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ÏÐÀÂÀ ÍÀ ×ÎÂÅÊÀ

ÄÅËÎÒÎ ÌÀÊÔÈ ÑÐÅ ÙÓ ÔÐÀÍÖÈß

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ
(Жалба № 59 335/00)

РЕШЕНИЕ
СТРАСБУРГ

19 ок том ври 2004 г.

ОКОНЧАТЕЛНО
19 яну ари 2005 г.

По де ло то Макфи сре щу Франция
Европейският съд по пра ва та на чо ве ка – Второ от де ле ние, в 

състав от:
А. Б. Бака (А. В. Вака), пред се да тел,
Ж.-П. Коста (J.-P. Costa),
Л. Лусед (L. Loucaides),
Ц. Бирсан (C. Birsan),
К. Юнгверт (K. Jungwiert),
М. Угрехелидзе (М. Ugrekhelidse),
А. Мюларони (А. Mularoni), съ дии,
Т. Л. Ърли (T. L. Early), за мест ник-секре тар на от де ле-

нието,
след закри то за се да ние, про ве де но на 28 сеп тем ври 2004 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 жал ба (№ 59335/00), по да де на сре-

щу Република Франция на 30 ноем ври 1999 г. 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-
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бо ди (Конвенцията) от граж да нин на та зи дър жа ва – г-н Абдема-
зак Макфи.

2. Жалбоподателят е пред ставля ван от Берая Лазарюс, ад во-
кат от Анже. Френското пра ви тел ст во (Правителството) е пред-
ставля ва но от пра ви тел ст ве ния агент г-н Р. Абраам, ди рек тор по 
юри ди чески те въпро си към Министерството на външ ни те ра бо-
ти.

3. Жалбоподателят твър ди, че къс ният час, в кой то не го вият 
ад во кат е тряб ва ло да пле ди ра пред съ да, и про дъл жи тел ност та 
на ра зиск ва нията са на ру ши ли пра ва та му на за щи та, га ран ти ра ни 
от чл. 6, § 1 и 3 от Конвенцията.

4. Жалбата е би ла разпре де ле на на Второ от де ле ние на Съда 
(чл. 52, § 1 от Правилата на Съда). Съставът, на то ва рен да раз гле-
да де ло то (чл. 27, § 1 от Конвенцията), е бил съста вен при съблю-
да ва не на чл. 26, § 1 от Правилника на Съда.

5. На 1 ноем ври 2001 г. Съдът из ме ня съста ва на своите от-
де ле ния (чл. 25, § 1 от Правилника на Съда). Настоящата жал ба e 
би ла разпре де ле на на та ка из ме не но то Второ от де ле ние (чл. 52, 
§ 1 от Правилника на Съда).

6. С ре ше ние от 23 яну ари 2003 г. Съдът е обя вил жал ба та за 
частич но до пусти ма.

7. Жалбоподателят и Правителството са пред ста ви ли пис ме-
ни ста но ви ща по съ щест во на де ло то (чл. 59, § 1 от Правилника 
на Съда).

ÏÎ ÔÀÊÒÈÒÅ

I. Îáñòîÿòåëñòâà ïî äåëîòî
8. Жалбоподателят е ро ден през 1972 г. в Нант.
9. Обвинен в из на сил ва ния и краж ба, из вър ше на от две или 

по ве че ли ца и в усло вията на ре ци див, жал бо по да те лят заед но с 
друг под съ дим е изпра вен пред Наказателния съд на де пар та мен-
та Мен е Лоар. Той пол з ва прав на по мощ в про це са.

10. Съдебното произ вод ст во за поч ва сутрин та на 3 де кем ври 
1998 г. в 9,15 ч. и приключ ва на 5 де кем ври 1998 г. в 8,30 ча са.

11. На за се да нието се да ва ход на 3 де кем ври в 9,15 ч. Пред-
седателят вре мен но спи ра ра зиск ва нията в 10,30 ч. Те се въ зоб но-
вя ват в 14,00 ч. От 16,10 ч. до 16,35 ч. има крат ко спи ра не на за се-
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да нието, а в 18,25 ч. се спи рат ра зиск ва нията. През то зи пър ви 
ден за се да нието про дъл жа ва 5 ча са и 15 ми ну ти.

12. На 4 де кем ври ра зиск ва нията за поч ват в 9,15 ч. Заседа-
нието е спря но за крат ко в 13,00 ч. и се въ зоб но вя ва от 14,30 ч. до 
16,40 ч., после – от 17,00 ч. до 20,00 ч. и от 21,00 ч. до 00,30 ча са.

13. При под но вя ва не то на ра зиск ва нията на 5 де кем ври в 
01,00 ч. сутрин та ад во ка тът на жал бо по да те ля пра ви след но то 
иска не:

„Като се има пред вид, че пра ва та на за щи та не се спаз ват, 
тъй ка то за щит ни ци те на под съ ди ми те са при ну де ни да пле-
ди рат след пет на де сет ча са на ра зиск ва ния и без все още 
про ку ро рът да е дър жал реч та си, по ра ди което мо же да се 
прог но зи ра, че ра зиск ва нията мо гат да про дъл жат още над 
че ти ри ча са до пъл ни тел но, по те зи съ обра же ния:
ка то се има пред вид, че пра во то на за щи та тряб ва да бъ де 
оси гу ре но,
поста но ве те вре мен но спи ра не на за се да нието до съ бо та (5 
декември) – 9,00 ча са.
14. Съдът от хвър ля то ва иска не, по зо ва вай ки се на чл. 307 от 

Наказателно-про це су ал ния ко декс, взе май ки пред вид поста но ве-
ни те ве че спи ра ния, за да мо гат стра ни те да си от по чи нат, и ста-
но ви ще то на дру ги те су бек ти, които са се произ несли в под кре па 
на то ва да се про дъл жат ра зиск ва нията.

15. Заседанието про дъл жа ва до 4,00 ча са.
16. Двадесет и пет ми нут но спи ра не на за се да нието пред-

хож да пле доариите на ад во ка ти те на за щи та та, а ад во ка тът на 
жал бо по да те ля пле ди ра след своя ко ле га. В 6,15 ч. съ деб ни те за-
се да те ли се от теглят на съ ве ща ние и поста но вя ват при съ да та в 
8,15 ча са. Така ад во ка ти те на за щи та та пле ди рат, след ка то са 
при съст ва ли на ра зиск ва ния, про дъл жи ли 15 ча са и 25 ми ну ти, в 
съ деб но за се да ние, което е про дъл жи ло 17 ча са и 15 ми ну ти на 
вто рия ден.

17. Жалбоподателят е приз нат за ви но вен и осъ ден на осем 
го ди ни ли ша ва не от сво бо да.

18. Жалбоподателят об жал ва по ка са ционен ред. На вто ро 
място сред ос но ва нията за ка са ция жал бо по да те лят твър ди, че за-
дъл жа ва не то на ад во ка та му да пле ди ра в 4,25 ч. сутрин та, след 
ка то е при съст вал на за се да нието от 9,00 ч. сутрин та, на кър ня ва 
пра во то му на за щи та.
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19. На 12 яну ари 2000 г. Касационният съд от хвър ля жал-
бата.

Относно по со че но то ос но ва ние за ка са цион но об жал ва не 
Каса ционният съд от бе ляз ва, че взе ма не то на ре ше ние да се спре 
за се да нието за по чив ка е от ком пе тен циите на пред се да те ля или 
на съста ва на на ка за тел ния съд.

II. Ïðèëîæèìîòî âúòðåøíî ïðàâî

Член 307 от Наказателно-про це су ал ния ко декс
„Разискванията не мо гат да бъ дат пре къс ва ни и тряб ва да бъ-
дат про дъл же ни, до ка то пред ме тът не бъ де из чер пан с ре ше-
ние на на ка за тел ния съд. Те мо гат да бъ дат спи ра ни за вре-
ме то, нуж но за по чив ка на съ диите и на под съ ди мия.“

ÏÎ ÏÐÀÂÎÒÎ

I. Îòíîñíî òâúðäÿíî íàðóøåíèå íà ÷ë. 6, § 1 è 3 
îò Êîíâåíöèÿòà

20. Жалбоподателят се по зо ва ва на чл. 6, § 1 и 3 от Кон-
венцията. Оплаква се, че ча сът, в кой то е пле ди рал не го вият ад во-
кат, и про дъл жи тел ност та на ра зиск ва нията са на кър ни ли пра во-
то му на за щи та. Член 6 в своята от но си ма част гла си:

„1. Βсяко ли це при опре де ля не то на не го ви те граж дан ски 
пра ва и за дъл же ния или при на ли чието на как во то и да е на-
ка за тел но об ви не ние сре щу не го има пра во на спра вед ли во и 
публич но гле да не на не го во то де ло в ра зу мен срок от не за-
ви сим и безпристрастен съд, съз да ден в съ от ветст вие със за-
ко на.
…
3. Βсяко ли це, об ви не но в кри ми нал но престъпле ние, има в 
частност след ни те пра ва:
…
b) да има доста тъч но вре ме и въз мож ности за под го тов ка на 
своята за щи та;
c) да се за щи та ва лич но или да пол з ва ад во кат по свой из бор; 
ако не разпо ла га със сред ст ва за запла ща не на ад во кат, да му 
бъ де пре доста ве на безплат но слу жеб на за щи та, ко га то го 
изиск ват ин те ре си те на пра во съ дието“.
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21. Жалбоподателят на пом ня, че прин ци път на непре къс на-
тост на съ деб но то за се да ние пред на ка за тел ния съд забра ня ва 
пре къс ва не то, а не спи ра не то на ра зиск ва нията и че при лип са на 
пре циз ност при ре дак цията на за ко на пред се да те лят на юрис дик-
цията взе ма ре ше ние от нос но спи ра нията.

22. Жалбоподателят твър ди, че в слу чая граж дан ският ищец 
и про ку ро рът са произ несли своите ре чи меж ду 1,00 ч. и 2,30 ч. 
сутрин та, до ка то не го вият за щит ник е пле ди рал око ло 5,00 ч. 
сутрин та.

23. Той смя та, че при те зи усло вия не мо же да се счи та, че е 
ед но и съ що да се пле ди ра в 1,00 ч. сутрин та – в на ча ло то на нощ-
та, което е по но си мо, и в 5,00 ч. сутрин та – час, кой то е по-бли зък 
до на ча ло то на след ва щия ден, и под чер та ва, че вни ма нието на 
съ деб ни те за се да те ли не е ед нак во.

24. Той заклю ча ва, че то зи про цес е на ру шил изиск ва не то за 
про веж да не на про цес при рав ни пра ва на стра ни те и при на ли-
чието на състе за тел ност.

25. Правителството под чер та ва най-напред, че жал бо по да те-
лят не изяс ня ва по ка къв на чин пле ди ра не то в къ сен час пра ви 
про це са неспра вед лив.

26. Правителството на пом ня, че ед но от изиск ва нията на 
спра вед ли вия про цес е стра ни те да имат рав ни пра ва, което зна-
чи, че на вся ка стра на след ва да се пре доста ви въз мож ност да из-
ло жи своята те за при ед ни и съ щи усло вия, за да не бъ де поста ве-
на тя в не из год на по зи ция.

27. Правителството до ба вя, че на 4 де кем ври 1998 г. ра зиск-
ва нията по из след ва не на фак ти те в съ деб но за се да ние са за поч-
на ли в 9,15 ч. и са приклю чи ли в 00,30 ч., т.е. след 15 ча са. Те са 
спи ра ни на три пъ ти през че ти ри ча са, за да се да де въз мож ност 
на все ки да си по чи не.

28. След спи ра не то на за се да нието за по ло вин час то е про-
дъл жи ло до 1,00 ч. сутрин та и част ният об ви ни тел, про ку ро рът и 
за щит ни кът на дру гия под съ дим са произ несли своите об ви ни-
тел ни и за щит ни ре чи.

29. В 4,00 ч. за се да нието е би ло спря но за 25 ми ну ти.
30. При под но вя ва не то на за се да нието са произ несли ре чи те 

си за щит ни кът на дру гия под съ дим, след което и за щит ни кът на 
жал бо по да те ля. Съдебните за се да те ли са се от тегли ли на съ ве ща-
ние до 6,00 ча са.
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31. Правителството заклю ча ва, че по ве ре ни кът на част ния 
об ви ни тел, про ку ро рът и за щит ни кът на дру гия под съ дим са пле-
ди ра ли при съ щи те усло вия, и по соч ва, че дру ги те су бек ти са се 
про ти во поста ви ли на иска не то на за щит ни ка на жал бо по да те ля.

32. Съдът на пом ня, че изиск ва нията на § 2 и § 3 b) на чл. 6 
пред ставля ват еле мен ти, част от ос нов но то по ня тие за спра вед-
лив про цес, про въз гла сен в § 1 (вж. ре ше нията по де ла та Van 
Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I, и 
Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A no 277-A, p. 13, 
§ 29). Съдът счи та, че след ва да раз гле да оплак ва нията в свет ли-
на та на § 1 на чл. 6, пре це ня вай ки го при нуж да във връз ка с дру-
ги те па рагра фи (вж. ре ше нията по де ла та Coëme et autres c. 
Belgique, no 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, 
§ 93, CEDH 2000-VII).

Съдът на пом ня съ що, че Конвенцията це ли „да за щи ти не 
те оре тич ни и фик тив ни пра ва, а тях но то конкрет но и ефек тив но 
упраж ня ва не“; бе леж ка та се от на ся спе циал но за пра ва та на за-
щи та с оглед на то ва, че пра во то на спра вед лив про цес, от което 
те произ ти чат, има ос нов на ро ля в де мокра тич но то об щест во (вж. 
ре ше нията по де ла та Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37, 
p. 15–16, § 33, и Coëme et autres c. Belgique précité, § 98).

33. Понятието за рав ни пра ва на стра ни те не из чер п ва съ дър-
жа нието на § 3 d) на чл. 6. Изискванията на § 3 d) се възприемат 
ка то осо бен аспект на пра во то на спра вед лив про цес, га ран ти ран 
от § 1 на чл. 6 (вж. най-ве че ре ше нията по де ла та Delcourt c. 
Belgique du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 15, § 28, и Isgrò c. 
Italie du 21 février 1991, série A no 194-A, p. 11–12, § 31). Задачата 
на Европейския съд е да из след ва да ли произ вод ст во то, раз гле да-
но в не го ва та ця лост, раз кри ва спра вед ли вия му ха рак тер по сми-
съ ла на § 1 (вж. най-ве че ре ше нията по де ла та Delta c. France du 
19 décembre 1990, série A no 191, p. 15, § 35, и Vidal c. Belgique du 
22 avril 1992, série A no 235-B, § 33).

34. Съдът от бе ляз ва, че в слу чая жал бо по да те лят е об ви нен в 
из на сил ва ния и краж ба, из вър ше на от две или по ве че ли ца и в 
усло вията на ре ци див, и е изпра вен пред на ка за тел ния съд.

35. Съдебното за се да ние пред на ка за тел ния съд е за поч на ло 
в 9,15 ч. на 4 де кем ври. През то зи ден ра зиск ва нията са се про-
веж да ли от 9,15 ч. до 13,00 ч., после – от 14,30 ч. до 16,40 ч., от 
17,00 ч. до 20,00 ч. и от 21,00 ч. до 00,30 ч. След то ва послед но 
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спи ра не на ра зиск ва нията ад во ка тът на жал бо по да те ля е напра-
вил иска не за спи ра не на за се да нието, ка то се е по зо вал на пра во-
то на за щи та.

36. След от хвър ля не на иска не то от съ да ра зиск ва нията са 
про дъл жи ли от 1,00 ч. сутрин та на 5 де кем ври до 4,00 ча са.

37. Съдът от бе ляз ва, че при под но вя ва не на за се да нието в 
4,25 ч. сутрин та за щит ни кът е пле ди рал към 5,00 ча са след своя 
ко ле га за щит ник и след ра зиск ва ния, които са про дъл жи ли 15 ча-
са и 45 ми ну ти. На под съ ди ми те, вклю чи тел но и на жал бо по да те-
ля, е би ло да де но пра во на послед на ду ма.

38. През то зи ден ра зиск ва нията са про дъл жи ли в 17,15 ч., 
след което съ дът се е от теглил на съ ве ща ние. Съдът от бе ляз ва 
още, че на ка за тел ният съд – съ диите и съ деб ни те за се да те ли, са 
се съ ве ща ва ли меж ду 6,15 ч. и 8,15 ч. сутрин та на 5 де кем ври. 
Жалбоподателят е осъ ден на осем го ди ни ли ша ва не от сво бо да.

39. Съдът на пом ня, че ве че е от бе ляз вал, че състоянието на 
умо ра поста вя под съ ди ми те в по ло же ние на на ма ле на фи зи ческа 
и пси хи ческа съпро ти ва в мо мент, в кой то „те участ ват в мно го 
важ но за тях за се да ние по ра ди те жест та на престъпле нията, в 
които са об ви не ни, и на ка за нията, които мо гат да по не сат. 
Въпреки съ дейст вието на тех ни те за щит ни ци, които са има ли 
въз мож ност та да из ло жат своите ар гу мен ти, то зи факт не съм не но 
е от сла бил тех ни те по зи ции в кри ти чен за тях мо мент, в част ност, 
за да да дат обяс не ния при от кри ва не то на за се да нието и да си 
сътруд ни чат по въз мож но най-ефек тив ния на чин със за щит ни ци-
те си (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 
1988, série A no 146, § 70).

40. Съдът счи та за ос но во по ла га що, че не са мо под съ ди ми те, 
но и тех ни те за щит ни ци тряб ва да мо гат да сле дят разискванията, 
да от го ва рят на въпро си и да пле ди рат, без да са в състояние на 
край на умо ра. Също та ка е ре ша ва що съ диите и съ деб ни те за се-
да те ли да мо гат да изпол з ват в пъл но та своята кон цен тра ция и 
вни ма ние, за да сле дят ра зиск ва нията и да мо гат да поста но вят 
ос мисле но ре ше ние.

41. Съдът счи та, че те зи изиск ва ния не са спа зе ни в конкрет-
ния слу чай. Описаните по-го ре усло вия (§ 34–38) не от го ва рят на 
изиск ва нията за спра вед лив про цес и най-ве че на изиск ва нията за 
съблю да ва не на пра ва та на за щи та и рав ни те пра ва на стра ни те.
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42. Поради то ва е на ли це на ру ше ние на § 3 на чл. 6 от Кон-
венцията във връз ка с § 1.

II. Îòíîñíî ïðèëîæåíèåòî íà ÷ë. 41 íà Êîíâåíöèÿòà
43. Според чл. 41 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 
високодоговаряща 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
44. Жалбоподателят пре тен ди ра обез ще те ние в раз мер на 

50 000 евро за пре тър пе ни вре ди от то ва, че не е имал въз мож ност 
да се възпол з ва от пра во то си на спра вед лив про цес.

45. Позовавайки се на ре ше нието по де ло то Saïdi c. France 
(série A no 261-C, 20 septembre 1993), Правителството смя та, че 
ако Съдът приеме, че е на ли це на ру ше ние на Конвенцията, са мо-
то кон ста ти ра не на на ру ше нието пред ставля ва доста тъч но обез-
ще те ние.

46. Съдът кон ста ти ра, че жал бо по да те лят е пре тър пял вре да 
от на ру ше нието, по ра ди което му при съж да по спра вед ли вост 
обез ще те ние в раз мер на 4000 евро за пре тър пе ни те не иму щест-
ве ни вре ди.

Б. Разходи и раз носки
47. Жалбоподателят пре тен ди ра 10 000 евро за напра ве ни 

раз хо ди и раз носки и при ла га фак ту ра от ад во ка та си за та зи су-
ма. Допълнително пре тен ди ра и изпла ща не то на су ма та от 15 000 
евро за произ вод ст во по въ зоб но вя ва не на де ло то, което той смя-
та да ини циира ка то след ст вие от ре ше нието на Съда.

48. Правителството со чи, че след ка то Съдът е от хвър лил ед-
но от иска нията на жал бо по да те ля, след ва да се взе мат пред вид 
са мо част от напра ве ни те раз хо ди и раз носки. Относно раз хо ди-
те, които би ха произ текли от евен ту ал но произ вод ст во по въ зоб-
но вя ва не на де ло то, Правителството счи та, че пре тен цията след ва 
да се от хвър ли, тъй ка то под ле жат на въз ста но вя ва не са мо ре ал но 
напра ве ни те раз хо ди. С оглед на то ва Пра ви тел ст во то пред ла га 
на жал бо по да те ля да се изпла тят 4000 евро за въз ста но вя ва не на 
раз носки.
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49. Съдът на пом ня, че мо же да разпо ре ди въз ста но вя ва не са-
мо на ре ал но напра ве ни те раз носки. По от но ше ние на пла те ни те 
хо но ра ри по настоящо то произ вод ст во Съдът при съж да на жал-
бо по да те ля су ма та от 4000 евро.

В. Лихви за за ба ва
50. Съдът счи та за умест но лихва та за за ба ва да бъ де опре де-

ле на на ба за та на пре дел на та лихва при от пуска не на заем от 
Европейската централна банка, за ви ше на с три пунк та.

Ïî òåçè ñúîáðàæåíèÿ Ñúäúò åäèíîäóøíî
1. Прие, че е до пус на то на ру ше ние на § 3 на чл. 6 от Кон-

венцията във връз ка с § 1;
2. Реши:
а) че на ос но ва ние чл. 44, § 2 от Конвенцията от вет на та дър-

жа ва след ва да запла ти на жал бо по да те ля в три ме се чен срок от 
да та та, на която ре ше нието ста не окон ча тел но, су ма та от 4000 
(че ти ри хиляди) евро, пред ставля ва щи обез ще те ние за пре тър пе-
ни те не иму щест ве ни вре ди, и 4000 (че ти ри хиляди) евро, пред-
ставля ва щи раз хо ди и раз носки, как то и все ки евен ту ал но дъл-
жим да нък вър ху те зи су ми;

б) че от из ти ча не то на по со че ния срок до изпла ща не то на су-
ми те се дъл жи проста лихва вър ху го ре по со че ни те су ми в раз мер 
на пре дел на та лихва при от пуска не на заем от Европейската 
централна банка, за ви ше на с три пунк та.

3. Отхвърля пре тен цията в оста на ла та ѝ част.
Изготвено на френ ски език и обя ве но в пис ме на фор ма на 19 

ок том ври 2004 г. съглас но чл. 77, § 2 и 3 от Правилата на Съда.

Т. Л. Ърли,     А. Б. Бака,
за мест ник-секре тар    пред се да тел


