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1.

Предназначение на настоящото ръководство

Настоящото ръководство има за цел да запознае накратко практикуващите юристи в
България с възможностите за търсене на европейска съдебна практика в трансграничен
контекст.
В Раздел 2 е представена функционалността на т.нар. Интерфейс за търсене по ECLI,
който представлява мета-търсачка за европейска съдебна практика, създадена в рамките
на инициативата на Съвета на ЕС за въвеждане на Европейския идентификатор за
съдебна практика ECLI.
В Раздел 3 е направен преглед на няколко от най-важните онлайн бази данни за съдебна
практика на държавите-членки по прилагане на Правото на ЕС, създадени от или с
финансовата подкрепа на Европейската комисия.
Ръководството е изготвено в рамките на Проект ECLI-BG за целите на планираното
семинарно обучение на практикуващи юристи от цялата страна.

2.

Интерфейс 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.
2.1. 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).
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.
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2.2. Начин на работа с търсачката
Интерфейсът за търсене по ECLI предлага избор между два вида търсене в съдебната
практика – Обикновено търсене и Разширено търсене.
2.2.1. 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,
публикуван на сайта на съответния национален доставчик (сайт на съд, портал за съдебна
практика и т.н.).

http://ecli-bg.eu

Стр. 6 от 24

Този проект е съфинансиран
от Европейския съюз

Проект ECLI-BG – Интерфейс за търсене по ECLI: Кратко ръководство

2.2.2. 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
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
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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;



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
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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.

3.

Трансгранични правни информационни услуги

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.
3.1. EUR-Lex и база данни JURE
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 историята1. 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.
3.1.1. Съдържателен обхват на портала EUR-Lex
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
Използваният и до днес за идентификация на документите в EUR-Lex CELEX-номер е наследен именно
от тази система.
1
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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
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,

http://ecli-bg.eu
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становища на Европейската сметна палата, Европейската централна банка,
Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и други
документи.


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“2 и Раздел 8
2

https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html
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„Национална съдебна практика“3 от EUR-Lex, при това представена във връзка със
съответните законодателни и съдебни актове на правото на ЕС. Характерно за решенията
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.
3.1.2. 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

3

https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/n-case-law.html
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резюме на решенията на английски, френски и немски език, както и на оригиналния език
на съдебния акт.
3.1.3. Основни функции за работа с EUR-Lex
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.

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


Брюкселска конвенция (1968 г.);

http://ecli-bg.eu
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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.).
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3.1.4. Помощна информация за EUR-Lex
Порталът EUR-Lex предоставя подробна помощна информация, чийто текст е преведен
на езиците на всички държави-членки4. В допълнение, сайтът предлага множество
нагледни и полезни видео уроци5 и модул за електронно обучение6, 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.
3.2. Dec.Nat.
Базата данни Dec.Nat.7 (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.

4

https://eur-lex.europa.eu/content/help/homepage/intro.html.
https://eur-lex.europa.eu/content/guided-tour/home-guided-tour.html.
6
https://eur-lex.europa.eu/e-learning/course.html.
7
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/dec-nat-en.
5
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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“.
3.3. JuriFast
Базата данни JuriFast8 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
8

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:


дата и кратко описание на предмета на делото;

http://ecli-bg.eu

Стр. 18 от 24

Този проект е съфинансиран
от Европейския съюз

Проект ECLI-BG – Интерфейс за търсене по ECLI: Кратко ръководство



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.
3.4. 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“.
3.5. 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).

3.6. 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;
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преюдициални заключения.

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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