват
Порталът EUR-Lex е създаден като единна входна точка за достъп до правото на ЕС. По
този начин той осигурява безплатен онлайн достъп до най-изчерпателната правна база
данни, съдържаща законодателство и съдебна практика на ЕС, международни
споразумения и подготвителни актове, както и други официални документи, които имат
правно значение.
В допълнение, порталът предоставя информация (засега без достъп) за националните
изпълнителни мерки (НИМ), приети от държавите-членки в процеса на транспониране
Използваният и до днес за идентификация на документите в EUR-Lex CELEX-номер е наследен
именно от тази система.
20
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на директивите на ЕС в националното законодателство и национална съдебна практика
на съдилища на държавите-членки, свързана с прилагането на правото на ЕС.
Понастоящем порталът предлага достъп до текстовете на близо 1 млн. документа,
публикувани от 1951 г. насам. Заедно с езиковите версии на официалните 24 езика на ЕС
тази цифра набъбва до няколко милиона. Базата данни се актуализира ежедневно, като
всяка година се добавят около 15 000 документа.
Съдържанието на правната информация в портала EUR-Lex е групирано в следните
раздели:


Официален вестник на ЕС:
o сканирани копия в PDF формат от първия брой от декември 1952 г. до
1997 г.;
o машинночетими електронни копия в PDF формат от 1998 г. до 30 юни
2013 г.
o автентични електронни версии от 1 юли 2013 г. до днес.



Договори (Раздел 1) – първоначална редакция и консолидирани версии на
учредителните договори на ЕС, договори за присъединяване, други нормативни
документи и протоколи.



Международни споразумения (Раздел 2):
o споразумения, сключени от Европейските общности с трети страни или с
международни организации в техните специфични области;
o споразумения, сключени съвместно от държавите-членки и Европейските
общности в области на споделена отговорност (споразумения от "смесен
тип");
o решения на съвместни комитети, създадени съгласно международно
споразумение и включващи представители на подписалите страни, за
целите на администрирането на споразумението.



Законодателство (Раздел 3) – регламенти, директиви, решения, становища,
препоръки и други актове на институциите.



Консолидирано законодателство (Раздел 0) – актуални консолидирани и
исторически (актуални към определен момент) версии на регламентите,
директивите и решенията.



Допълнителни законодателни актове (Раздел 4) – споразумения между държавичленки, решения на представителите на правителствата на държавите-членки и
други актове.



Подготвителни актове (Раздел 5) – законодателни предложения и други актове
на Европейската комисия (COM, SEC, JOIN и др.), законодателни резолюции и
други актове на Европейския парламент, общи позиции на Съвета на ЕС,
становища на Европейската сметна палата, Европейската централна банка,
Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и други
документи.
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Съдебна практика на Съда на ЕС (Раздел 6) – решения и определения на Съда на
ЕС, на Общия съд и на Съда на публичната служба, становища на генералните
адвокати и други документи.



Национални мерки за транспониране (Раздел 7) – списъци с националните
законодателни и административни актове, приети от държавите-членки с оглед
въвеждането на изискванията (транспонирането) на директивите на ЕС и
докладвани на Комисията. Информацията включва наименованието на акта
(актовете) и текстова препратка (без хипервръзка) към публикацията в
официалния вестник на държавата-членка.



Национална съдебна практика (Раздел 8) – информация от метаданни за избрани
решения на националните съдилища в областта на европейското право. Всъщност
Раздел 8 на EUR-Lex понастоящем съдържа голяма част от базата данни
DEC.NAT, създадена от Асоциацията на държавните съвети и върховните
административни съдилища на Европейския съюз. Базата данни предоставя
информация за повече от 32 600 решения, предимно на административните
съдилища на държавите-членки.



Парламентарни въпроси (Раздел 9) – информация от метаданни за писмени и
устни въпроси и отговори в Европейския парламент.



Документи на ЕАСТ (Раздел Е) – споразумения между държавите-членки на
Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), актове на Надзорния
орган на ЕАСТ и на Постоянния комитет на ЕАСТ, решения, разпореждания,
консултативни становища на Съда на ЕАСТ, както и други документи.



Документи от серия С на Официален вестник на ЕС (Раздел С) – документи,
публикувани в серия С на Официален вестник, които не попадат в посочените погоре категории.

Консолидацията (изготвянето на неофициални редакции на нормативните актове,
включващи в единен, т.е. обединен, консолидиран, текст техните изменения и
допълнения през годините) в EUR-Lex се извършва за учредителните договори и за найважните законодателни актове – регламенти, директиви и решения. Консолидираните
текстове се публикуват в рамките на около месец след обнародване на промените в
законодателството. Освен поддръжката на актуалните версии на законодателни актове,
се предоставя достъп и до исторически версии (предишни консолидирани версии).
Съдебната практика в EUR-Lex се публикува с кратки резюмета (анотации), състоящи се
от ключови думи и фрази. Тези резюмета се намират в частта „заглавие и справка“ на
решенията, позволяващи по този начин на потребителя да намери съдебна практика, като
търси по ключови думи в заглавията. Особено ценни са резюметата на английски,
френски и понякога немски език на националните съдебни актове.
Особено ценна от гледна точка на достъпа до правно съдържание на държавите-членки
е информацията в Раздел 7 „Национални мерки за транспониране“21 и Раздел 8
„Национална съдебна практика“22 от EUR-Lex, при това представена във връзка със
съответните законодателни и съдебни актове на правото на ЕС. Характерно за решенията
21
22

https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/n-case-law.html
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от Раздел 8 „Национална съдебна практика“ от EUR-Lex е, че често пъти съдържат само
метаданни за акта, но не и пълния му текст. Метаданните по правило са достъпни на
английски и френски език. Част от решенията са снабдени и с резюме на английски,
френски и/или немски език.
1.2.2. База данни JURE
Базата данни JURE (съкращението идва от JUrisdiction, Recognition, Enforcement –
международна компетентност, признаване, изпълнение) е разработена и се поддържа от
Европейската комисия. Тя съдържа съдебна практика на Съда на ЕС и на съдилищата на
държавите-членки относно тълкуването на законодателството на ЕС в областта на
международното частно право и по-специално на следните регламенти и конвенции:
Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета (Регламент Брюксел I), Регламент (ЕО) №
2201/2003 (нов Регламент Брюксел II), Регламент (ЕО) № 1347/2000 (Регламент Брюксел
II), Брюкселската конвенция от 1968 г., Конвенцията от Лугано от 1988 г. и новата
Конвенцията от Лугано от 2007 г.
Базата данни се актуализира текущо от правни експерти и подлежи на проверка от страна
на Европейската комисия. Актуализациите направени след 2009 г. се публикуват в
поддомейна JURE на Раздел 8 „Национална съдебна практика“ на портала EUR-Lex.
Актуализираната колекция на новия EUR-Lex съдържа повече от 11 850 решения на
съдилища на държавите-членки и 1020 решения на Съда на ЕС в областта на
европейското международно частно право. В допълнение към метаданните на английски
и френски език (съдържащи национален номер на делото, година, държава,
наименование на съда, вид съд, език, страни, справка за публикацията, актове, относими
към делото с посочени разпоредби), базата данни JURE съдържа ключови термини и
резюме на решенията на английски, френски и немски език, както и на оригиналния език
на съдебния акт.
1.2.3. Основни функции
Освен богато съдържание, порталът EUR-Lex предлага и редица удобни функции за
работа с него. През м. март 2013 г. беше стартирана изцяло нова версия на портала, която
подлежи на непрекъснато усъвършенстване.
Основните допълнителни функции на новата версия на EUR-Lex са:


Изцяло нов дизайн за по-лесно управление;



Бързо търсене "подобно на Google";



Преглед на промените в подготвителните актове през целия законодателен процес
до окончателното им приемане и обнародване;



Персонализиране на системата – начална страница, търсения, списъци с
резултати;



RSS feeds въз основа на записани заявки за търсене;



Взаимодействие с други потребители чрез потребителската общност;



Уеб услуги, улесняващи свободното повторно използване на информацията.
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Порталът предоставя разнообразни възможности за търсене. Новата версия на EUR-Lex,
сегашната предлага три опции за търсене: бързо търсене ("подобно на Google", само чрез
въвеждане на израз за търсене), разширено и експертно търсене. Експертното търсене
действително изисква сериозна ИТ експертиза и трудно би могло да се използва от
повечето юристи. Разширеното търсене обаче е достатъчно сложно и богато на критерии,
позволяващи да се дефинират изключително подробни и целенасочени заявки. За всяка
от основните видове документални колекции (учредителни договори, международни
споразумения, законодателство на ЕС, консолидирано законодателство на ЕС,
подготвителни актове, съдебна практика на ЕС, национална съдебна практика,
национални изпълнителни мерки, база данни JURE) е предвидена отделна форма за
разширено търсене. Така например, формата за разширено търсене в национална съдебна
практика дава възможност на потребителя да търси съдебни актове по следните
критерии:


текст за търсене;



държава-членка, чийто съд е постановил акта;



цитиран нормативен акт на правото на ЕС;



дата на акта или времеви период, в рамките на който е бил постановен;



ECLI (при търсене на конкретен акт).

Формата за търсене в базата JURE позволява на потребителя да търси съдебна практика
и по конкретна цитирана разпоредба на следните нормативни актове:


Брюкселска конвенция (1968 г.);



Конвенция от Лугано (1988 г.);



Регламент „Брюксел I“ (2000 г.);



Регламент „Брюксел II“ (2000 г.);



Нов Регламент „Брюксел II“ (2003 г.);



Нова Конвенция от Лугано (1988 г.).

1.2.4. Помощна информация за работа с EUR-Lex
Порталът EUR-Lex предоставя подробна помощна информация, чийто текст е преведен
на езиците на всички държави-членки23. В допълнение, сайтът предлага множество
нагледни и полезни видео уроци24 и модул за електронно обучение25, които обаче са
достъпни само на английски език. Освен това, почти всяка страница в портала, както и
критериите за търсене във формите за търсене, са снабдени с контекстна помощна
подсказка (т.нар. съвети – „tips“), указващи какво следва да се направи в конкретния
случай.

23

https://eur-lex.europa.eu/content/help/homepage/intro.html.
https://eur-lex.europa.eu/content/guided-tour/home-guided-tour.html.
25
https://eur-lex.europa.eu/e-learning/course.html.
24
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1.3. Dec.Nat.
Базата данни Dec.Nat.26 (съкращение от френски: "Décisions nationales") представлява
колекция от метаданни и препратки към решения на националните съдилища на
държавите-членки, свързани с прилагането на правото на ЕС. Базата данни е достъпна
като онлайн услуга на уеб сайта на Асоциацията на държавните съвети и върховните
административни съдилища на Европейския съюз (АСА-Europe). Справките и правният
анализ на националните решения са предоставени от Дирекция „Изследвания и
документация“ на Съда на ЕС. Съгласно споразумение между Съда на ЕС и ACA- Europe
тази информация е предадена на асоциацията, за да разработи интерфейс, който
позволява на обществеността да се запознае с данните чрез Интернет, като използва
редица инструменти за търсене.
Базата данни съдържа метаданни на английски и френски език (но не и пълните
оригинални текстове) за над 29,620 решения, издадени от 1959 г. насам. За всяко решение
в Dec.Nat. има следната информация:


национални обозначения – имената на страните, приложените национални
разпоредби и съответната доктрина;



международни или европейски източници с посочване на приложените
разпоредби на ЕС;



анализ на решението – ключови думи, а в много случаи и резюме на предмета на
решението;



в някои случаи – преюдициалното заключение на Съда на ЕС, постановено във
връзка с делото пред националния съд.

Търсенето в Dec.Nat. се осъществява чрез една единствена, сравнително сложна форма.
Тя позволява да се търси само в метаданните, но не и в пълния текст на решенията,
защото, както вече бе отбелязано, базата данни не съдържа пълните текстове на
съдебните актове.

26

http://www.aca-europe.eu/index.php/en/dec-nat-en.
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Основният недостатък на базата данни Dec.Nat. е това, че тази висококачествена услуга
не предлага нито пълния текст на решенията, нито връзки към националните източници,
където могат да се намерят посочените текстове.
Понастоящем порталът EUR-Lex предлага достъп до съдържанието на базата данни
Dec.Nat. чрез своята колекция от документи, включени в посочения по-горе Раздел 8
„Национална съдебна практика“.
1.4. JuriFast
Базата данни JuriFast27 включва пълните текстове, заедно с метаданни и резюмета на
английски и френски език, на голям брой решения на националните съдилища. Целта на
тази онлайн услуга е да предостави непосредствен, бърз достъп до новостите в
националната съдебна практика, която е свързана със законодателството на ЕС.
Подобно на базата данни Dec.Nat., интерфейсът за търсене и на тази онлайн услуга е
разработен и поддържан от Асоциацията на държавните съвети и върховните
административни съдилища на Европейския съюз (АСА-Europe). Повечето публикувани
национални решения в JuriFast са постановени въз основа на предхождащо ги
преюдициално заключение на Съда на ЕС и са обединени в „преюдициални пакети“
заедно с преюдициалните запитвания, които са отнесени до Съда на ЕС и отговора на
Съда на ЕС по тези въпроси. Останалата част от базата данни JuriFast се формира от
27

http://www.aca-europe.eu/index.php/en/jurifast-en.
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решения на националните юрисдикции, които не са свързани с предварителни
производства, но въпреки това са актове по прилагането на правото на ЕС.
Интерфейсът за търсене макар и доста опростен, все пак предлага възможности за
формулиране на по-прецизни заявки за търсене в сравнение с базата данни Dec.Nat.
Потребителят може да търси едновременно по следните критерии:


ECLI идентификатор на конкретен съдебен акт;



държава-членка;



дата на постановяване или времеви период;



думи, съдържащи се в пълния текст на търсените решения;



термини от тематичния класификатор „Регистър на съдебната практика на ЕС“;



разпоредба на правото на ЕС, до прилагането на която се отнасят търсените
решения.

Подборът на решенията, правният им анализ и изготвянето на техни резюмета се
извършва от службите за проучвания и документация на институциите на държавитечленки и на Асоциацията ACA-Europe. За всяко решение в базата данни има следната
информация:
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дата и кратко описание на предмета на делото;



пълен текст на решението;



резюме на френски и английски език;



връзка с приложимите разпоредби на правото на ЕС.

При наличие на преюдициални запитвания, в рамките на текущото поддържане на базата
данни, своевременно се добавя следната допълнителна информация:


връзка към преюдициалното заключение на Съда на ЕС;



решението на националния съд, постановено след преюдициалното заключение
въз основа на отговорите, дадени от Съда на ЕС.

Основните предимства на базата данни JuriFast са своевременността, с която се
публикуват съдебните актове (обикновено в рамките на 1-2 месеца след постановяването
на националното решение), осигуряването на достъп до пълния текст на акта и
задължителното изготвяне на резюме на английски и френски език.
1.5. Мета-търсачката „Общ портал за съдебна практика“
Сайтът на Мрежата на председателите на върховните съдилища на Европейския съюз
предоставя услуга, наречена "Общ портал за съдебна практика", която представлява
мета-търсачка, която позволява на потребителите да търсят в националните съдебни бази
данни чрез общ интерфейс за търсене. Услугата е достъпна на следния адрес:
http://network-presidents.eu/cpcl.
Проектът за изграждане на мета-търсачката стартира през юни 2006 г. с подкрепата на
Европейската комисия. Първата версия на портала е представена през юли 2008 г. Той
осигурява достъп чрез потребителско име и парола до базите данни, съдържащи съдебна
практика на националните върховни съдилища, Европейската комисия и Съда на
Европейския съюз. Порталът е достъпен и за широката общественост, но се дава достъп
само до безплатни бази данни със съдебна практика.
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Търсенето може да се извърши на всеки един от официалните езици на ЕС, но най-много
в 5 бази данни със съдебна практика едновременно. Изборът им се прави чрез
отбелязване на отметка за съответната база данни на следната уеб страница:
http://network-presidents.eu/cpcl/search_engines. Системата дава възможност въведеният
текст (израз) за търсене да бъде преведен на езика на базите данни, в които се търси, чрез
инструментите за машинен превод на Европейската комисия и на Google. Поради тази
причина се препоръчва на потребителите да използват по-общи ключови думи и да
избягват думи в множествено число, за да има по-голяма вероятност избраните ключови
думи да бъдат преведени правилно чрез машинния превод. Потребителите могат да
направят ръчно промени в предложения превод.
Списъкът с резултатите от търсенето може да бъде подреден по държава, значимост и
дата. За всяко решение от списъка потребителят има възможност да види следните
данни: държава, източник, заглавие, дата (ако има), резюме (ако има), линк към пълния
текст. Текстът е наличен на оригиналния език. Регистрираните потребители могат да
получат машинен превод на текста чрез инструмента eTranslation за машинен превод на
Европейската комисия (предишно наименование „MT@EC“), а тези които нямат
регистрация – чрез инструмента „Google Преводач“.
1.6. База данни FRA
Базата данни FRA е колекция със съдебна практика на Агенцията за основните права,
съдържаща малко над 900 решения на Съда на ЕС, Европейския съд по правата на човека
и национални съдилища на държавите-членки, представляващи значими случаи по
прилагане на Хартата на Основните права на ЕС. Близо половината от тези решения са
на националните съдилища. Интерфейсът за търсене е съвсем опростен. Потребителят
може единствено да въведе текст за търсене и/или да използва филтриране по
юрисдикция, цитирана разпоредба на Хартата на Основните права или на Европейската
конвенция за защита на правата на човека.
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Информацията за съдебните актове включва наименование на решението, резюме на
английски език, цитираните разпоредби на Хартата на Основните права и връзка към
пълния текст (ако такъв е наличен).
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1.7. База данни на Службата на ЕС за интелектуална собственост
Базата данни за съдебна практика на Службата на ЕС за интелектуална собственост
(EUIPO) предоставя достъп до решенията на Апелативните състави на EUIPO, на Общия
съд и Съда на ЕС, както и на национални съдилища на държавите-членки по дела в
областта на защитата на интелектуалната собственост, свързани с търговските марки на
ЕС и промишлените дизайни на Общността.
Интерфейсът на базата данни предлага две отделни форми за търсене – обикновено
търсене и разширено търсене.
Обикновеното търсене позволява на потребителя да търси в цялата база данни по
следните три критерии:


Дата на решението или времеви период;



Език;



Номер или популярно наименование на делото.

Резултатите от търсене се показват в 4 раздела:


решения, отнасящи се до търговски марки;



решения, отнасящи се до промишлени дизайни;



решения на национални съдилища;



преюдициални заключения.
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Значително по-усложнена е формата за разширено търсене. Тя е реализирана в 4
самостоятелни раздела – търговски марки, промишлени дизайни, национални решения и
преюдициални заключения.
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Всеки раздел предлага различни критерии за търсене в зависимост от естеството на
данните. Нещо повече, потребителят може да добавя и премахва критерии в зависимост
от предпочитанията си. Подробно помощно описание на интерфейса за разширено
търсене е публикувано на следния адрес:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/esearch-case-law-performing-an-advanced-search
Понастоящем базата данни на EUIPO съдържа малко над 2000 национални решения на
съдилища на държавите-членки. За всяко решение е направен подробен правен анализ,
благодарение на който на потребителя се предоставя следната структурирана
информация: дата на акта, наименование, национален идентификатор, държава,
релевантни норми на правото на ЕС, други норми, ключови думи и резюме на английски
език, препратка към пълния текст на акта в PDF формат.
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1.8. N-Lex
Порталът N-Lex е единна точка за достъп до законодателството на държавите-членки
на ЕС, представено в техните национални правни бази данни. В самия портал не се
съхраняват документи. Това не е база данни, а лесен за ползване интерфейс, който дава
възможност на потребителите да търсят нормативни актове в националните бази данни,
като резултатът от търсенето е изцяло зависим от тях. На практика N-Lex е метатърсачка, осигуряваща общ интерфейс за търсене в разнородни по своето естество и език
източници на правни норми.
N-Lex е разработен съвместно от Службата за публикации на ЕС и държавите от Съюза.
Връзката с националните бази данни се осъществява чрез т.нар. N-Lex конектори,
осъществяващи комуникацията с портала по зададен от Службата за публикациите
стандарт. Българският N-Lex конектор е разработен и се поддържа от „Апис Европа“ АД
в изпълнение на обществена поръчка на Министерството на правосъдието на Република
България.
Порталът предоставя на потребителите следните основни функции за работа с
националното законодателство на държавите-членки:


Търсене в базите данни на всяка страна от ЕС поотделно или в няколко държави
едновременно;



Избор на ключови думи за търсене чрез многоезичния тезаурус EuroVoc (изборът
на термин се извършва на предпочитания от потребителя език, а самото търсене
се извършва на езика на съответната база данни);
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Автоматичен (машинен) превод на заявката за търсене на езика на държаватачленка, в чието законодателство се извършва търсене, чрез услугата eTranslation
на Европейската комисия;



Извличане от тези бази данни на списък със заглавия на документите като
резултат от търсенето;



Отваряне на пълния текст на документа от списъка с резултатите от търсенето;



Автоматичен (машинен) превод на списъка с резултатите от търсенето на избран
от потребителя език.

Алтернативно, порталът N-Lex предлага описание на съдържанието на базите данни на
всяка държава (различните видове национални правни актове), инструкции как да търси
конкретни актове и линк към тези бази данни, така че потребителят да може да извърши
търсенето директно в тях.
За да започне търсенето, потребителят следва да направи избор от началната страница
на портала на държавата-членка, в чиято база данни ще се извърши търсенето, или да
избере опцията „Търсене в множество бази данни“.

За да избере държава, потребителят следва да щракне върху нейното знаме, което
действие ще го отведе към екрана за извършване на търсене.
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Екранът за търсене е до голяма степен един и същ за всички държави, независимо от
структурата на националните бази данни. Въпреки това функциите за търсене са
различни в различните бази данни и поради това някои от полетата за търсене в N-Lex
може да не са активни.
За да намери термин в национално законодателство на език, който не владее,
потребителят следва да щракне върху иконката, разположена вдясно от полетата за
въвеждане на думи за търсене. Появява се вмъкната под полета за търсене форма с два
раздела: Машинен превод и Глосар.
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В раздела за машинен превод потребителят може да въведе дума или израз за търсене и
чрез натискане на бутона „TRANSLATE“ („ПРЕВЕДИ“) до получи машинен превод на
заявката на езика на базата данни, в която се търси. Машинният превод се извършва от
услугата eTranslation на Европейската комисия.
В раздела „Глосар“ потребителят може да избере термин от многоезичния тезаурус
EuroVoc на езика на базата данни, в която се търси. Интерфейсът обаче позволява
избирането само на един термин за търсене, което изключва опцията за формулиране на
по-сложна заявка за търсене.

Резултатът от търсенето представлява списък с документи, отговарящи на заявката за
търсене. Страницата с резултатите съдържа зададените критерии за търсене и дава
възможност на потребителя:


Да премахне критериите от първоначалното търсене или да добави допълнителни
критерии;



Да търси отново с нови критерии.

Особено полезна функционалност, предоставяна от N-Lex, е машинният превод на
резултатите от търсенето услугата eTranslation. Преводът на страницата с резултатите
отнема около минута. Ако резултатите от търсенето заемат повече от една страница,
процедурата следва да се повтори за превод на всяка следваща страница.
Подробно описание на начина за търсене в N-Lex е публикувано в менюто „Помощ“ на
адрес: http://eur-lex.europa.eu/n-lex/help/help_bg.

2.

Комерсиални услуги
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Създаването и развитието на комерсиални приложения, предоставящи трансгранични
правни информационни услуги, е сравнително ново явление от последните две-три
десетилетия. Преди епохата на интернет и отворените данни големите инвестиционни
разходи за цифровизация на правни архивни материали, обработка на данни,
консолидация, обобщение на информация по дела и др., извършвани във връзка с
националното законодателство и съдебна практика, са възпрепятствали развитието на
подобен вид информационни системи. Първите продукти и услуги, предоставящи достъп
правно съдържание в трансграничен контекст се появяват през 90-те години на миналия
и първото десетилетие на нашия век, едновременно с налагането на интернет като
глобална информационна среда. В страните, които прилагат системата на общото право,
тяхното възникване е свързано с възхода на "Тримата големи" доставчика на правна
информация в световен мащаб – Thomson Reuters (Westlaw), Reed Elsevier (LexisNexis) и
Wolters Kluwer, които създават разнообразни трансгранични правни информационни
продукти и услуги за англоезичния свят. В Европа допълнителен стимул за
разработването на бази данни с подобно съдържание е даден със създаването на
Европейския съюз и все по-динамичния процес на хармонизиране на националното
законодателство на държавите-членки с правото на ЕС.
В днешно време съществуват редица паневропейски трансгранични правни бази данни.
В допълнение към многонационалното правно съдържание на „Големите три“, някои
други иновативни международни услуги като vLex и Darts-IP също имат успех през
последните години. Настоящият раздел има за цел да представи накратко някои поважни комерсиални правни информационни услуги, отнасящи се до законодателството
и/или съдебната практика на държавите-членки на ЕС.
2.1. EU Tracker
EU Tracker е уеб базиран продукт на световния доставчик на правни информационни
услуги LexisNexis, който проследява прилагането на ключови директиви на ЕС в 12
практически области.28 Проследяването включва мониторинг със светофарна функция за
уведомяване в процеса на изпълнение, заедно с анализ на екип от специалисти по право
в ЕС от Великобритания, Германия, Франция, Испания и Полша. Експертното
съдържание предлага общ преглед на директивите и информация за страната,
фокусирана върху ключовия анализ по дати, който отчита напредъка по прилагането на
директивите.
2.2. EU Tax Cases Tracker
С онлайн продукта EU Tax Cases Tracker LexisNexis предлага специализирана услуга
по следене на данъчни казуси в областта на прякото и косвеното данъчно облагане в
Европейския съюз. Съдържателният обхват на услугата включва изготвянето на
детайлни анализи и резюмета на практиката на Съда на ЕС и на 19 държави-членки на
ЕС: Австрия, Белгия, Кипър, Чешка република, Дания, Финландия, Франция, Германия,
Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия,
Испания, Швеция и Обединеното кралство29.
Кратко описание на съдържанието и функциите на продукта може да бъде намерено в следната
рекламна брошура: https://www.lexisnexis.com/documents/pdf/20090313111454_large.pdf.
28

Подробна информация за услугата може да бъде намерена на следния адрес:
http://www.lexisnexis.co.uk/en-uk/products/eu-tax-cases-tracker.page
29
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2.3. EuroCases
EuroCases е уникална уеб базирана правна информационна система, разработена от
българската компания „Апис Европа“ АД, предоставяща достъп до над 250 000
национални съдебни акта, свързани с прилагането на европейските норми във всички
области на правото на ЕС. Основните предимства на услугата EuroCases са:


Свързване на над 40 европейски и национални информационни източници в
удобен за потребителя, единен формат и осигуряване на бърз и лесен достъп до
данните;



Систематизация на богатата колекция от съдебни актове, постановени от
различни юрисдикции на различни езици, в обща класификация, което
помага на потребителя да преодолее ефективно езиковата бариера и да намери
нужните му съдебни решения в дадена тематична област, свързани с прилагането
на конкретен регламент или директива;



Възможност за търсене на релевантна съдебна практика по цитирани
разпоредби на актовете на правото на ЕС чрез изградената езикова независима
система от връзки между всички решения, цитиращи едни и същи европейски
правни норми.

Съдържателният обхват на системата EuroCases включва:


Нормативните актове на Европейския съюз: Договори; Международни
споразумения; Законодателство – регламенти, директиви, решения, други актове
(на 4 езика – английски, немски, френски и български);



Съдебната практика на Европейския съюз: решения, определения, становища
и други актове на Съда на ЕС, на Общия съд и на Съда на публичната служба (на
4 езика – английски, немски, френски и български);



Национална съдебна практика, свързана с прилагането на правото на ЕС: на
съответния национален език, но за по-важните съдебни актове – с резюме и
ключови думи на английски и/или френски, и/или немски език. В най-големи
обеми е застъпена съдебната практика на следните държави-членки на ЕС:
Австрия, България, Германия, Италия, Обединено кралство и Франция;



Практика на Европейския съд по правата на човека в Страсбург (на френски
и английски език).

Повече информация за продукта е публикувана на сайта на приложението:
https://eurocases.eu/en/EuroCases.
Благодарение на своето уникално съдържание и функционални възможности EuroCases е
незаменим помощник на всички юристи в Европа, които прилагат нормите на правото на
ЕС в своята ежедневна професионална дейност.
2.4. Darts-ip
Darts-ip30 е глобална по своя географски обхват онлайн база данни за съдебна практика в
областта на интелектуалната собственост, поддържана от едноименна компания,
30

https://www.darts-ip.com/ip-cases-database/
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базирана в Брюксел. Актуализира се ежедневно и в момента разполага с повече от
3 430 000 съдебни решения от над 3 550 съдилища от цял свят. Всяко решение се
анализира от специалисти в областта на авторското право, търговските марки, патентите,
промишлените дизайни, полезните модели или имената на домейни и се класифицира по
правна значимост в йерархична структура. Съдебните решения се събират предимно от
европейските правораздавателни органи, но също така и от Съединените щати, Бразилия,
Южна Африка, Австралия, Индия, Китай, Хонконг, Япония и Южна Корея.
Информацията от европейски правораздавателни органи включва съдебна практика на
Съда на ЕС и на повечето национални юрисдикции на държавите-членки, както следва:


по дела за търговски марки – повече от 520 000 решения на съдилища от 33
европейски държави;



по дела за патенти – повече от 220 000 решения на съдилища от 23 европейски
държави;



по дела за промишлен дизайн и полезни модели – повече от 14 500 решения на
съдилища от 27 европейски държави;



по дела за име на домейн – повече от 16 600 решения на съдилища от 27
европейски държави.

Успехът на услугата Darts-ip беше признат от най-големия доставчик на правни
информационни услуги в световем мащаб – Thomson Reuters. През май 2012 г. Thomson
CompuMark, част от Intellectual Property & Science business на Thomson Reuters и един от
световните лидери в проучването на търговските марки и защитата на бранд, сключи
партньорско споразумение с Darts-ip, което позволява на клиентите на SERION Search
Analysis и Watch tools на Thomson CompuMark да получат лесен достъп до съдебната
практика на Darts-ip за нуждите на тяхната дейност31.
2.5. vLex
vLex е испанска компания със седалище в Барселона, основана през 1998 година.
Компанията използва правни материали от испаноезичната общност и е един от
водещите доставчици на глобална правна информация. Понастоящем платформата за
онлайн търсене vLex Global32 предлага правно съдържание от повече от 120 страни и над
1000 издателства от целия свят.
Освен обичайните за доставчиците на правна информация продукти със собствено
съдържание, бизнес моделът на vLex предлага директна интеграция на официални
публични ресурси и сключване на лицензионни споразумения с правни издатели за
споделяне на приходите. Базата данни обхваща законодателство, съдебна практика,
книги, издания, статии, формуляри, договори, новини и други правни материали от
различни национални и международни юрисдикции (например законодателство на ЕС и
съдебна практика).
Въпреки впечатляващия глобален обхват на съдържанието, което включва материали и
от право на ЕС и на държавите-членки, услугата vLex има и някои сериозни пропуски,
31

https://www.prnewswire.com/news-releases/thomson-reuters-to-provide-trademark-professionals-withinsightful-darts-ip-case-law-information-on-serion-platform-150453755.html
32

https://vlex.com/p/vlex-global
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които се забелязват при преглед по държави. Например, немската съдебна практика е
представена само с решения на Федералния конституционен съд, австрийската – с
решения на Конституционния и Върховния съд. За някои страни, като България, дори не
е включена съдебна практика. Друг недостатък на услугата е липсата на правни връзки
между ресурсите от данни, например между съдебни решения и цитираните в тях
нормативни актове.

3. Услугата за машинен превод eTranslation
eTranslation е онлайн услуга за машинен превод, разработена и поддържана от
Европейската комисия. Тя е стартирана официално на 15 ноември 2017 г., като
правоприемник на дотогавашната услуга MT@EC.
На сегашния етап услугата е предназначена за ползване от европейските институции и
от публичните администрации на държавите-членки, Исландия и Норвегия.
Потребителите от посочените администрации ще могат да я ползват безплатно поне до
2020 г., когато условията за нейното по-нататъшно използване ще бъдат определени от
Генерална дирекция „Писмени преводи“ в съзвучие с плана за устойчивост на
Програмата „Механизъм за свързване на Европа“.
Освен за публичните администрации, услугата за машинен превод eTranslation е
достъпна и за редица информационни системи и онлайн услуги на Европейския съюз,
като например порталите e-Justice, N-Lex и др.
Въпреки че липсва изрично указание в тази насока, услугата eTranslation може да се
ползва и от всички институции в съдебните системи на държавите-членки, т.е. от съдии,
съдебни помощници, съдебни администратори, прокурори, следователи, служители в
местата за изтърпяване наказание лишаване от свобода и пр.
Регистрация за ползване на услугата
Самото ползване на услугата е възможно само след регистрация на ниво индивидуален
потребител или институция.
Процедурата по регистрация на индивидуален потребител се изпълнява в три
последователни стъпки:
1) Регистрация на потребителска сметка в EU Login (предишното ECAS) – тази
регистрация е необходима за ползването на каквито и да било онлайн услуги,
предоставяни от институциите на ЕС. Тази стъпка не се изпълнява от
потребителите, които вече имат открита такава потребителска сметка;
2) Изпращане на имейл на адрес cef-at@ec.europa.eu със следното съдържание:
o Информация, че е открита потребителска сметка в EU Login;
o Информация за институцията, в която работи потребителят и позицията,
която заема;
o Имейл-подпис на потребителя, съдържащ всички необходими детайли за
контакт с него.
3) Получаване на имейл с потвърждение за откриването на потребителска сметка
за ползване на услугата eTranslation.
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От октомври 2016 г. насетне публичните администрации в държавите-членки, Исландия
и Норвегия могат да получават корпоративен достъп до услугата eTranslation за всички
свои служители. За целта те трябва да отправят официално искане на адрес cefat@ec.europa.eu, в което да посочат своя интернет домейн. По този начин, всички
служители от съответната администрация, чийто имейл адрес съдържа интернет домейна
на институцията, получават автоматично достъп да услугата.
Регистрираните потребители могат да ползват услугата за машинен превод по два
начина:


Превод на текст – превод на откъс от текст с размер до 4000 символа, който
потребителят копира и поставя в полето за изходния текст;



Превод на документ – качване на един или няколко документа за превод на един
или повече езици.

Основни характеристика на услугата


Превод от и на всички официални езици на ЕС и на норвежки – общо 552 езикови
двойки;



Високо качество при превод на текстове, отнасящи до материя, свързана с ЕС;



Безплатно ползване;



27 входни файлови формати – услугата, приема за превод документи, записани в
някой от следните файлови формати: .txt, .doc, .docx, .odt,.ott, .rtf, .xls, .xlsx, .ods,
.ots, .ppt, .pptx, .odp, .otp, .odg, .otg, .htm, .html, .xhtml, .h, .xml, .xlf, .xliff, .sdlxliff,
.rdf, .tmx and pdf;



Запазване на файловия формат на оригиналния документ в изходния файл –
единственото изключение е при pdf-файлове, при които изходния файл е в docxформат;



Конфиденциалност и висока информационна сигурност – всички данни,
обработвани от системата, остават зад защитните стени на Европейската комисия
и не могат да се видят от външни лица.

Подробно описание на начина за ползване на услугата е публикувано на нейната
помощна страница (достъпна само за регистрирани потребители) на адрес:
https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/html/help_en.htm
Много полезни детайли относно процедурата по регистрация и интерфейса за работа с
услугата се съдържат в презентацията на г-жа Десислава Кръстева, представена на
Международната конференция по проекта ECLI-BG. Презентацията е свободна достъпна
на сайта на проекта ECLI-BG:
http://ecli-bg.eu/wp-content/uploads/2017/09/e-Translation_APIS_24-04-2018_final.pdf
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Приложение
ECLI кодове на съдилищата в Република България
Код
CC000
SC001
SA002
AP100
PA101
PC105
DC110
RC111
DC120
RC121
RC122
RC123
RC124
RC125
DC130
RC131
RC132
RC133
DC140
RC141
RC142
RC143
RC144
RC145
RC146
DC150
RC151
RC152
DC160
RC161
RC162
RC163
DC170
RC171
http://ecli-bg.eu

Съд
Конституционен съд
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Софийски апелативен съд
Апелативен специализиран наказателен съд
Специализиран наказателен съд
Софийски градски съд
Софийски районен съд
Окръжен съд – Благоевград
Районен съд – Благоевград
Районен съд – Гоце Делчев
Районен съд – Петрич
Районен съд – Разлог
Районен съд – Сандански
Окръжен съд – Видин
Районен съд – Белоградчик
Районен съд – Видин
Районен съд – Кула
Окръжен съд – Враца
Районен съд – Бяла Слатина
Районен съд – Враца
Районен съд – Кнежа
Районен съд – Козлодуй
Районен съд – Мездра
Районен съд – Оряхово
Окръжен съд – Кюстендил
Районен съд – Дупница
Районен съд – Кюстендил
Окръжен съд – Монтана
Районен съд – Берковица
Районен съд – Лом
Районен съд – Монтана
Окръжен съд – Перник
Районен съд – Брезник
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RC172
RC173
RC174
DC180
RC181
RC182
RC183
RC184
RC185
RC186
RC187
RC188
RC189
AP200
DC210
RC211
RC212
RC213
RC214
RC215
RC216
RC217
RC218
DC220
RC221
RC222
RC223
DC230
RC231
RC232
RC233
AP300
DC310
RC311
RC312
RC313
DC320
RC321
RC322
RC323
RC324
RC325
DC330
http://ecli-bg.eu

Районен съд – Перник
Районен съд – Радомир
Районен съд – Трън
Софийски окръжен съд
Районен съд – Ботевград
Районен съд – Елин Пелин
Районен съд – Етрополе
Районен съд – Ихтиман
Районен съд – Костинброд
Районен съд – Пирдоп
Районен съд – Самоков
Районен съд – Своге
Районен съд – Сливница
Апелативен съд – Бургас
Окръжен съд – Бургас
Районен съд – Айтос
Районен съд – Бургас
Районен съд – Карнобат
Районен съд – Малко Търново
Районен съд – Несебър
Районен съд – Поморие
Районен съд – Средец
Районен съд – Царево
Окръжен съд – Сливен
Районен съд – Котел
Районен съд – Нова Загора
Районен съд – Сливен
Окръжен съд – Ямбол
Районен съд – Елхово
Районен съд – Тополовград
Районен съд – Ямбол
Апелативен съд – Варна
Окръжен съд – Варна
Районен съд – Варна
Районен съд – Девня
Районен съд – Провадия
Окръжен съд – Добрич
Районен съд – Балчик
Районен съд – Генерал Тошево
Районен съд – Добрич
Районен съд – Каварна
Районен съд – Тервел
Окръжен съд – Разград
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RC331
RC332
RC333
DC340
RC341
RC342
RC343
DC350
RC351
RC352
RC353
DC360
RC361
RC362
RC363
AP400
DC410
RC411
RC412
RC413
RC414
RC415
DC420
RC421
RC422
RC423
RC424
DC430
RC431
RC432
RC433
RC434
DC440
RC441
RC442
RC443
RC444
DC450
RC451
RC452
AP500
DC510
RC511
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Районен съд – Исперих
Районен съд – Кубрат
Районен съд – Разград
Окръжен съд – Силистра
Районен съд – Дулово
Районен съд – Силистра
Районен съд – Тутракан
Окръжен съд – Търговище
Районен съд – Омуртаг
Районен съд – Попово
Районен съд – Търговище
Окръжен съд – Шумен
Районен съд – Велики Преслав
Районен съд – Нови Пазар
Районен съд – Шумен
Апелативен съд – Велико Търново
Окръжен съд – Велико Търново
Районен съд – Велико Търново
Районен съд – Горна Оряховица
Районен съд – Елена
Районен съд – Павликени
Районен съд – Свищов
Окръжен съд – Габрово
Районен съд – Габрово
Районен съд – Дряново
Районен съд – Севлиево
Районен съд – Трявна
Окръжен съд – Ловеч
Районен съд – Ловеч
Районен съд – Луковит
Районен съд – Тетевен
Районен съд – Троян
Окръжен съд – Плевен
Районен съд – Левски
Районен съд – Никопол
Районен съд – Плевен
Районен съд – Червен Бряг
Окръжен съд – Русе
Районен съд – Бяла
Районен съд – Русе
Апелативен съд – Пловдив
Окръжен съд – Кърджали
Районен съд – Ардино
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RC513
RC514
RC515
DC520
RC521
RC522
RC523
RC524
DC530
RC531
RC532
RC533
RC534
DC540
RC541
RC542
RC543
RC544
RC545
DC550
RC551
RC552
RC553
RC554
RC555
DC560
RC561
RC562
RC563
RC564
RC565
MA600
MC610
MC620
MC630
MC640
MC650
AD701
AD702
AD703
AD704
AD705
AD706
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Районен съд – Крумовград
Районен съд – Кърджали
Районен съд – Момчилград
Окръжен съд – Пазарджик
Районен съд – Велинград
Районен съд – Пазарджик
Районен съд – Панагюрище
Районен съд – Пещера
Окръжен съд – Пловдив
Районен съд – Асеновград
Районен съд – Карлово
Районен съд – Пловдив
Районен съд – Първомай
Окръжен съд – Смолян
Районен съд – Девин
Районен съд – Златоград
Районен съд – Мадан
Районен съд – Смолян
Районен съд – Чепеларе
Окръжен съд – Стара Загора
Районен съд – Казанлък
Районен съд – Раднево
Районен съд – Стара Загора
Районен съд – Чирпан
Районен съд – Гълъбово
Окръжен съд – Хасково
Районен съд – Димитровград
Районен съд – Свиленград
Районен съд – Харманли
Районен съд – Хасково
Районен съд – Ивайловград
Военно-апелативен съд
Военен съд – София
Военен съд – Пловдив
Военен съд – Варна (закрит) *
Военен съд – Плевен (закрит) *
Военен съд – Сливен
Административен съд – София-град
Административен съд – София-окръг
Административен съд – Благоевград
Административен съд – Бургас
Административен съд – Варна
Административен съд – Велико Търново
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AD707
AD708
AD709
AD710
AD711
AD712
AD713
AD714
AD715
AD716
AD717
AD718
AD719
AD720
AD721
AD722
AD723
AD724
AD725
AD726
AD727
AD728

http://ecli-bg.eu

Административен съд – Видин
Административен съд – Враца
Административен съд – Габрово
Административен съд – Добрич
Административен съд – Кюстендил
Административен съд – Кърджали
Административен съд – Ловеч
Административен съд – Монтана
Административен съд – Пазарджик
Административен съд – Перник
Административен съд – Плевен
Административен съд – Пловдив
Административен съд – Разград
Административен съд – Русе
Административен съд – Силистра
Административен съд – Сливен
Административен съд – Смолян
Административен съд – Стара Загора
Административен съд – Търговище
Административен съд – Хасково
Административен съд – Шумен
Административен съд – Ямбол
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