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ÄÅËÎÒÎ Ë. Ï. È ÊÀÐ ÂÀËÜÎ ÑÐÅÙÓ ÏÎÐÒÓÃÀËÈß

РЕШЕНИЕ
СТРАСБУРГ

8 ок том ври 2019 го ди на

Решението е окон ча тел но. Може да е пред мет на поправ ки 
от нос но фор ма та.

По де ло то Л. П. и Карвальо сре щу Португалия
Eвро пейският съд по пра ва та на чо ве ка (Трето отделение) в 

състав:
Хелън Келер (Helen Keller), пред се да тел,
Пауло Пинто де Албукерк (Paulo Pinto de Albuquerque),
Мария Елосеги (María Elósegui), съ дии,
и Щефен Филип (Stephen Phillip), секре тар на отделението,
след закри то за се да ние, про ве де но на 17 сеп тем ври 2019 г.,
поста но вя ва след но то ре ше ние, прието на по со че на та да та:

ÏÎ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀÒÀ
1. Делото е обра зу ва но по две жал би (№ 24845/13 и 

№ 49103/15) сре щу Република Португалия, с които граж да ни те 
M. M. Л. П. (пър ви жалбоподател) и Педро Мигуел Карвальо 
(вто ри жалбоподател) на ос но ва ние чл. 34 от Конвенцията за за-
щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди (Конвенцията) 
се зи рат Съда на 1.04.2013 г. и 23.09.2015 го ди на. По от но ше ние 
на жал ба № 24845/13 пред се да те лят на съста ва е ува жил иска не то 
за не раз кри ва не на са мо лич ност та на пър вия жал бо по да тел 
(чл. 47, § 4 от Правилника на Съда).

2. Вторият жал бо по да тел е пред ставля ван от Ф. Teиксе ира 
да Мота, ад во кат, прак ти ку ващ в Лисабон. Португалското пра ви-

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ×ÎÂÅÊÀ
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тел ст во (Правителството) е пред ставля ва но от своя пред ста ви тел 
г-жа M. Ф. да Граца Карвальо, за мест ник гла вен про ку рор.

3. На 1.12.2017 г. жал би те са би ли съ об ще ни на Правителст-
вото и жал ба № 24845/13 е обя ве на за не до пусти ма по си ла та на 
чл. 54, § 3 от Правилника на Съда.

ÏÎ ÔÀÊÒÈÒÅ
I. ÎÁÑÒÎßÒÅËÑÒÂÀ ÏÎ ÄÅËÎÒÎ

4. Жалбоподателите са ро де ни съ от вет но през 1965 г. и 
1971 г. в Лисабон и Гимараиш. Те са ад во ка ти.

А. Жалба № 2485/13 (Л. П. сре щу Португалия)
1. От фак ти ческа стра на
5. На 7 май 2007 г. Г., пред ставля ван от жал бо по да те ля в ка-

чест во то му на ад во кат, пре дя вил граж дан ски иск пред съ да в 
Гувея за су ма та от 200 000 евро сре щу своя брат А.

6. На 18.12.2007 г. жал бо по да те лят бил ин фор ми ран, че на 
23.01.2008 г. е насро че но пред ва ри тел но из слуш ва не (audiência 
preliminar).

7. Изслушването се състояло на та зи да та пред съ да в Гувея. 
Било про ве де но от пред се да те ля – съ дия А. А., в при съст вие на 
ад во ка ти те на стра ни те.

8. На 19.02.2008 г. жал бо по да те лят ад ре си рал пис мо до 
Висшия ма гистрат ски съ вет (ВМС), оплак вай ки се от съ дия А. А. 
за след но то:

„Бих же лал с настоящото да ви пред ста вя ня кои не ред ности, 
наблю да ва ни в рам ки те на по со че на та по-до лу про це ду ра, които бих 
же лал да бъ дат изяс не ни, и по-точ но:

– за ба вя не на насроч ва не то на пред ва ри тел но из слуш ва не с ня кол-
ко ме се ца;

– не из гот вя не на под гот ви тел но ре ше ние (despacho saneador) в то-
ва за се да ние;

– спо ред ин фор ма цията, пре доста ве на от г-жа съ дията, под гот ви-
тел но то ре ше ние е би ло из гот ве но от нея на ком пю тъ ра на дъ ще ря ѝ и 
ко га то поиска ла да го от пе ча та в съ да, то из ляз ло не че ти мо;

– съ дията се ан га жи ра ла да из пра ти проек та в съ щия ден, което не 
би ло напра ве но;
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– клиен тът на жал бо по да те ля не по лу чил про то ко ла и под гот ви-
тел но то ре ше ние;

– съ дът не се произ не съл по мол ба та за встъп ва не на тре то ли це;
– по вре ме на пред ва ри тел но то из слуш ва не жал бо по да те лят за бе-

ля зал на ли чието на ат мос фе ра на го ля ма бли зост (um clima de grande 
intimidade) меж ду съ дията и пред ста ви те ля на от вет ни ка;

– при из слуш ва не то би ло раз гле да но са мо из ло же нието на ище ца 
(articulados), ка то съ дът по со чил, че ня ма да иска то да се попра вя и че 
просто ще от хвър ли (!!!) ня кол ко от фор му ли ра ни те иска ния, ако про-
це ду ра та въпре ки всич ко про дъл жи;

– ище цът до ри не бил по ка нен да вле зе в ка би не та на съ дията, 
която не се опи та ла да на со чи стра ни те към спо год ба.

(…)“.
9. На ос но ва ние на то ва пис мо ВМС изискал обяс не ния от 

съ дия А. А., която по со чи ла, че де ло то ѝ би ло раз пре де ле но на 
29.11.2007 г. и че на 10.12.2007 г. след за поз на ва не с ма те риали те 
е насро чи ла пред ва ри тел но из слуш ва не за 23.01.2008 го ди на. Тя 
по со чи ла, че е би ло напра ве но пред ло же ние за пости га не на спо-
год ба, как то е от бе ля за но в про то ко ла. Отбелязала, че ище цът не 
бил по ка нен да при съст ва на пред ва ри тел но то из слуш ва не, тъй 
ка то не го вият ад во кат бил упъл но мо щен да склю чи спо год ба. 
Обяснила, че под гот ви тел но то ре ше ние не би ло из пра те но на 
стра ни те, за що то ище цът, пред ставля ван от жал бо по да те ля, пред-
ста вил на 25.01.2018 г. иска не за кон сти ту ира не на тре то ли це, 
по ра ди което про це ду ра та би ла спря на до по лу ча ва не то на от го-
вор от стра на на от вет ни ка. Относно твър де нието, че меж ду съ-
дията и пред ста ви те ля на от вет ни ка съ щест ву ва ли приятел ски от-
но ше ния, се под дър жа ло, че то ва твър де ние е не ос но ва тел но.

10. На 20.05.2008 г. ВМС оста вил без раз глеж да не оплак ва-
не то на жал бо по да те ля сре щу съ дия А. А.

2. Наказателното произ вод ст во за кле ве та
11. С пис мо от 24.06.2008 г. жал бо по да те лят бил ин фор ми-

ран, че ще бъ де привле чен към от го вор ност за кле ве та по ра ди от-
пра ве ни те об ви не ния в пис мо то до ВМС, които за сег на ли добро-
то име и чест та на съ дия А. А.

12. По слу чая би ла се зи ра на про ку ра ту ра та към Лисабонския 
съд. В хо да на та зи про це ду ра съ дия А. А. пре дя ви ла пре тен ция 
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да ѝ бъ дат при съ де ни 10 000 евро ка то обез ще те ние за пре тър пе-
ни те от нея не иму щест ве ни вре ди.

13. На не уточ не на да та про ку ра ту ра та внесла об ви ни те лен 
акт.

14. На 18.12.2009 г. жал бо по да те лят поискал да за поч не про-
це ду ра по съ де бен кон трол над раз след ва не то.

15. На не уточ не на да та кон тро ли ра щият съд поста но вил за-
по вед за вна ся не на об ви не нието (despacho de pronúncia) сре щу 
жал бо по да те ля за ква ли фи ци ра на кле ве та по сми съ ла на чл. 180, 
§ 1 и чл. 184 от Наказателния ко декс (§ 42 и § 43).

16. В хо да на про це са жал бо по да те лят под дър жал, че е 
дейст вал в ка чест во то си на ад во кат. Той за явил, че усе тил ат мос-
фе ра на дъл бо ка друж ба и бли зост меж ду съ дия А. А. и ад во ка та 
на от вет ни ка по ра ди след ни те об стоятел ст ва:

– ад во ка тът на от вет ни ка упраж ня вал про фе сията на те ри то-
рията на въпрос ния съд,

– по вре ме на пред ва ри тел на та про це ду ра той бил осо бе но 
шу мен, го во рил сил но и ка зал, че про це сът тряб ва „да ум ре“ на 
се кун да та,

– не го вият клиент не бил по ка нен да вле зе в ка би не та на съ-
дията за раз ли ка от от вет ни ка А.

17. С при съ да от 24.01.2012 г. Лисабонският съд приз нал 
жал бо по да те ля за ви но вен в то ва, че е осъ щест вил съста ва на 
престъпле нието ква ли фи ци ра на кле ве та, и го осъ дил на 300 евро 
гло ба, как то и на обез ще те ние на съ дия А. А. в раз мер на 750 евро 
за пре тър пе ни те от нея не иму щест ве ни вре ди. Съдът приел, че 
об ви не нията, от пра ве ни от жал бо по да те ля сре щу съ дия А. А., 
пред ставля ват оценки, които поста вят под съм не ние нейно то за-
дъл же ние за без пристраст ност и про фе сионал на та ѝ чест и които 
не се ос но ва ват на конкрет ни фак ти чески по ло же ния. Според съ-
да жал бо по да те лят не до ка зал съ щест ву ва не то на ат мос фе ра на 
дъл бо ка бли зост меж ду съ дия А. А. и ад во ка та на насрещ на та 
стра на. В до пъл не ние, пред ва ри тел но то ре ше ние не би могло да 
бъ де поста но ве но, без съ дия А. А. да е взе ла от но ше ние по иска-
не то за кон сти ту ира не на тре то ли це, напра ве но от жал бо по да те-
ля – не що, което той е тряб ва ло да знае в ка чест во си на ад во кат.
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18. На 23.02.2012 г. жал бо по да те лят об жал вал при съ да та в 
ця лост пред Апелативния съд. Жалбоподателят под дър жал, че е 
дейст вал в рам ки те на ад во кат ски те си пра во мо щия с цел да се 
изяс ни про ти ча не то на из вър ше на та про це ду ра посред ст вом про-
це ду ра пред ВМС, която не е публич на. Той оспо рил из во ди те на 
Лисабонския съд от нос но фак ти те и отре къл да си е слу жил с 
оценки, на кър ня ва щи достойн ст во то на съ дия А. А., ка то из тък-
нал, че не е имал за цел да за сег не нейно то чув ст во на чест.

19. Съдия А. А. об жал ва ла при съ да та в част та от нос но раз-
ме ра на при съ де но то обез ще те ние.

20. С ре ше ние от 4.12.2012 г. Апелативният съд на Лисабон 
пот вър дил на ка за нието на жал бо по да те ля, на ло же но от пър воин-
стан цион ния съд (§ 17). От фак ти ческа стра на Апелативният съд 
приел, че:

– жал бо по да те лят е мо гъл да поиска не го вият клиент да бъ де 
по ка нен на пред ва ри тел но то из слуш ва не;

– бли зост та меж ду съ дията и пред ста ви те ля на насрещ на та 
стра на пред по ла га съ щест ву ва не то на приятел ски от но ше ния, 
което не би ло до ка за но от твър де нията на жал бо по да те ля от нос-
но по ве де нието на пред ста ви те ля по вре ме на пред ва ри тел но то 
из слуш ва не.

Подобно на пър воин стан цион ния съд, Апелативният съд 
счел, че об ви не нията, фор му ли ра ни пред ВМС, съ дър жат оценки 
за съ дията, които над хвър лят пре де ли те на до пусти ма та кри ти ка. 
Съдът пре це нил те зи об ви не ния ка то вре до нос ни и теж ки, за що то 
се от на сят до на чи на, по кой то съ дията из пъл ня ва своите функ-
ции. В до пъл не ние, съ дът пре це нил, че ка чест во то на жал бо по да-
те ля на ад во кат не оправ да ва от пра вя не то на по со че ни те об ви не-
ния.

Съдът ува жил частич но жал ба та на съ дия А. А. и опре де лил 
обез ще те ние (§ 17) в раз мер на 5000 евро.

Апелативният съд ре шил осъж да не то да не се от бе ляз ва в 
съ деб но то до сие на жал бо по да те ля.

21. Жалбоподателят напра вил иска не за тъл ку ва не на ре ше-
нието с мо тив, че е неяс но. Искането му би ло от хвър ле но с ре ше-
ние от 12.03.2013 г. Жалбоподателят об жал вал ре ше нието на 
Апелативния съд пред Върховния съд, ка то под дър жал, че то е 
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непра вил но по ра ди то ва, че про ти во ре чи на прак ти ка та на 
Върховния съд. С ре ше ние от 24.06.2013 г. Върховният съд не до-
пус нал жал ба та до ка са ция, ка то из тък нал, че ви зи ра ни те от жал-
бо по да те ля ка зу си не са сход ни с настоящия.

22. На 22.05.2013 г. жал бо по да те лят из пла тил гло ба та в раз-
мер на 300 евро. От 10 април до 9 май 2013 г. той пре вел су ма та 
от 5000 евро на съ дия А. А.

Б. Жалба № 49103/15 (Карвальо сре щу Португалия)
1. Наказателното произ вод ст во във връз ка със слу чая
23. Жалбоподателят е ад во кат. Той пред ставля вал че ти ри 

ли ца от ром ски произ ход, из меж ду които А. и P., в на ка за тел но 
произ вод ст во сре щу тях за ква ли фи ци ра ни те лес ни повре ди, от-
каз от съ дейст вие (resistência) и на си лие сре щу ор га ни на ре да 
(coação). Подсъдимите би ли приз на ти за ви нов ни с при съ да от 
29.07.2008 г. на съ да на Фелгейраш и осъ де ни на 12 ме се ца ли ша-
ва не от сво бо да, ка то съ дът при съ дил и обез ще те ние на за сег на-
ти те по ли цаи. В обя ве на та от съ дия А. Ф. при съ да от фак ти ческа 
стра на би ло по со че но след но то:

„(…)
1. На 7.01.2006 г. око ло 22 ч. и 15 мин. ор га ни на жан дар ме рията 

(Guarda Nacional Republicana) на гра да, из пъл ня ва щи функ циите си в 
ра йо на, би ли на то ва ре ни със за да ча та да прекра тят праз ник, ор га ни зи-
ран от гру па ли ца от ци ган ски ет нос (око ло 40 души) (…);

(…)
4. (…) Ръмжаща (ululante) тъл па об кръ жи ла ор га ни те на ре да, кре-

щя ла и ги обиж да ла (…);
5. Междувременно из пъл не нието на за да ча та на ор га ни те на ре да 

ста на ло не въз мож но, тъй ка то ци ган ски те агре со ри (ciganos agressores) 
би ли мно го по-мно гоброй ни от ор га ни те на ре да;

(…)
25. Всички под съ ди ми, с из клю че ние на P. C., би ли поз на ти на ор-

га ни те на ре да ка то „клиен ти на управле нието“, в сми съл че често пре-
би ва ва ли там за ра ди на ру ше ния на об щест ве ния ред, без ре ди ци и на ру-
ше ния от раз ли чен ха рак тер, из вър ше ни от тях или от дру ги от тех ния 
клан (…);

(…)
33. Подсъдимият Р. жи веел във фак ти ческо съ жи тел ст во с же на и 

с три те си ма ло лет ни де ца в со циал но жи ли ще и раз чи тал на при хо ди от 
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со циал ни по мо щи в раз мер на 637 евро на ме сец, как то и на дет ски по-
мо щи в раз мер на 163 евро. Посочените усло вия на жи вот би ли ло ши не 
по ра ди състоянието на са мо то се мей но жи ли ще, а по ра ди на чи на на жи-
вот на тех ния ет нос (ло ша хи гиена, която е обект на про уч ва не от со-
циал ни те служби);

(…)“.
24. В при съ да та се со че ло, че фак ти те са уста но ве ни въз ос-

но ва на след ни те по ка за ния на ор га ни те на ре да:
– длъж ност но то ли це Р. Ф., кой то по со чил, че поз на ва под-

съ ди ми те ка то „ре дов ни пол з ва те ли на по ли цейско то управле-
ние“, че три ма от под съ ди ми те пред вож да ли бун та и че же ни те и 
де ца та „ръм жа ли ди ваш ки“ (a guincharem selvaticamente);

– длъж ност но то ли це А. Ж., кой то по со чил, че поз на ва пер-
фек т но че ти ри ма та под съ ди ми, тъй ка то ра бо тел в управле нието 
на жан дар ме рията, в ра йо на на което под съ ди ми те би ли поз на ти 
ка то „без дел ни ци (meliantes)/ре дов ни клиен ти“;

– длъж ност но то ли це А. В., кой то по со чил, че че ти ри ма та 
под съ ди ми, как то и тех ни те мно го люд ни се мейст ва са „постоян-
ни и при ви ле ги ро ва ни клиен ти на жан дар ме рията“;

– длъж ност но то ли це П. Л., слу жи тел на жан дар ме рията в 
Пенафиел, кой то по со чил, че има ло сто ти на ци га ни, или „не кон-
тро ли ру ема тъл па, на на ся ща уда ри и оби ди, сбир щи на (turba)“;

– длъж ност но то ли це Л. В., кой то по со чил, че во да чи те на 
гру па та, които оку ра жа ва ли и ръ ко во де ли „бяс на та и ръм жа ща 
гру па“ сре щу на ме са та на ор га ни те на ре да, са под съ ди ми те М. и 
два ма та му си на, които би ли въ оръ же ни с пръ то ве.

25. Присъдата про дъл жа ва ла с из след ва не на фак ти те:
„фак ти те, из не се ни от под съ ди мия П., кой то настоява, че е спял и 

че е бил съ бу ден с уда ри по вра та та от ор га ни те на ре да, които го на пад-
на ли, след ва да се приемат за не до ка за ни по ра ди без спор на та им ко ме-
дийност (indesmentível rábula), гру ба не истин ност и яв на неправ до по-
доб ност. Следователно ня ма ни как ва при чи на да се кре ди ти ра ко ме-
дийна та те за за „преслед ва не то и на кър ня ва не то на бед ни те ци га ни“ 
(„perseguição e vitimização dos ciganos coitadinhos“) (…);

(…)
(…) Не съ щест ву ват ни как ви об стоятел ст ва в тях на пол за пред вид 

съ деб но то ми на ло на под съ ди ми те, об стоятел ст во то, че под съ ди ми те П. 
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и М. не са спо мог на ли за раз кри ва не то на обек тив на та исти на, не са 
прояви ли раз ка яние и до ри не са се из ви ни ли на длъж ност ни те ли ца;

(…)
Освен то ва, с из клю че ние на под съ ди мия П., под съ ди ми те са ли ца 

с ло шо со циал но по ло же ние, мар ги на ли, из мам ни ци (traiçoeiros), из ця-
ло за ви си ми от дър жав на из д ръж ка, не се под чи ня ват на длъж ност ни те 
ли ца и им на на сят вре ди, пре чей ки им да дейст ват в за щи та на об щест-
ве ния ред и спо койст вие“.

26. Тази при съ да ста на ла обект на ре ди ца жур на листи чески 
ста тии и мне ния, осъж да щи из раз ни те сред ст ва на съ да.

27. На 30.07.2008 г., ин тер вю иран от ра дио ТSF, жал бо по да-
те лят за явил:

„(…) оче вид но има ше не умест ни из каз ва ния по от но ше ние не са-
мо на под съ ди ми те, по ве че то от които са би ли ци га ни, но съ що та ка и 
по от но ше ние на ци ган ския ет нос. Не е въз мож но да се постиг не про ти-
во поста вя не на стиг ма ти зи ра не то на ро ми те, ко га то се при бяг ва към та-
ки ва из ра зи, ка то „ре дов ни клиен ти на управле нието (…) или се каз ва, 
че де ца та и же ни те ръм жат. Ръмжат жи вот ни те“.

28. На 3.02.2010 г. след ре ше ние на Апелативния съд на 
Порто, частич но от ме ня що при съ да та на пър воин стан цион ния 
съд, вест ник публи ку вал ста тия с по зи цията на жал бо по да те ля:

„Решението на Апелативния съд ели ми ни ра от при съ да та из ра зи-
те, пре це не ни ка то ра сист ки и ксе но фоб ски, как то и те зи, които не са 
би ли до ка за ни по съ щест во“.

2. Наказателното произ вод ст во сре щу съ дия А. Ф., ини-
циира но от жал бо по да те ля (произ вод ст во № 6/09.4TRGMR)

29. На 30.01.2009 г., пред ставля ва ни от жал бо по да те ля, А. и 
П. се зи ра ли про ку ра ту ра та към съда в Порто с тъж ба, ка то напра-
ви ли иска не за кон сти ту ира не на под по ма га що ли це, дейст ва що 
към про ку ра ту ра та, сре щу съ дия А. Ф. на ос но ва ние кле ве та и 
дискри ми на ция, ос но ва на на ра са, по ра ди об ви не нията и ква ли-
фи ка циите, съ дър жа щи се в при съ да та от 29.07.2008 г. (§ 23).

30. На 4.05.2010 г. про ку ра ту ра та от ка за ла да обра зу ва 
произ вод ст во.

31. Все още пред ставля ва ни от жал бо по да те ля, А. и П. по-
вдиг на ли част но об ви не ние (acusação particular) сре щу съ дия 
А. Ф. и пре дя ви ли иск за 10 000 евро, пред ставля ва щи обез ще те-
ние за пре търпeни не иму щест ве ни вре ди.
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32. Съдът в Гимараиш с ре ше ние от 29.11.2011 г. от хвър лил 
иска ка то не ос но ва те лен, ка то по со чил:

„Наистина ня кои от из пол з ва ни те из ра зи мо же да се опре де лят ка-
то по ле мич ни, пре си ле ни и до ри по вър х ност ни. Въпреки то ва те не 
пред ставля ват лич на ата ка. Всъщност из ра зи те, раз гле да ни в кон текста 
на съ би тията, из глеж да, че са би ли под не се ни с цел да се пре съз да дат 
фак ти те въз мож но най-точ но. Следователно лип с ва цел да се за сег не 
чест та и ре пу та цията на ли ца та“.

3. Наказателното произ вод ст во сре щу жал бо по да те ля, 
ини циира но от съ дия А. Ф. (произ вод ст во № 589/11.9TVPRT)

33. На 14.07.2011 г. съ дия А. Ф. пре дя ви ла в съ да граж дан-
ски иск сре щу жал бо по да те ля за обез ще те ние в раз мер на 500 000 
евро за пре тър пе ни не иму щест ве ни вре ди, из ра зя ва щи се в на кър-
ня ва не на чест та и ре пу та цията на съ дията вслед ст вие на на ка за-
тел но то и граж дан ско то произ вод ст во, ини циира ни от жал бо по-
да те ля в ка чест во то му на пред ста ви тел на А. и П. сре щу съ дията.

34. С ре ше ние от 24.03.2014 г. съ дът частич но ува жил иска, 
ка то приел за уста но ве но, че съ дията е би ла зле поста ве на в пре са-
та, ка то сре щу нея би ли из пол з ва ни из ва де ни от кон текст из ра зи 
от при съ да та. Според съ да кри ти ки те, които жал бо по да те лят от-
пра вил в своето ин тер вю пред ра дио ТSF на 30.07.2008 г. (§ 26), 
не над хвър лят гра ни ца та на прием ли во то, респ. не са при чи ни ли 
вре да на съ дията. По от но ше ние на спор ни те твър де ния, из не се ни 
в пре са та, при пи са ни на жал бо по да те ля, съ дът приел, че не е 
уста но ве но да са би ли дейст ви тел но не го ви.

35. Производствата сре щу съ дия А. Ф. (§ 28 и § 30), ини-
циира ни от жал бо по да те ля в ка чест во то му на ад во кат, съ дът на-
ме рил за не после до ва тел ни и не умест ни, пре це ня вай ки ги ка то 
увреж да щи пра ва та на съ дията и сле до ва тел но ан га жи ра щи де-
лик т на та граж дан ска от го вор ност на жал бо по да те ля по си ла та на 
чл. 483 от Гражданския ко декс (§ 44). Съдът приел, че:

„(…)
а) жал ба та сре щу съ дия А. Ф., пред ста ве на от жал бо по да те ля в ка-

чест во то му на ад во кат, за кле ве та и ра со ва дискри ми на ция на ос но ва-
ние, че съ дията из пол з ва ла опре де ле ни из ра зи в при съ да та, пред ставля-
ва по се га тел ст во вър ху чест та и ре пу та цията на съ дията;

б) граж дан ският иск, пре дя вен от въпрос ния по ве ре ник, при пис ва 
на съ дия А. Ф. престъпле нието кле ве та и е под кре пен от съ щи те фак ти, 
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как ви то са би ли из ло же ни и в на ка за тел но то произ вод ст во сре щу съ-
дията.

(...)
Обхватът на под дър жа на та те за от по ве ре ни ка в жал би те над хвър-

ля пре де ли те на обик но ве на та кри ти ка по от но ше ние на из пол з ва на та 
от съ дията тер ми но ло гия в при съ да та по де ло № 21/06 0GAFLG, поста-
но ве на от Втора ко ле гия на съ да във Фелгейраш, вме ня вай ки на съ дия 
А. Ф. фор му ли ра не то на оценки в опре де ле ни па са жи с цел да се на кър-
ни чест та и с о циал но то по ло же ние на жал бо по да те ли те по ра ди тех ния 
ет нос.

От та зи глед на точ ка по зи цията на от вет ни ка е неприем ли ва.
Поотделно из пол з ва ни те из ра зи са край ни и из лиш ни, но не вну-

ша ват, че съ дия А. Ф. е из ра зя ва ла лич но не га тив но мне ние спря мо под-
съ ди ми те или спря мо ет ни ческа та гру па, към която при над ле жат.

(…)
(...) Видно е, че из каз ва нията на съ дията не из ра зя ват лич но мне-

ние за ци га ни те ка то ет ни ческа гру па и тя не е иска ла да на кър ни чест та 
и ре пу та цията на ли ца та.

Странно е съ що та ка, че пър во на чал но, не посред ст ве но след 
поста но вя ва не на при съ да та, за щит ни кът е кри ти ку вал при съ да та, без 
да пра ви вну ше ния за съ дията, но впослед ст вие, ко га то по ле ми ка та се е 
раз рас на ла, за щит ни кът за щи тил оче вид но не обос но ва на те за.

(...)
Трябва да се очак ва от по ве ре ни ка в не го во то ка чест во на ад во кат 

с доста тъч ни поз на ния да пре це ни да ли с поста но ве на та при съ да ищ ца-
та е из вър ши ла при пи са ни те ѝ престъпле ния.

Трябвало е за щит ни кът да раз би ра, че при съ да та, в която ищ ца та е 
обяс ни ла при чи ни те за опре де ле ни ней ни из ра зи и раз съж де ния по от-
но ше ние на лич ност та и на чи на на жи вот на под съ ди ми те, са би ли ос-
но ва ни на по ка за нията на сви де те ли те, на со циал ни те от но ше ния и на 
до ку мен ти те в де ло то.

(...)
Случаят раз кри ва гру ба небреж ност по ра ди дъл бо ка та не после до-

ва тел ност в те за та на от вет ни ка в на ка за тел но то произ вод ст во.
Налице е сле до ва тел но добро вол но из вър ше но от за щит ни ка 

дейст вие, състоящо се в за веж да не на не за кон но на ка за тел но произ вод-
ст во сре щу ищ ца та, което е на кър ни ло пра ва та ѝ и с което са ѝ при чи не-
ни вре ди по ра ди гру ба небреж ност, пред поста вя ща ан га жи ра не то на 
граж дан ска де лик т на от го вор ност (чл. 483 от ГК).

(...)“.
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36. Съдът осъ дил жал бо по да те ля да запла ти 16 000 евро 
обез ще те ние за на не се ни не иму щест ве ни вре ди.

37. Жалбоподателят и съ дия А. Ф. по да ли въз зив ни жал би 
сре щу ре ше нието пред Апелативния съд в Порто.

38. На 26.03.2015 г. Апелативният съд в Порто поста но вил 
ре ше ние, в което се по соч ва, че ад во ка ти те имат ре ди ца пра ва, 
не об хо ди ми за упраж ня ва не то на тех ни те функ ции, оси гу ре ни им 
от чл. 208 от Конституцията, и че имат за за да ча да за щи та ват 
пра ва и ин те ре си, из бяг вай ки на ру ша ва не на за ко на (§ 41). С 
препрат ка към чл. 85, § 2 а), b), d) и g) от Наредбата на Адвокатския 
съ вет (§ 46) Апелативният съд пре це нил, че все ки ад во кат тряб ва 
да от ка же пред ста ви тел ст во то, което пре це ня ва ка то неспра вед-
ли во, и ако по до зи ра, че се преслед ват не за кон ни или не добро съ-
вест ни це ли. Съдът пот вър дил осъ ди тел но то ре ше ние сре щу жал-
бо по да те ля. Основните части на въпрос но то ре ше ние са, как то 
след ва:

„(...) въпре ки че е знаел, че не га тив ни те ко мен та ри в пре са та по 
от но ше ние на съ дия А. Ф. са би ли ли ше ни от ос но ва ние (...), за поч вай-
ки на ка за тел но произ вод ст во, той съз на тел но напра вил „стъп ка напред“ 
към вме ня ва не на съ дията на престъпле ние, въпре ки че ня ма ни как во 
ос но ва ние да ини циира про це ду ра, която ще при чи ни вре ди на съ дията 
(...)

Това по ве де ние не е просто упраж ня ва не на ад во кат ско пред ста-
ви тел ст во и не мо же да бъ де оправ да но ни то су бек тив но, ни то обек тив-
но от за дъл же нията, които са му вме не ни от за ко на, за да за щи та ва ин-
те ре си те на клиен ти те си или да из пъл ня ва своята со циал на и публич на 
функ ция.

(...)“.
39. С оглед на уста но ве ни те фак ти чески по ло же ния Апела-

тивният съд на ма лил дъл жи мо то обез ще те ние на 10 000 евро вед-
но със за кон на та лихва.

40. Жалбоподателят по дал кон сти ту цион на жал ба, която би-
ла от хвър ле на ка то не до пусти ма с ре ше ние на Апелативния съд 
на 16.06.2015 г. на ос но ва ние, че жал бо по да те лят не на веж да въз-
ра же ния за про ти во кон сти ту цион ност.

41. На 3.05.2016 г. жал бо по да те лят вне съл 10 793,42 евро в 
пол за на съ дия А. Ф.
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II. ÏÐÈËÎÆÈÌÎÒÎ ÂÚÒÐÅØÍÎ ÏÐÀÂÎ

А. Конституция
42. Разпоредбата на Конституцията във връз ка с фак ти те е:
Член 208:
„Законът оси гу ря ва на ад во ка ти те нуж ни те иму ни те ти, за да из-

пъл ня ват своя ад во кат ски ман дат и уреж да не го во то упраж ня ва не ка то 
ос но вен еле мент при осъ щест вя ва не на пра во съ дието“.

Б. Наказателен ко декс
43. Член 180, § 1:
„1. Който, обръ щай ки се към тре то ли це, вме ня ва на ня ко го факт, 

до ри и под фор ма та на съм не ние, или фор ми ра по от но ше ние на то ва 
ли це мне ние, което на кър ня ва чест та и ре пу та цията му или съз да ва та-
ко ва вну ше ние или мне ние, се на каз ва с ли ша ва не от сво бо да до 6 ме се-
ца или гло ба“.

44. Член 184 от НК – ква ли фи ци ран състав, кле ве та по от но-
ше ние на длъж ност но ли це при из пъл не ние на функ циите му.

В. Граждански ко декс
45. Член 483, от но сим към фак ти те:
„1. Който чрез из ма ма или обик но ве на греш ка при чи ни ви нов но 

вре да на пра во на дру ги го или на ру ши която и да би ло раз по ред ба, има-
ща за цел за щи та на ин те ре си те на дру ги го, тряб ва да обез ще ти за сег на-
то то ли це за при чи не ни те му с деянието вре ди.

(...)“.

Г. Граждански про це су ален ко декс
46. Към мо мен та на осъ щест вя ва не на фак ти те чл. 127, § 1 

ГПК е фор му ли ран по след ния на чин:
Член 127, § 1
Основания за от вод
„Страните мо гат да поискат от вод на съ дия са мо в след ни те слу-

чаи:
(...)
g. ако съ щест ву ва ан ти па тия или го ля ма бли зост меж ду съ дията и 

ед на от стра ни те или нейни те пред ста ви те ли.
(...)“.
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Д. Наредба на Адвокатския съ вет
47. Към мо мен та на осъ щест вя ва не на деянието чл. 85, § 2 а), 

b), d) и g) от Наредбата на Адвокатския съ вет в ре дак цията на 
Закон № 15/2005 от 26.01.2005 г. е фор му ли ран по след ния на чин:

Член 85, § 2
„В част ност, спря мо об щест во то ад во ка ти те имат за дъл же нията:
a) да не упраж ня ват про фе сията на ад во кат (advogar) в на ру ше ние 

на за ко на, да не из пол з ват не за кон ни сред ст ва или ме то ди, да не пред-
приемат от ла га щи, не нуж ни дейст вия или та ки ва, пре диз вик ва щи съм-
не ние от нос но пра вил но то при ла га не на за ко на или уста но вя ва не то на 
исти на та;

b) да от каз ват вся ко пред ста ви тел ст во, което смя тат за неспра вед-
ли во;

(...)
d) да от каз ват пред ста ви тел ст во, в слу чай че по до зи рат, че дейст-

вието це ли не за ко нен ре зул тат и че ли це то не въз на ме ря ва да се въз дър-
жи от та ко ва дейст вие;

g) да не из пол з ват ман да та си за преслед ва не на непро фе сионал ни 
це ли.

(...)“.

ÏÎ ÏÐÀÂÎÒÎ
I. ÎÒÍÎÑÍÎ ÎÁÅÄÈÍßÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÆÀËÁÈÒÅ

48. Като взе пред вид сход ст во то на жал би те, Съдът прие за 
удач но ги да раз гле да заед но и да поста но ви ед но об що ре ше ние.

II. ÏÎ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÍÀ ÒÂÚÐÄßÍÎÒÎ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÍÀ 
×Ë. 10 ÎÒ ÊÎÍÂÅÍÖÈßÒÀ

49. Жалбоподателите се оплак ват в ка чест во то им на ад во ка-
ти от по се га тел ст во сре щу тях но то пра во на сво бод но из ра зя ва не, 
пред ви де но в чл. 10 от Конвенцията. Относими към фак ти те са 
след ни те па са жи на та зи раз по ред ба:

„1. Всеки има пра во на сво бо да на из ра зя ва не то на мне ния. Това 
пра во включ ва сво бо да та на все ки да отстоява своето мне ние, да по лу-
ча ва и да раз простра ня ва ин фор ма ция и идеи без на ме са на дър жав ни те 
власти и не за ви си мо от дър жав ни те гра ни ци;

2. Упражняването на те зи сво бо ди, до кол ко то е съпро во де но със 
за дъл же ния и от го вор ности, мо же да бъ де обусло ве но от про це ду ри, 
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усло вия, огра ни че ния или санк ции, които са пред ви де ни от за ко на и са 
не об хо ди ми в ед но де мокра тич но об щест во в ин те рес на на ционал на та 
и об щест ве на та си гур ност и на те ри то риал на та ця лост, за пре дот вра тя-
ва не то на без ре ди ци или престъпле ния, за за щи та на здра ве то и мо ра ла, 
как то и на ре пу та цията или пра ва та на дру ги те, за пре дот вра тя ва не раз-
кри ва не то на ин фор ма ция, по лу че на до ве ри тел но, или за га ран ти ра не 
ав то ри те та и без пристраст ност та на пра во съ дието“.

50. Правителството оспор ва та зи те за.

А. По до пусти мост та
51. Констатирайки, че жал би те не са оче вид но не ос но ва тел-

ни по сми съ ла на чл. 35, § 3 (а) от Конвенцията и че не стра дат от 
друг по рок от нос но до пусти мост та, Съдът ги опре де ля за до-
пусти ми.

Б. По съ щест во
1. Тезите на стра ни те
а) Жалба № 24845/13 (Л. П. cре щу Португалия)
i. Първият жал бо по да тел
52. Първият жал бо по да тел се оплак ва, че е бил осъ ден за 

кле ве та сре щу съ дия А. А. по по вод на свои из каз ва ния пред ВМС 
след про ве де но то пред съ да на Гувея пред ва ри тел но из слуш ва не. 
Намира, че гру бо е на кър не но пра во то му на сво бод но из ра зя ва не 
в ка чест во то му на ад во кат.

53. Според пър вия жал бо по да тел вътреш но то пра во не пред-
виж да по доб но вме ша тел ст во по от но ше ние на непри кос но ве-
ност та, с която се пол з ва ад во ка тът при из пъл не ние на своите 
функ ции по си ла та на чл. 208 от Конституцията (§ 41).

54. Първият жал бо по да тел под дър жа, че спор ни те из каз ва-
ния са би ли ос но ва ни на фак ти и про пуски на съ дия А. А. и на 
на чи на, по кой то тя е про ве ла пред ва ри тел но то из слуш ва не. Във 
връз ка с то ва жал бо по да те лят не раз би ра за що съ дия А. А. не е 
санк циони ра ла неприем ли во то по ве де ние на ад во ка та на насрещ-
на та стра на. Посочва, че не съ щест ву ва прак ти ка пред ва ри тел но-
то ре ше ние (despacho saneador) да не бъ де из пра ща но на стра ни-
те не за бав но след из слуш ва не то. Посочва, че в ин те рес на клиен-
та му е би ло оправ да но да се обър не към ВМС – ад ми нистра ти вен 
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ор ган с дис ципли нар ни пра во мо щия по от но ше ние на ма гистра-
ти те, чиито чле но ве са за дъл же ни да за па зят кон фи ден циал-
ност. По от но ше ние на из пол з ва ния в пис мо то из раз „бли зост“ 
жал бо по да те лят под дър жа, че е ле га лен – чл. 127, § 1g) ГПК, в си-
ла по вре ме на осъ щест вя ва не то на фак ти те, кой то по соч ва ос но-
ва нията за от вод на съ дия (§ 45).

55. Жалбоподателят под дър жа, че при съ да та за кле ве та е 
теж ка и непро пор ционал на санк ция пред вид то ва, че е бил осъ ден 
съ що да запла ти 5000 евро обез ще те ние на съ дия А. А.

56. Поддържа, че вме ша тел ст во то не е би ло оправ да но и не 
от го ва ря ло на об щест ве на нуж да.

ii. Правителството
57. Правителството приз на ва, че осъж да не то на пър вия жал-

бо по да тел да запла ти гло ба и обез ще те ние пред ставля ва вме ша-
тел ст во в упраж ня ва не то на пра во то му на сво бод но из ра зя ва не. 
Това вме ша тел ст во оба че е пред ви де но в за ко на и преслед ва за-
кон на цел, как то изиск ва и чл. 10, § 2 на Конвенцията, която оси-
гу ря ва за щи та на чест та на съ дията от из каз ва нията на пър вия 
жал бо по да тел. Твърди, че огра ни ча ва не то на пра во то е не об хо ди-
мо в де мокра тич но то об щест во. С под дър жа но то твър де ние за 
„бли зост“ меж ду съ дията и дру гия ад во кат са би ли поста ве ни под 
съм не ние не за ви си мост та на съ дия А. А. и нейният про фе сиона-
ли зъм. В до пъл не ние, те зи твър де ния не би ли до ка за ни.

58. Правителството приз на ва, че все ки ад во кат мо же да 
оспор ва и да отри ча твър де ния, които увреж дат ин те ре си те на не-
го вия клиент. Позовавайки се на ре ше ние Nikula c. Finlande (no 
31611/96, § 46, CEDH 2002-II), под дър жа, че те зи кри ти ки не 
тряб ва да над хвър лят опре де ле ни пре де ли. По съ щест во об ви не-
нията, от пра ве ни от пър вия жал бо по да тел, са на несли вре да на 
чест та и про фе сионал но то достойн ст во на съ дията и не след ва да 
се счи тат за оправ да ни на ос но ва ние, че е дейст вал в ка чест во то 
си на ад во кат. Не смя та, че на ло же на та гло ба и при съ де но то на 
съ дия А. А. обез ще те ние от 5000 евро са непро пор ционал ни.
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б) Жалба № 49103/15 (Карвальо сре щу Португалия)
59. Вторият жал бо по да тел се оплак ва от на ру ше но пра во на 

сво бод но из ра зя ва не ка то ад во кат. Твърди, че не го во то осъж да не 
не от го ва ря на изиск ва не то за об щест вен ин те рес. Поддържа, че 
жал би те не са могли да на не сат вре да на съ дията и не мо же да се 
чув ст ва от го во рен за ме дийна та ре ак ция по от но ше ние на слу чая. 
Освен това под дър жа, че су ма та, която е запла тил, е пре ко мер на.

60. Правителството приз на ва, че осъж да не то на жал бо по да-
те ля да запла ти вре ди на съ дия А. Ф. съставля ва на ме са в упраж-
ня ва не то на пра во то на сво бо да на из ра зя ва не. Въпреки то ва смя-
та, че та зи на ме са е би ла пред ви де на в за ко на и це ли да за щи ти 
чест та и ре пу та цията на съ дията. Според Правителството осъж да-
не то се вмест ва в гра ни ци те, очер та ни от § 2 на чл. 10 от 
Конвенцията. Правителството заклю ча ва, че сво бо да та на из ра зя-
ва не на жал бо по да те ля не е би ла на кър не на.

2. Преценката на Съда
61. Съдът от бе ляз ва, че пър вият жал бо по да тел е бил осъ ден 

в на ка за тел но произ вод ст во да запла ти гло ба от 300 евро за ква-
ли фи ци ра на кле ве та сре щу съ дия и да запла ти 5000 евро, пред-
ставля ва щи обез ще те ние за пре тър пе ни вре ди (§ 20). Съдът от бе-
ляз ва, че вто рият жал бо по да тел е бил осъ ден за по се га тел ст во 
вър ху чест та на съ дия в граж дан ско произ вод ст во да запла ти 
10 000 евро, пред ставля ва щи обез ще те ние за пре тър пе ни вре ди 
(§ 37 и § 38).

а) По от но ше ние на огра ни че нието на пра во то на сво бо-
да на из ра зя ва не то на мне ния при на ли чието на ле ги тим на цел, 
пред ви де на от за кон

62. По съ щест во стра ни те не спо рят, че осъж да не то на жал-
бо по да те ли те за кле ве та (жал ба № 24845/13) и за ся га не на чест та 
(жал ба 49103/15) пред ставля ват на ру ше ние на сво бо да та на из ра-
зя ва не на мне ние. Съдът не виж да при чи на да от съ ди раз лич но.

63. Правителството под дър жа, че „вме ша тел ст во то“ е пред-
ви де но от за ко на, което се оспор ва от пър вия жал бо по да тел с по-
зо ва ва не на ад во кат ския иму ни тет, про въз гла сен в чл. 208 от 
Конституцията (§ 41 и § 52). Вторият жал бо по да тел не се произ-
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на ся по то зи въпрос. Съдът на ми ра, че оспор ва не то от стра на на 
пър вия жал бо по да тел произ ти ча от пре ценка та на „нуж да та от 
огра ни че ние“. Подобно на Правителството, Съдът пре це ня ва, че 
та ка ва въз мож ност е би ла пред ви де на в за ко на, респек тив но: по 
от но ше ние на жал ба № 24845/13 – чл. 180, § 1 и чл. 184 НК (§ 42 
и § 43), и по от но ше ние на жал ба № 49103/15 – чл. 483 ГК (§ 44).

64. В до пъл не ние, Съдът приема, че про цес ни те ре ше ния са 
обусло ве ни от ле ги тим ни це ли по сми съ ла на чл. 10, § 2 от 
Конвенцията. Наистина те са има ли за цел, от ед на стра на, да оси-
гу рят за щи та та на ре пу та цията и на пра ва та на дру ги го, за що то са 
би ли на со че ни към за щи та на пра ва та на съ дия А. А. и на съ дия 
А. Ф., и от дру га стра на, да га ран ти рат ав то ри те та и не за ви си-
мост та на съ деб на та власт. Следователно оста ва да се опре де ли 
да ли огра ни че нието на пра во то на сво бод но из ра зя ва не е би ло 
„не об хо ди мо в ед но де мокра тич но об щест во“.

б) По от но ше ние на не об хо ди мост та от огра ни ча ва не то в 
де мокра тич но то об щест во

65. Относно нуж да та от на ме са в де мокра тич но то об щест во 
Съдът препра ща към ос нов ни те прин ци пи, които под дър жа още с 
ре ше ние Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976 (série A no 
24), пот вър де ни по де ло то Morice (132 à 139). По от но ше ние на 
сво бо да та на из ра зя ва не на ад во ка ти те Съдът по соч ва и де ло то 
Gouveia Gomes Fernandes et Freitas e Costa c. Portugal (no 1529/08, 
§ 46, 29 mars 2011). Имайки пред вид, че де ла та сре щу жал бо по да-
те ли те са би ли пред наз на че ни за за щи та на ре пу та цията и пра ва та 
на дру ги го, Съдът на соч ва към прин ци пи те, уреж да щи ба лан са 
меж ду сво бо да та на из ра зя ва не, га ран ти ра на от чл. 10 от 
Конвенцията, и пра во то на ли чен жи вот – чл. 8 от Конвенцията 
(ре ше нието по де ло то Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. 
Bosnie-Herzégovine ([GC], no 17224/11, § 77, 27 juin 2017).

i. Качеството „ад во кат“
66. Съдът кон ста ти ра, че спор ни те из каз ва ния фи гу ри рат в 

до ку мен та цията, из гот ве на от жал бо по да те ли те – съ от вет но в 
обръ ще нието към ВМС по от но ше ние на пър вия жал бо по да тел 
(§ 8) и в жал ба та, от пра ве на до про ку ра ту ра та при съ да в Порто, 
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послед ва на от граж дан ско произ вод ст во, по от но ше ние на вто рия 
жал бо по да тел (§ 28 и § 30). В част ност Съдът от бе ляз ва, че пър-
во то пред ставля ва пис мо, в което са от пра ве ни кри ти ки към про-
веж да не то на пред ва ри тел но из слуш ва не. Според Съда, по соч-
вай ки на ВМС фак ти, които му из глеж дат не ред ни, жал бо по да те-
лят е имал за цел да за щи ти ин те ре са на своя клиент. По от но ше-
ние на вто рия жал бо по да тел тъж ба та и жал ба та са би ли съста ве-
ни от не го в ка чест во то му на пред ста ви тел на клиен ти, които са 
иска ли да се по тър си от го вор ност на съ дията за кле ве та и дискри-
ми на ция. Съдът заклю ча ва, че и два ма та жал бо по да те ли са дейст-
ва ли в ка чест во то си на ад во ка ти.

ii. Характеристика на спор ни те из каз ва ния и мо ти ви те на 
вътреш ни те юрис дик ции

67. Съдът при пом ня, че за да се оце ни ос но ва нието на оспо-
ре но твър де ние, след ва да се напра ви раз гра ни че ние меж ду твър-
де ния по фак ти те и оценки. Ако същ ност та на пър ви те мо же да 
бъ де до ка за на, вто ри те не се под да ват на оце ня ва не от глед на 
точ ка на тях на та вяр ност. Дори и да има оценки, про пор ционал-
ност та на вме ша тел ст во то за ви си от на ли чието на фак ти ческа 
обос нов ка на инкри ми ни ра но то твър де ние по ра ди то ва, че ед на 
оценка, ли ше на из ця ло от фак ти ческа ос но ва, мо же да се приеме 
ка то край на (Pinto Pinheiro Marques c. Portugal, no 26671/09, § 43, 
22 janvier 2015).

бб. Жалба № 24845/13 (Л. П. сре щу Португалия)
68. По от но ше ние на жал ба № 24845/13 Съдът на ми ра, че ос-

но ва нието за осъж да не то на пър вия жал бо по да тел са твър де нията 
сре щу съ дия А. А. за „ат мос фе ра на го ля ма бли зост“. Португал-
ският съд е пре це нил, че ста ва ду ма за оценки, поста вя щи под 
съм не ние не за ви си мост та на съ дията, които не са би ли до ка за ни 
от жал бо по да те ля и сле до ва тел но ня мат за до во ли тел на фак ти-
ческа ос но ва (§ 17 и § 37), ка то по то зи на чин е би ла увре де на 
чест та на заин те ре со ва ния. Така е да ден приори тет на за щи та та 
на лич ния жи вот на съ дията вместо на пра во то на сво бод но из ра-
зя ва не на жал бо по да те ля в ка чест во то му на ад во кат. Съдът не 
спо де ля то ва раз би ра не.
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69. Съдът кон ста ти ра, че пис мо то до ВМС е свър за но с граж-
дан ска про це ду ра – пред ва ри тел но из слуш ва не и не го во то про-
веж да не. Инкриминираните из каз ва ния съставля ват ос нов но фак-
ти чески твър де ния за по тен циал ни на ру ше ния, които пър вият 
жал бо по да тел по же лал да доклад ва пред ВМС – ад ми нистра ти-
вен ор ган с дис ципли нар ни пра во мо щия по от но ше ния на съ-
диите. Единствената оценка спря мо съ дията е твър де нието за го-
ля ма бли зост. Съдът кон ста ти ра, че то зи тер мин е ле га лен – ос но-
ва ние за от вод, пред ви де но в чл. 127, § 1g) ГПК (§ 45 и § 53). 
Действително на ционал ни те юрис дик ции са пре це ни ли, че твър-
де нието за до пус на ти не ред ности е не ос но ва тел но, и Съдът не би 
мо гъл да за мести с лич на та си пре ценка пре ценка та на на ционал-
на та юрис дик ция по то зи въпрос. Въпреки то ва спо ред Съда об-
ви не нията, от пра ве ни от жал бо по да те ля в пис мо то, пред ставля-
ват кри ти ки, които би ха могли да бъ дат очак ва ни от все ки съ дия 
при упраж ня ва не на не го ви те пра во мо щия, без то ва да увреж да 
не го ва та чест или ре пу та ция. Следователно не из глеж да, че об ви-
не нията са над хвър ли ли прием ли ви те гра ни ци. В до пъл не ние, из-
глеж да, че те зи об ви не ния са би ли от пра ве ни са мо до ВМС и не 
са би ли публич ни, което сил но огра ни ча ва по се га тел ст во то сре-
щу ре пу та цията на съ дията (вж., mutatis mutandis, Bezymyannyy c. 
Russie, no 10941/03, § 42, 8 aрril 2010).

вв. Жалба № 49103/15 (Карвальо cре щу Португалия)
70. По от но ше ние на вто рия жал бо по да тел Съдът кон ста ти-

ра, че де ло то се ос но ва ва на де по зи ра ни те от не го тъж ба и част но 
об ви не ние в ка чест во то му на пред ста ви тел на не го ви те клиен ти, 
ос но ва ни на твър де ние за кле ве та, осъ щест ве на от съ дия А. Ф. 
Националните юрис дик ции са санк циони ра ли вто рия жал бо по да-
тел за то ва, че е поел въпрос на та за щи та, въпре ки че спо ред съ ди-
ли ща та об ви не нията спря мо съ дия А. Ф. би ли на пъл но не ос но ва-
тел ни (§ 33, § 34 и § 37). В до пъл не ние, в ре ше нието си от 
26.03.2015 г. Апелативният съд на Порто е приел, че поема не то 
на за щи та та от стра на на ад во ка та е съставля ва ло на ру ше ние на 
за дъл же нията му, пред ви де ни в Наредбата на Адвокатския съ вет.

71. От своя стра на Съдът уста но вя ва, че въпрос ният на ка за-
те лен про цес е бил после ди ца на ме дий на ре ак ция, про во ки ра на 
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от про ти во ре чи ва та при съ да, поста но ве на на 29.07.2008 г. от съ-
дия А. Ф. сре щу клиен ти те на вто рия жал бо по да тел (§ 23, § 24, 
§ 25 и § 26). Подсъдимите са иска ли да ан га жи рат от го вор ност та 
на съ дията за кле ве та и дискри ми на ция, но не са успе ли да обос-
но ват те за та си (§ 28 и § 31). Според Съда, ини циирай ки на ка за-
те лен про цес сре щу съ дията, жал бо по да те лят е из пъл ня вал за дъл-
же нието си да за щи та ва ин те ре си те на пред ставля ва ни те от не го 
ли ца. Поради то ва Съдът не приема, че той е на ру шил за дъл же-
нията си. При то ва в своето ре ше ние от 29.11.2011 г. Апелативният 
съд на Порто е пот вър дил, че ня кои из ра зи, из пол з ва ни от съ-
дията, са би ли край ни (§ 34). Следователно на ру ше нието, което е 
би ло вме не но на съ дията от жал бо по да те ля в ка чест во то му на 
пред ста ви тел на не го ви те клиен ти в про це си те сре щу съ дията, не 
е би ло на пъл но ли ше но от фак ти ческа ос но ва. Съдът смя та, че за-
дъл жа ва не то на ад во кат да от ка же пред ста ви тел ст во би до ве ло до 
риск да се на ру ши пра во то на достъп до пра во съ дие и до съд, га-
ран ти ра но от чл. 6 от Конвенцията.

гг. Тежест на на ло же ни те санк ции
72. Съдът при пом ня, че ви дът и те жест та на на ка за нията са 

еле мен ти, които след ва да се взе мат пред вид при опре де ля не на 
про пор ционал ност та на огра ни че нието (Morice, § 176). По съ-
щест во Съдът смя та, че на ла га не то на на ка за ние, въпре ки че гло-
ба та е в ма лък раз мер, има раз ко ле ба ващ ефект по от но ше ние на 
упраж ня ва не то на пра во то на сво бод но из ра зя ва не, което е още 
по-неприем ли во, ко га то се от на ся до ад во кат, кой то оси гу ря ва за-
щи та та на ин те ре си те на клиент (ibidem, et Mor c. France, no 
28198/09, § 61, 15 décembre 2011). Освен то ва жал бо по да те ли те са 
би ли осъ де ни да запла тят не мал ки су ми, пред ставля ва щи обез ще-
те ния, съ от вет но в раз мер на 5000 евро за пър вия жал бо по да тел и 
10 000 евро – за вто рия (§ 20 и § 38). Посочените санк ции не са 
постиг на ли пра ви лен ба ланс меж ду не об хо ди мост та от за щи та на 
ав то ри те та на съ да и на пра во то на чест на съ диите, от ед на стра-
на, и пра во то на сво бод но из ра зя ва не, от дру га стра на. В до пъл-
не ние, по естест во то си те мо гат да ока жат смра зя ващ ефект по 
от но ше ние на ад во кат ска та про фе сия ка то ця ло най-ве че за що то 
се от на сят до за щи та та на ин те ре си те на клиен ти те на ад во ка та 
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(Gouveia Gomes Fernandes et Freitas e Costa, précité, § 54, et 
Erdener c. Turquie, no 23497/05, § 39, 2 février 2016).

дд. Заключение
73. С оглед на из ло же ни те съ обра же ния Съдът счи та, че ос-

но ва нията, на които на ционал ни те юрис дик ции са на ло жи ли 
санк ции на жал бо по да те ли те, не би ха могли да се въз приемат ка-
то за до во ли тел ни и не от го ва рят на об щест ве ния ин те рес. Съдът 
на ми ра, че огра ни ча ва не то на пра во то на из ра зя ва не е би ло не-
оправ да но и непро пор ционал но и не е би ло не об хо ди мо в ед но 
де мокра тич но об щест во.

74. Поради то ва и в два та слу чая е на ли це на ру ше ние на 
чл. 10 от Конвенцията.

III. ÏÎ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ×Ë. 41 ÎÒ 
ÊÎÍÂÅÍÖÈßÒÀ

75. Според чл. 51 от Конвенцията:
„Ако Съдът уста но ви на ру ше ние на Конвенцията или на 

Протоколите към нея и ако вътреш но то пра во на съ от вет на та 
Βисокодоговаряща стра на до пуска са мо частич но обез ще те ние, Съдът, 
ако е не об хо ди мо, поста но вя ва пре доста вя не то на спра вед ли во обез ще-
те ние на по тър пев ша та стра на“.

А. Вреди
76. Първият жал бо по да тел пре тен ди ра 5300 евро за на ло же-

но то на ка за ние и обез ще те нието, които той пла тил вслед ст вие на 
на ка за тел но то произ вод ст во сре щу не го, как то и 30 000 евро, 
пред ставля ва щи обез ще те ние за не иму щест ве ни вре ди. Вторият 
жал бо по да тел пре тен ди ра връ ща не то на 10 793 евро, които той е 
из пла тил ка то обез ще те ние за вре ди на съ дия А. Ф. Не пре тен ди-
ра обез ще те ние за не иму щест ве ни вре ди, пре це ня вай ки, че уста-
но вя ва не то на на ру ше нието би би ло доста тъч но.

77. Правителството оспор ва пре тен ди ра ни те су ми, по соч-
вай ки, че не е има ло по се га тел ст во сре щу сво бо да та на из ра зя ва-
не то на жал бо по да те ли те. Освен то ва спо ред Правителството 
пре тен ди ра на та от пър вия жал бо по да тел су ма за обез ще тя ва не на 
не иму щест ве ни вре ди е пре ко мер на.
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78. По от но ше ние на иму щест ве ни те вре ди Съдът кон ста ти-
ра, че жал бо по да те ли те са внесли съ от вет но су ми те от 5300 евро 
и 10 793,42 евро в из пъл не ние на на ло же на гло ба и обез ще те ние 
за вре ди, на които са би ли осъ де ни (§ 22 и § 40). Предвид на ли-
чието на при чин на връз ка меж ду из пла те ни те су ми и уста но ве ни-
те на ру ше ния в произ вод ст во то (§ 73) Съдът счи та, че след ва да 
се при съ дят в ця лост су ми те, пре тен ди ра ни ка то обез ще те ние за 
иму щест ве ни вре ди. По от но ше ние на не иму щест ве ни те вре ди, 
пре тен ди ра ни от пър вия жал бо по да тел, Съдът приема, че те са 
доста тъч но ком пен си ра ни със са мо то уста но вя ва не на на ру ше-
нието на чл. 10 от Конвенцията (Tavares de Almeida Fernandes et 
Almeida Fernandes c. Portugal, no 31566/13, § 88, 17 janvier 2017).

Б. Разноски
79. Първият жал бо по да тел пре тен ди ра су ма та от 2512 евро, 

която твър ди, че е из раз ход вал във връз ка с произ вод ст во то пред 
на ционал ни те юрис дик ции, и су ма та от 500 евро, която пре це ня-
ва, че ще е нуж на за произ вод ст во то по от мя на, което въз на ме ря-
ва да ини циира след ре ше нието на Съда по съ щест во. Вторият 
жал бо по да тел пре тен ди ра из пла ща не то на су ма та от 8148,17 
евро, съ от ветст ва ща на напра ве ни те раз носки в произ вод ст во то 
пред на ционал ни те юрис дик ции, и су ма та от 6150 евро, съставля-
ва ща ад во кат ско въз награж де ние в произ вод ст во то пред Съда, 
част от която след ва да се доиз пла ти.

80. По от но ше ние на пър вия жал бо по да тел Правителството 
счи та, че пре тен ди ра ни те раз хо ди не са би ли ре ал но из вър ше ни и 
не след ва да бъ дат въз ста но вя ва ни. По от но ше ние на вто рия жал-
бо по да тел счи та, че пре тен ди ра на та су ма за запла те но ад во кат ско 
въз награж де ние е пре ко мер на и че раз носки те за неефек тив ни 
сред ст ва за за щи та не след ва да бъ дат взе ма ни пред вид.

81. Според прак ти ка та на Съда раз носки те на жал бо по да те ля 
не под ле жат на въз ста но вя ва не, ос вен ако са би ли из вър ше ни ре-
ал но, би ли са нуж ни и са в ра зу мен раз мер (latridis c. Grece (рав но 
удовлетворяване) [GC], no 31107/96, § 54, СЕDH 2000-XI). В слу-
чая Съдът счи та, че на пър вия жал бо по да тел след ва да се при съ ди 
су ма та от 2512 евро за на ционал на та про це ду ра, а на вто рия жал-
бо по да тел – су ма та от 6108,17 евро за напра ве ни те от не го раз-
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носки за ад во кат ска за щи та в на ционал на та про це ду ра, как то и 
су ма та от 3000 евро ад во кат ско въз награж де ние, или об що су ма-
та от 9100 евро.

В. Мораторна лихва
82. Съдът счи та за умест но лихва та за за ба ва да бъ де об вър-

за на с пре дел на та став ка по заеми на Европейската цен трал на 
банка, към която да се до ба вят три про цент ни пунк та.

ÏÎ ÒÅÇÈ ÑÚÎÁÐÀÆÅÍÈß ÑÚÄÚÒ ÅÄÈÍÎÄÓØÍÎ
1. Решава да обе ди ни жал би те.
2. Обявява жал би те за до пусти ми.
3. Постановява, че е на ли це на ру ше ние на чл. 10 от 

Конвенцията.
4. Постановява:
а. че в срок от три ме се ца дър жа ва та от вет ник тряб ва да пре-

ве де на жал бо по да те ли те след ни те су ми:
i. 5300 евро (пет хи ля ди и триста евро) на пър вия жал бо по да-

тел (Л. П.) и 10 793,42 (де сет хи ля ди се дем сто тин де вет де сет и 
три евро и че ти ри де сет и два евроцента) на вто рия жал бо по да тел 
(г-н Педро Мигуел Карвальо) плюс вся как ви да нъ ци, които би ха 
могли да се на числят на жал бо по да те ли те вър ху обез ще те нието 
за иму щест ве ни вре ди;

ii. 2512 евро (две хи ля ди петсто тин и два на де сет евро) на 
пър вия жал бо по да тел (Л. П.) и 9100 евро (де вет хи ля ди и сто 
евро) на вто рия жал бо по да тел (г-н Педро Мигуел Карвальо) плюс 
вся как ви да нъ ци, които би ха могли да се на числят на жал бо по да-
те ли те вър ху раз носки те;

б. че от из ти ча не на го респо ме на тия срок до пъл но то из пла-
ща не на су ми те се дъл жи проста лихва в раз мер, ра вен на пре дел-
на та став ка по заеми на Европейската цен трал на банка за сро ка 
на за ба ва, към която се до ба вят три про цент ни пунк та.

5. Постановява, че са мо то уста но вя ва не на на ру ше нието в 
доста тъч на сте пен ком пен си ра пре тър пе ни те от жал бо по да те ли те 
не иму щест ве ни вре ди.

6. Отхвърля иска на жал бо по да те ли те в оста на ла та му част.
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Изготвено на френ ски език и опо весте но пис ме но на 8 ок-
том ври 2019 г. на ос но ва ние чл. 77, § 2 и § 3 от Правилника на 
Съда.

Щефен Филип,    Хелън Келер,
секретар     председател


