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Предговор 
 

Като президент на Европейския институт за експертизи и експерти, съм горд да представя 
настоящото Ръководство за добри практики в областта на съдебната експертиза в 
гражданското производство в Европейския съюз. 

 
Появата му се дължи на повече от десет години научни изследвания, дебати и дискусии между 

участниците от цяла Европа за подобряване на съдебните процедури и да се гарантира, че 

гражданите и фирмите ще повишат доверието си в правосъдието, независимо дали в 

собствената си държава-членка, или когато живеят или работят в държава-домакин и трябва да 

се справят с трансгранични проблеми. 
 

За близо две години, с финансовата подкрепа на Генерална дирекция "Правосъдие" на 

Европейската комисия, под името ЕНПЕ (EGLE) - Европейски наръчник за правна експертиза - 

голяма общност от съдии, адвокати, съдебни експерти, преподаватели и студенти по право 

редовно се събираха заедно, за да обсъдят основните аспекти на съдебната експертиза в 

гражданското производство, търсейки начини за подобряване на различните съществуващи 

системи и предоставяйки работна основа за най-добрите практики в Европа. 
 

Методът на консенсусната конференция доказа, че е изключително полезен инструмент за 

изграждането на консенсус в разнородните реалности на съдебната експертиза и съдебните 

експерти. Това направи възможно в процес на участие да се съберат различните практики и 

опит от много различни системи, от обичайното право и гражданското право, и да се извлече 

най-доброто от тези практики, с цел да се предложи общ фундамент за подобряване на 

съдебната експертиза в гражданското производство. 
 

Проектът ЕНПЕ обхвана около 25 организирани срещи в 10 европейски държави, но също така 
и чрез електронна поща, конферентни разговори и чрез споделяне на документи. Неформално 
дискусиите, които се състояха извън границите на срещите, също проправиха пътя за 
размисъл, като дадоха възможност на членовете на работните групи да открият други системи, 
различни преживявания и други практики. 

 
Проектът бе осъществен от членовете на работните групи, участниците в пленарната 

конференция ЕНПЕ, организирана в Италианския касационен съд в Рим на 29ти май 2015 г., 

които споделиха своите реакции и опит, и не на последно място, от Жури от 9 европейски 

значими фигури, които обсъждаха, дебатираха и успяха да извлекат от всички тези обмени 

съществените практики от всяка страна и опит. 
 

Журито се срещна при закрити врати за първи път в Рим, а след това в продължение на две по-

интензивни работни сесии, последната от които се състоя в Лисабон през м. Септември. Те 

подчертаха най-доброто от опита на различните граждански съдебни системи и в настоящото 

Ръководство представиха резултатът от тяхната работа, точките на сближаване между 

различните експертни процедури, а именно на обичайното право и гражданското 

(континентално) право на държавите от ЕС, независимо дали са по-стари или по-нови членове. 
 

Заключенията на журито съдържат много препоръки и идеи, както за държавите, където 

набирането, ангажирането и мониторинга на качеството на експертите е много организирано, 

така и за държави, където това все още не е така. 
 

Те също така предлагат актуални точки на сближаване между техническите експерти, 

ангажирани от съдии, и експерти-свидетели (expert witnesses), което е неочакван, но много 

важен аспект на този проект. 
 

В обобщение, Ръководство за добри практики в областта на съдебната експертиза в 

гражданското производство в Европейския съюз е резултат от работата, извършена от 

европейски професионалисти, чиято основна цел е подобряването и хармонизирането на много 

различни практики, основана на волята да се създаде един силен, демократичен, европейски 

модел, в услуга на гражданите и фирмите на Европейския съюз. Това съгласие беше 

постигнато въпреки настоящите процедурни и културни различия и без сянка на съмнения. 
 

Участниците се научиха да се познават и да се доверят един на друг, и това - не на последно 

място - е един от успехите на този проект. 
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Ръководство за добри практики в областта на съдебната 
експертиза в гражданското производство в Европейския съюз 

 

 
 
 
 

 

 

Ръководство за добри 
практики в областта 

на 
съдебната експертиза в гражданското производство в 

Европейския съюз 
 

Цел 
 

01- Препоръките за добра практика в това Ръководство целят укрепване на доверието, че 

предоставените становищата от съдебните експерти в Европа на съдиите, страните в 

съдебните спорове и техните адвокати, и като цяло на гражданите на Европейския съюз, 

подобряват качеството на съдебните решения и осигурят оперативна съвместимост 

между държавите-членки, по-специално по отношение на трансграничните съдебни 

спорове. За постигането на тези цели, настоящите препоръки възнамеряват да осигурят 

признаването в целия Европейски съюз на становищата на съдебните експерти, 

предоставени от съдебни експерти от държавите-членки, и да хармонизират стандартите, 

приложими за съдебната експертиза и за статута на Експерта. 
 

02- Повечето от препоръките могат да бъдат приложени незабавно, някои изискват 

създаването на специални органи, а други все още, в някои държави-членки, може да се 

нуждаят от адаптиране на гражданско-процесуалните норми. 
 

03- Тяхната бърза генерализация във всички държави-членки без съмнение ще бъде 

улеснена от създаването на независима гражданско-процесуална процедура, 

специфична за трансграничните съдебни спорове. Подобно на европейското платежно 

нареждане, тази процедура ще се прилага заедно със съществуващите процедури в 

държавите-членки. Това също така ще улесни ангажирането на съдебни експерти от 

която и да е от държавите от Европейския съюз, като ще е необходимо експертите, които 

желаят да работят извън границите на собствените си държави, да са запознати само с 

две процедури, тази от тяхната държава на произход и тази "Транс-Европейска" 

експертна процедура. 
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Глава I  

Определения и ограничения 
 
1.1 Следните общи принципи следва да се прилагат към всички съдебни експерти, били те 

ангажирани от съда, от двете страни, или от едната или другата от тези страни, с цел да 

информират съдията по конкретни технически въпроси. 
 

1.2 Следователно те могат да бъдат приложени, при определени условия, към следните три 

категории експерти, чието съществуване беше посочено от Европейската комисия за 

ефективност на правосъдието (CEPEJ)11 

 

 Технически експерти, които предоставят своите научни и технически познания по 

въпроси от фактическата обстановка по разпореждане на Съда. 
 

 Експерти-свидетели, които предоставят становища от тяхната компетентност по 

технически въпроси с оглед изясняване доводите на страните. 
 

 Правни експерти, които могат да консултират съдията по конкретни въпроси по 

отношение на правилата, практиките и правата, приложими в чуждестранното 

право, и по-специално по отношение на правото на държави извън ЕС.  
 

1.3 Необходимо е експертите, ангажирани и платени от страните, да следват добрите 

практики, определени по-долу, тъй като те са обвързани чрез закон или клетва, както е в 

Испания
2 или в Обединеното кралство

3
, с определени задължения към съдията и Съда, 

които отменят задълженията им спрямо страната, която ги е ангажирала. 
 

1.4 При липсата на каквато и да е клетва или законова разпоредба, гарантираща, че 

интересите на правосъдието имат предимство пред тези на страната, която ги е 

ангажирала, експертите, които по-нататък са посочени като Частни експерти, а не като 

Съдебни експерти, не са засегнати от разпоредбите, посочени в настоящия текст. 

Всъщност, доколкото тяхната изключителна цел е да предоставят техническа помощ на 

страните като ги консултират, техните мнения могат да бъдат записани като 

доказателство като всички други процесуални документи, но са най-малкото засегнати от 

липсата на обективна безпристрастност, което изключва всякакво сравняване със 

Съдебните експерти. 
 

1.5 Когато обаче тези Частни експерти са вписани в списъците със съдебни експерти и са 

положили клетва преди или след вписването им в тези списъци, те трябва да спазват 

задължението си към съдията и Съда и трябва по всяко време да показват нужното 

внимание към всички доказателства, които са им известни. Те трябва по всяко време да 

защитават истината пред правосъдието и по този начин следва да се изисква да спазват 

правилата за добро поведение, препоръчани в настоящото ръководство. 
 

1.6 Експертите могат да бъдат физически или юридически лица (публични или частни 

лаборатории, университети и т.н.), при условие, че за последните, най-малко едно частно 

лице в рамките на юридическото лице е съдебен експерт и поема отговорността за 

доклада и доколкото организацията на юридическото лице гарантира независимостта на 

                                                           
1
 CEPEJ [2014 Доклад за Европейските съдебни системи - Издание 2014 г., (данни 2012): ефективност и 

качество на правосъдието, Раздел 15.1, страница 441] 
2
 Член 335-2 от испанския Граждански процесуален закон посочва, че "при представянето на доклада си, 

Експертът ще трябва да се закълне или обещае да каже цялата истина, и че той е действал или ще действа, в 
зависимост от конкретния случай, с възможно най-голяма обективност, като вземе предвид всичко, което 
може да бъде от полза за страна, както и това, което може да бъде в нейн ущърб, както и че е запознат с 
наказателните санкции, които може да понесе, ако не изпълни дълга си на експерт".  
3
 В Обединеното кралство правилата се определят чрез позоваване на CPR 35, PD 35 и протокола за 

инструкции на специалисти за граждански дела и Crim PR 33 за Наказателни дела. 
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Експерта, който подписва доклада.  
 

1.7 Инструкциите за техническия експерт или експерта-свидетел са ограничени до 

определяне на фактите и техническите заключения и/или до професионално мнение, 

произтичащо от
4 неговите знания и/или изследвания. От тях няма да се очаква или 

изисква да дадат правно становище. Правният експерт може, когато е позволено от 

местното законодателство на държавата-членка, да предостави помощ на Съда при 

проучване на закона. 
 

1.8 За удобство по-нататък ще бъде използван терминът "Експерт", вместо Съдебен експерт, 

така като току-що бе дефиниран. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 В настоящото ръководство всички позовавания в мъжки род следва да се разбират разширено, за да включват и женски род.  
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Глава II 
Условия, регулиращи ситуациите, в които трябва 

да се прибегне до съдебна експертиза  
 
2.1 Становището на Експерта се изисква, когато съдията, при условие че той има тази власт, 

съгласно законодателството на държавата-членка, не е в състояние да вземе 

балансирано и подробно решение, тъй като той намира наличните доказателства за 

неубедителни или смята за необходимо да получи становище на експерт по технически 

въпроси (финансови, научни, медицински, художествени, езикови, и т.н.). 
 

2.2 По въпроси от правно естество, само правни експерти могат, когато е позволено от 

закона на държава-членка, да съветват Съда. Във всички случаи правомощието за 

вземане на решения и тълкуване на закона остава в изключителната компетентност на 

съдията. 
 

2.3 Мнение на Експерт трябва да се предвиди само когато няма по-лесни или по-

целесъобразни доказателствени средства за разрешаване на спора. 
 

2.4 Стойността на действието не трябва да бъде препятствие за прилагането му. Въпреки 

това, съдията и Експертът трябва да гарантират, че тя ще бъде пропорционална на 

стойността на обсъждания съдебен спор. 
 

2.5 В това отношение следва да се отбележи, че стойността на спора може да произтича не 

само от паричната стойност на делото по отношение на размера на иска и съответните 

щети за компенсиране, но и от значението на делото за по-широка общност, за 

участващата промишленост, или по отношение на тълкуването на закона, тъй като може 

да доведе до прецедент или нова съдебна практика. 



ЕНПЕ Европейски наръчник за правна експертиза 
ЕИЕЕ, октомври 2015 г. 
 7 

Ръководство за добри практики в областта на съдебната 
експертиза в гражданското производство в Европейския съюз 

 

 
 
 
 

 

Глава III Ангажиране на експерт 

Раздел I - Критерии за допустимост за ангажиране на експерт 

§ 1 Вписване в национален или регионален списък, и/или в списъка на 

европейските експерти  
 

3.1 По принцип, отчитайки съображения за прозрачността и ефективност на правосъдието в 

единно европейско съдебно пространство, както и за качество на експертните становища, 

ще е целесъобразно създаването на списъци на Съдебни експерти от всички държави-

членки, които да бъдат лесно достъпни по интернет за гражданите, както и на списък на 

Европейски експерти, главно за трансгранични спорове, който ще позволи на съдиите в 

държавите-членки на Европейския съюз да намерят лесно най-подходящия експерт за 

дадено дело. Тези списъци следва да бъдат изготвени въз основа на хармонизирана 

номенклатура по области на компетентност и еднакви критерии. 
 

3.2 Вместо ограничаване на свободния пазар и свободното упражняване на дейността на 

Експертите в рамките на ЕС, тези списъци, които следва да са публично достояние, биха 

помогнали на чуждестранни съдии и лица да ангажират експерти в държави, различни от 

тези, в която те обикновено работят. Тези списъци ще сложат край на затруднението, 

създадено от практиката, отбелязвана в много държави-членки, на произволен избор от 

неясни списъци, изготвени в съответствие с неизвестни критерии. 
 

3.3 Благодарение на гаранциите за качество, присъщи на тези списъци, които са разработени 

не само като обикновени справочници, а като публично потвърждение за компетентност, 

морал и репутация, съдията, запазвайки пълна свобода на избор, ще трябва да обоснове 

всеки избор при ангажиране на Експерт извън тези списъци, когато съответното дело 

представлява трансграничен спор или има трансгранични последици. 
 

3.4 Тези списъци, и най-вече списъкът на Европейските експерти, които ще включва 

Експерти, които вече са регистрирани в национален списък, следва да включват миналия 

опит на Експерта и неговите работни езици. В тях би било полезно също да бъдат 

посочени държавите, в които кандидатът е имал допълнителен опит, който може да му 

даде възможност да извършва ползотворно работата си там. В действителност, в малък 

брой специалности като например психиатрията или психологията, познаването на 

културните особености на населението, към което принадлежи лицето, което е във 

фокуса на експертизата, може да бъде полезно, за да бъде издадено компетентно 

становище
5
. 

 

3.5 Възможно е също така да се създаде Европейски справочник на всички експерти, чрез 

обединяване на съществуващите национални списъци при определени условия на 

хармонизация. Това би могло да създаде база данни от около 85 000 до 120 000 имена на 

Експерти. Подобна база данни, свързана с мощна програма за търсене, може да бъде 

полезен инструмент за съдии и граждани на Европейския съюз, като се дава възможност 

за публикуване на всички съществуващи списъци. Въпреки това, важно е да се има 

предвид, че най-много експертни съвети се търсят в местни или регионални спорове и 

поради тази причина не е необходимо Експертът да бъде търсен географски по-далеч, 

тъй като това може да бъде по-малко рентабилно поради по-високите разходи за 

пътуване.

                                                           
5
 В изпълнение на решението Peñarroja, вписването в национален списък освобождава Експерта от 

необходимостта да обоснове квалификацията си при вписване в списъка на друга държава-членка при 
условие, че критериите за регистрация са сходни. Във всеки случай, изборът на експерт не може да се базира 
на неговата регистрация в национален или регионален списък на държавата-членка, към която принадлежи 
Съда.  
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3.6 Създаването на по-ограничен списък от Европейски експерти, под надзора на държавите-

членки, съставен от национални експерти, които доброволно да работят при 

трансгранични съдебни спорове и вече имат значително количество опит в качеството си 

на експерти на национално ниво, е вероятно да насърчи появата на единна номенклатура 

и общи критерии за вписване при създаването на национални списъци. 
 

3.7 Този списък на Европейски експерти за трансгранични съдебни спорове би могъл 

естествено да се използва и за съдебни спорове в рамките на една държава-членка. А 

именно, това може да бъде, когато националният съдия прецени, че в неговата 

юрисдикция няма достатъчно квалифициран експерт поради изключителната техническа 

сложност на делото, или когато той се опасява, че на националните експерти ще липсва 

обективност, поради това, че пряко или косвено са свързани със страните или държавни 

организации, които отговарят за наблюдението на изпълнението на стандартите, 

регламентиращи разследващите дейности по делото. Чрез ангажирането на чужд 

експерт, съдията по този начин може да иска да гарантира безпристрастността на групата 

експерти, която е била определена, или когато се налагат много скъпи изследвания, може 

да поиска да постави няколко Експерта в условия на конкуренция, за да получи най-

справедлива цена. 
 

3.8 Въпреки това, с оглед на потенциалните разходи за такова предложение, изискванията за 

създаване на списък с Европейски експерти, трябва в действителност да бъдат 

анализирани по-подробно. Ако неговата полезност при трансгранични дела е повече от 

достатъчно доказана посредством изследвания и статистически данни, позволяващи 

прецизно да се определят нуждите и по-доброто определяне на необходимия брой 

експерти, ще се прилагат точки 3.9 до 3.16 по-долу: 
 

3.9 Създаването на списък на Европейските експерти несъмнено ще изисква създаването на 

специален орган на европейско равнище, който да управлява този списък. Организацията 

и характера на този орган ще изисква по-нататъшно обсъждане. Властите, отговорни за 

изготвянето на национални списъци могат да бъдат представени в този орган. 
 

3.10 Този орган, който отговаря за регистрации и пререгистрации в списъка на европейските 

експерти, би могъл да бъду упълномощен с правата по надзора и правилното прилагане 

на критериите за вписване в държавите-членки. 
 

3.11 За да бъде вписан в тези списъци, за максимален и възобновим период от пет години, 

Експертът трябва да докаже, че отговаря на определени изисквания, които са изложени 

по-подробно по-долу в глава VI относно статута на Експерта, които могат да бъдат 

оценени от национален съдебен или административен орган, или от конкретни частни 

институции, които са в съответствие с националните правила и разпоредби (като 

например професионални предписания, ако съществуват) или от европейски орган, ако е 

създаден. 
 

3.12 По отношение на вписването в списъка, компетентната организация на европейско 

равнище, както и националните организации, доколкото това се отнася за тях, трябва 

най-малкото да проверят техническата компетентност на Експерта, получавайки 

доказателство за (i) квалификациите на Експерта, (ii) професионалната му автобио-

графия, (iii) познаването на техниките за изследване, (iv) правните му познания относно 

стандартите, уреждащи упражняването на основната му дейност, както и правилата, 

отнасящи се до задълженията и правата на експертите, а също и на основните водещи 

принципи за справедлив съдебен процес. Тези органи трябва също така да гарантират, че 

Експертът разполага с достатъчна застраховка гражданска отговорност, която покрива, 

без никакви териториални ограничения, неговата дейност като Съдебен експерт. Тази 

застраховка трябва да се издава от кредитоспособна застрахователна компания. 
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3.13 Тъй като организацията, която е компетентна за съставяне на списъка, особено ако тя е 

съд, не може да замени университетите в преценката за квалификациите на Експерта, тя 

все пак може да пристъпи към проверка на знанията и уменията на Експерта, като се 

позовава по-специално на следните показатели: 

- университетски дипломи, 

- професионален опит, описан в неговата автобиография, 

- професионална репутация, 

- участие в професионални асоциации, 

- референции,  

- професионалната квалификация на Експерта, заедно с началното и продължаващо 

обучение, 

- релевантни публикации, 

- получени награди, 

- курсове и преподавателски опит. 
 

3.14 Тези организации ще трябва редовно да проверяват, например на всеки пет години, дали 

регистрираният Експерт продължава да отговаря на критериите, които му позволяват да 

се регистрира, и да проверяват, дали той е изпълнил задължението си за непрекъснато 

обучение, както в основната си професия, така и в работата си като Експерт, а също и по 

отношение на правните си познания по отношение на процесуалните правила. 
 

3.15 Вписването в списъка и периодичните подновявания на тези списъци трябва да бъде 

подчинено на спазването и утвърждаването на Етичния кодекс на Европейския експерт, 

чийто проект е представен като приложение към настоящия документ, и който гарантира 

по-специално, но не само, безпристрастността и обективността на Експерта, както и 

липсата на криминално досие или нарушение на професионалното поведение. 
 

3.16 Експерти, чиито кандидатури са отхвърлени от органа, отговарящ за изготвянето на 

списъка, както при първо заявление или при подновяване на вписването им в списъка, 

следва да имат право на обжалване пред независим орган, чиито решения сами по себе 

си ще подлежат на съдебен контрол. 
 

§ 2 Клетва и потвърждение на Ръководството за добри практики 
 

3.17 Експертът трябва да положи клетва пред компетентния съдебен орган в момента на 

вписването му в националния списък и/или в списъка на Европейските експерти. Ако 

съдия, разрешаващ спор, избере да определи експерт, който не е вписан в някой от тези 

списъци, той ще изслуша клетвата директно от Експерта. 
 

3.18 Чрез полагането на тази клетва, Експертът ще се заклълне да постави уменията си в 

услуга на закона с почтеност, обективност, лоялност, независимост и безпристрастност, 

както и да спазва препоръките на това Ръководство за добри практики и приложения 

Етичен кодекс. 
 

3.19 Когато Експертът е ангажиран от страна в съдебния процес, той също трябва да положи 

клетва, в уверение на това, че както при изготвянето на доклада, така и в неговите устни 

показания, поема задължение към съдията и закона, което ще има предимство пред 

всяко задължение към страната, която го е ангажирала и/или му е платила, и че той се 

съобразява с това задължение и ще продължи да се придържа към него. 
 

Раздел II - Процедура на ангажиране 
 

3.20 В идеалния случай, Експертът трябва да бъде избран или да му бъде позволено да даде 

становище от съдията по делото, след като изслуша страните, а не 
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от някой друг орган. Въпреки това, когато страните са се споразумели помежду си 

относно избора на експерт или експерти, съдията следва да уважи този избор. 
 

3.21 Съдията трябва да гарантира, че са налице достатъчен брой експерти във всяка област и 

трябва да се опита да избегне ангажиране на същия експерт отново, изключвайки 

другите, които имат същата квалификация. Във всеки случай, съдията трябва да е 

сигурен, че ангажира най-подходящия експерт за разглежданите обстоятелства. 
 

3.22 Преди ангажирането на Експерт, съдията или страната трябва да бъде в състояние да му 

се обади или да му пише, за да провери, дали разполага с необходимата компетентност 

да изпълни дадените му указаният, дали е на разположение, както и че не е налице 

конфликт на интереси, или когато такъв потенциално съществува, че е била деклариран. 
 

3.23  Що се отнася до Експерта, преди да приеме ангажимента, той трябва да разкрие 

информация, която може да е възпрепятстваща или да се разглежда като конфликт на 

интереси, и по-общо, трябва да гарантира, че ангажирането му не го поставя в конфликт 

на интереси. За тази цел той трябва да предостави на Съда декларация за независимост 

и да разкрие всяка връзка, която той има или е имал с една или повече от страните в 

съдебния процес, която може да хвърли съмнение върху неговата безпристрастност. Ако 

по време на извършване на експертиза възникне конфликт на интереси, например, ако 

действията се разпростират към друга страна, освен тази, която присъства, когато е 

ангажиран Експертът, той отново ще трябва да информира ангажиралия го съдия или 

страна. След това те могат да решат дали Експертът да бъде дисквалифициран или да 

му позволят да извърши експертизата, след като получи съгласието на всички 

заинтересовани страни. 
 

3.24 Накрая, Експертът ще трябва да покаже доказателства за конкретна застраховка за 

професионална отговорност, която обхваща работата му като експерт. 
 

Раздел III – Оспорване на ангажирането на експерт  
 

3.25 Страните трябва винаги да имат право да оспорят ангажирането на Експерт на основание 

липса на независимост, липса на безпристрастност или други допустими правни 

основания, предвидени от законодателството на държавата, в която се извършва 

процедурата, както и поради липса на компетентност в сферата, която е необходима за 

да може да информира съдията по подходящ начин. 
 

3.26 Когато искане за оспорване бъде предоставено пред Съда, съдията трябва да вземе 

решение в разумен срок, след като изслуша Експерта. 
 

3.27 Съдията също трябва да бъде в състояние, по негова инициатива, по искане на страните 

или по мотивирано искане от страна на Експерта, да замени Експерта, особено при 

закъснения при изпълнението на инструкциите, но само след като изслуша страните и, 

ако е необходимо, също и Експерта. 
 

3.28 Във всички случаи, решенията, взети в следствие на оспорването и замяната на 

ангажирания Експерт следва да бъдат обосновани и да подлежат на обжалване. 
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Глава IV 
 

Процедура за изготвяне на експертиза 
 

Раздел I - Насоки, свързани с процеса и ролята на съдията 
 

§ 1 Принципът на състезателност 
 

4.1 Представените на Експерта доказателства и допусканията, на които се основават 

неговите заключения, ще бъдат споделени с всички страни, освен ако съдията, след като 

изслуша страните, не реши друго, или ако страните не са се договорили за това, че са 

налице достатъчно основания доказателствата да останат поверителни. Ако се реши, че 

те трябва да останат поверителни, тогава съдията трябва да определи условията, при 

които Експертът ще бъде в състояние да изпълни неговите указания по несъстезателен 

начин. 
 

4.2 Във всички останали случаи, под надзора на съдията, Експертът следва да гарантира, че 

доказателствата по делото са на разположение на всички заинтересовани страни, като по 

този начин се спазва принципът на равнопоставеност на страните. 
 

4.3 Преди изслушването пред съдията, освен ако не е решено друго от Съда или ако е 

забранено от закона, Експертът ангажиран от съдията ще сподели предварителен 

доклад, които съдържа техническите му заключения, със страните като гарантира, че те 

са разбираеми за неспециалисти, така че страните да могат да ги обсъждат по адекватен 

начин и да зададат на Експерта всички въпроси, които могат да им помогнат да разберат 

и използват доклада. Просто позоваване на заключенията не може да се счита за 

достатъчно. Експертът, ангажиран от страна, ще има същите задължения, но само по 

отношение на лицето, което го е ангажирало. 
 

4.4 Ако предварителният доклад не е бил изготвен и предоставен на разположение, страните 

следва въпреки това все още да имат възможност да изпратят на Експерта техническите 

си въпроси и забележки относно констатациите му, преди да бъде изслушан от съдията. 
 

§ 2 Съдебен надзор на експерт, ангажиран от съдията 
 

4.5 Независимостта на Експерта не изключва съдебния контрол върху хода на 

производството, за да се гарантира бързина и ефективност. 
 

4.6 Съдията, ангажирал Експерта, трябва да бъде в състояние да надзирава напредъка на 

работата на Експерта от възлагането до приключването й  (включително разрешаването 

на проблеми, свързани с избора на Експерт, и всякакви промени в инструкциите) и да 

осигури справедлив процес по време на извършване на експертизата (например: 

одобряване на разумен срок, проверка на състезателния достъп до доказателствата, 

предоставени на Експерта, и осигуряването на разумни разходи). 
 

4.7 Ето защо, служебно или по искане на една от страните, съдията следва да позволи, след 

като изслуша страните и Експерта, ако той счете за необходимо, да ограничи или 

разшири обхвата на инструкциите към Експерта, да промени крайния срок, предоставен 

на Експерт за изпълнение на неговите инструкции, и да разпореди Експертът да бъде 

заменен, като предоставя обосновано обяснение. 
 

4.8 Що се отнася до Експерта, при условие че той предоставя съответната информация на 

страните, той трябва да има правото да поиска писмени насоки от Съда по всички 

процедурни въпроси, които могат да му съдействат при изпълнението на неговите 

указания. 
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4.9 Освен ако местното законодателство или съдията официално реши друго, съдията 

трябва да гарантира, че Експертът съставя предварителен доклад, който ще бъде 

споделен или с всички страни по спора, или със страната, която е ангажирала Експерта, 

предоставяйки на страните достатъчно време да изразят своите съображения преди 

изготвянето на окончателния доклад. 
 

Раздел II – Процес на извършване на експертиза 
 

§ 1 Дефиниране и продължителност на инструкциите към Експерта 
 

4.10 Инструкциите трябва да бъдат дефинирани възможно най-точно и профилирано -

доколкото е необходимо за разрешаване на спора, или от съдията след консултация 

между страните, или от адвоката на страната. Възможно най-често, инструкциите трябва 

да бъдат изготвени като (серия от) въпрос (и). 
 

4.11 В никакъв случай не трябва указанията към Експерта да включват договарянето на 

споразумение между страните, те не трябва да включват възможността за преговори с 

когото и да е, и още по-малко с Експерт на другата страна, когато всяка страна в 

съдебния спор е ангажирала такъв. 
 

4.12 Преди да пристъпи към работа, когато е ангажиран от съдията, ако е необходимо 

Експертът следва да има възможност да обсъди инструкциите със съдията. Страните 

следва да бъдат информирани за подобен обмен и при нужда се провежда устно 

изслушване - за запознаване с техните коментари. Окончателната версия на 

инструкцията се определя след този обмен. 
 

4.13 Когато едно юридическо лице е назначено като експерт, както е упоменато в точка 1.6 по-

горе, е необходимо да се осигури следното: 
 

 юридическото лице трябва да има интегрално управление по случая, 

 едно отделно лице, работещо като Експерт в организацията, трябва да поеме 

лична отговорност за всички събрани писмени или устни доказателства и за 

заключенията, както и за изготвянето на доклада към съдията. 

4.14 Съдията ще определи и ще следи отблизо графика на заданието, за да се гарантира, че 

сроковете се съблюдават. 
 

4.15 От самото начало, ангажираният Експерт трябва, след като се увери, че неговата 

натовареност му позволява да спази определените срокове, да се съгласи с графиците, 

установени от съдията и/или етапите за завършване на неговия доклад. 
 

§ 2 Удължаване на заданието 
 

4.16 Тъй като съдията има силата да удължи или ограничи графика и да разшири или да 

ограничи обхвата на заданието, дори служебно, след като изслуша страните, Експертът 

трябва да бъде в състояние да се обърне към съдията за удължаване на неговата  

мисия, когато: (i) в хода на заданието установи, че времето по график не е достатъчно 

и/или (ii) когато в хода на проучванията, поради технически причини, са необходими 

допълнителни проучвателни действия или трябва да бъдат изследвани допълнителни 

технически въпроси. 
 

4.17 Страните следва да бъдат уведомени за всяко такова заявление за удължаване и да 

имат възможност да бъдат изслушани по този въпрос при желание от тяхна страна. 
 

4.18 Страните могат също така да се обърнат към Съда за удължаване на заданието на 

Експерта, за да отправят допълнителни задачи. 
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§ 3 Заседания на Експерти и допълнителни доклади 
 

4.19 Стойността на заседанията на Експерти, на които трябва да присъстват всички страни, 

ще насърчи Експерта да ограничи броят на тези заседания до това, което е строго 

наложително, и когато е необходимо, участниците в даден процес следва да използват 

всички налични средства, осигурени от новите технологии (видеоконферентна връзка, 

електронни призовки, изпращане по електронната поща на писмени доказателства и 

доклади), ако е необходимо след адаптиране на процедурните правила.  
 

4.20 Освен това, в случаи, когато по делото е ангажиран повече от един Експерт, съдията 

може да разпореди провеждането на заседание на Експертите, на което Експертите ще 

определят областите, в които имат съгласие, както и тези, по отношение на които не са 

съгласни, както и техните причини за това несъгласие, под формата на "непредубедена" 

дискусия.  
 

4.21 Когато възникнат нови аргументи или на Съда или на Експерта бъдат предоставени 

допълнителни доказателства, може да се наложи Експертът да напише допълнителен 

доклад. Заявлението за изготвяне на допълнителен доклад може да бъде направено от 

съдията, от страна или от Експерта, и във всеки случай неговата приемливост ще се 

определя от съдията. Ако всички елементи на даден експертен доклад са предоставени в 

първия доклад или в основния доклад, няма изискване да бъдат повторени, позоваването 

на основния доклад следва да бъде достатъчно. Въпреки това, ако допълнителна 

документация или доказателства са били посочени, тогава тези нови източници следва 

да бъдат конкретизирани. 
 

§ 4. Връщането и запазването на документални доказателства, които 

Експертът е получил за извършване на експертизата 
 

4.22 В края на заданието си и в случай на споразумение между страните или ако съдията или 

страна са прекратили ангажиментът му, Експертът трябва да бъде готов да върне всяко и 

всички непублични или поверителни документи, които са му били поверени от страните. 
 

4.23 Толкова дълго, колкото той може да носи отговорност, Експерт ще съхранява всички и 

всякакви други документи, които той може да е придобил или задържал в хода на 

проучванията си. 
 

Раздел III - Устно изслушване 
 

4.24 След предаването на неговия доклад, Експертът може да бъде изслушан от съдията в 

устно изслушване, служебно или по искане на страните, с цел да подкрепи и обясни 

своите заключения и да отговори на въпросите на страните и на съдията. Устното 

изслушване може да се проведе като видеоконференция в съответствие с националните 

правни разпоредби. 
 

Раздел IV - Опростени производства 
 

4.25 За искове с малък материален интерес (да се адаптира съгласно Регламента на ЕС 

относно малък материален интерес (ЕО) № 861/2007) или за обикновени технически 

въпроси, съдията може да поиска от Експерта да отговори на един или два въпроса като 

част от по-опростена процедура (по-кратък период от време, само писмени обмени, 

намалени разходи, устно производство по време на обикновено посещение на място ...). 

В такива случаи, може да е по-подходящо Експертът да опише словестно своите 

констатации. 
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4.26 При дела с искове с малък материален интерес също може да бъде решено, че 

Експертът ще бъде ангажиран съвместно от страните като един общ експерт, а ако те не 

могат да се споразумеят, от съдията. 
 

4.27 По време на "основополагащото заседание", Експертът може също да предложи 

опростена процедура, насочена, със съгласието на страните, към ограничаване или 

елиминиране на състезателни заседания. Всеки контакт или комуникация със страните в 

хода на разследването на Експерта, следва да бъде записани в предварителния писмен 

доклад или да бъдат съобщени по време на устния предварителен доклад. 
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Глава V  

Експертен доклад 
 

Раздел I - Предварителен доклад 
 

5.1 Както бе споменато в точка 4.3 по-горе, предварителният доклад, наричан още пред-

доклад, трябва да бъде в писмен вид, освен ако съдията или законът не предвижда друго. 

Предварителният доклад трябва да бъде предоставен на страните. 
 

5.2 Когато се подава предварителен доклад, окончателният доклад трябва да има същата 

структура и да бъдат посочени промените в сравнение с предварителния доклад. 
 

5.3 Ако предварителния доклад е предоставен устно, той трябва да има същата структура и 

елементи на информация, както писмения доклад, както е описано по-долу. 
 

Раздел II – Структура на доклада 
 

5.4 Докладът трябва да се състои от подраздели в определен ред, което следва да улесни 

съдията да анализира доклади от няколко източника. В доклада на Експерта трябва да 

бъде абсолютно ясно разграничимо кои въпроси са фактически и какви допускания е 

направил Експертът. Становищата на Експертите трябва да бъдат изразени по ясен и 

кратък начин. 
 

5.5 Докладът трябва задължително да съдържа следната информация: 

 
I – УВОДЕН РАЗДЕЛ: 

 

a) Име на Съда и номера на делото; 
 

b) Идентификация на органа, който е разпоредил експертизата, или на страната, 

която е ангажирала Експерта; 
 

c) Дата на доклада, дата на ангажиране или мандат и датата, договорена като краен 

срок за представяне на доклада; 
 

d) Участващи страни, техните адвокати и/или други представители с посочване на 

страните, които са присъствали или са представени по време на действията по 

експертизата; 
 

e) Отговорния Експерт(и), с автобиография, упоменаваща длъжности, квалификация 

и предишен опит;  
 

f) Декларация за независимост и безпристрастност; 
 

g) Удостоверение за сключена застраховка на Експерта; 
 

h) Имена и специфични задачи на всички сътрудници или технически експерти, които 

са допринесли; 
 

i) Списък на документите, които са били получени и използвани като основа на 

становището на Експерта или за отговарянето му на въпроси, като се прави 

разграничение между документите, предоставени от страните, както и тези, 

събрани от Експерта, както и библиографията, свързана с въпросната тема; 
 

j) Въпроси, зададени от съдията или страната, която е ангажирала Експерта, и 

специфични насоки, ако има такива;  
 

k) Особености на проучванията и предприетите действия; 
 

l) Специфика по отношение на процедурата (например Право на преглед и 

блокиране на правото при медицински случаи); 
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m) Следваната процедура, за да се гарантира, че принципът на състезателност е 

съблюдаван през целия период на проучването от Експерта. 

 
II - ТЯЛО НА ДОКЛАДА 

 

Проучване, обсъждане и анализ на Експерта 
 

a) Основна информация / контекстуални елементи;  
 

b) Фактите, техния произход и установените причини и декларациите на страните 

във връзка с тях; 
 

c) Всички съответни научни или практически факти във връзка с делото и 

зададените въпроси с позоваване на подходяща научна литература; 
 

d) Констатациите / резултатите от проучването или изследванията на Експерта;  
 

e) Наблюдения и/или оспорвания, направени от страните по предварителния доклад 
(ако има такива); 

 

f) Ако са възможни поредица от констатации / резултати, мнения, посочване на 

вероятния обхват и източник на всяко от тях; 
 

g) Реакцията на всички искания и отговорите на всички въпроси, зададени от 

страните; 
 

h) Запис на всички дискусии със страните. 
 

 
 

5.6 Докладът може да включва и други аспекти, свързани с проучването на Експерта, които 
са специфични за процедурата и са приложими поради правилата на местното 
законодателство, за етиката на специфичната област на експертиза или някое 
професионално правило или насоки на Експерта. 

 

III – ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

a) Обосновано и логично представяне на становище и/или отговор на въпросите; 
 

b) Информация за степента на надеждност на констатациите; 
 

c) Подпис на Експерта, предшестван от "Декларация за истинност" със следното 

съдържание: 
 

"Потвърждавам, че ясно съм посочил кои факти и въпроси, 

посочени в този доклад, са в обхвата на собствените ми 

знания и кои не са. За тези, които са в обхвата на 

собствените ми знания, потвърждавам, че са истина. 

Мненията, които съм изразил, представляват моите верни и 

пълни професионални становища по въпросите, за които се 

отнасят.". 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

- Всички документи, които не са били сред доказателствата, представени от 

страните, но са били използвани от Експерта;  

- Документи, които са посочени в доклада. 
 

Раздел III – Следствие 
 

5.7 Съдията винаги трябва да решава свободно дали ще вземе становището на Експерта под 

внимание при окончателното си решение. 
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Глава VI  

Възнаграждение на Експерта 
 
6.1 Експертът има право на справедливо възнаграждение, което, дори ако Експертът е бил 

ангажиран от страна, трябва да бъде контролирано от съдията, чието решение ще бъде 

обект на правото на обжалване. 
 

6.2 Както е посочено в точка 2.4 по-горе, Експертът и съдията ще трябва да гарантират, че 

разходите за извършване на експертизата остават пропорционални на материалния 

интерес по делото. 
 

6.3 Възнаграждението следва да бъде определено в зависимост от трудността и 

продължителността на извършената работата, от качествата на Експерта и от поетия 

морален, професионален и материален ангажимент. При никакви обстоятелства не 

трябва неговото възнаграждение да бъде оценено и установено в зависимост от сумите 

по спора или от резултатите от производството за една от страните. 
 

6.4 Експертът е длъжен да информира съдията и страните относно метода на изчисление на 

възнаграждението си колкото е възможно най-бързо и да им съобщи възможно най-

точната оценка на очакваните разходи и възнаграждения. 
 

6.5 За тази цел, когато Експертът е ангажиран от съдията, освен при извънредни 

обстоятелства, определени от Съда, се прилага следната процедура: 
 

- Съдът следва да поиска първоначално авансово плащане, за заплащане на вноска 

за обработката от страна на Експерта и оценката на разходите на проучвания на 

Експерта. ("Вноска за изчисление" / "Вноска за регистрация"). Съдията трябва да 

реши коя страна ще заплати тази първоначална вноска към Съда. 
 

- След като получи досиетата, преди да започне работата си, Експертът прави първа 

оценка на възнаграждението и разходите си. Тази оценка, която трябва да бъде 

възможно най-близо до очакваните общи разходи за цялата експертиза по 

производството, подлежи на одобрение на съдията. Съдията също така определя 

коя страна ще направи това плащане за своя сметка. 
 

- Ако Експертът установи, че разходите ще са по-високи от първоначално 

предвидените, той трябва незабавно да предупреди страните и съдията, който има 

отговорността да разреши по-високо заплащане и да разпореди допълнителна 

вноска. 
 

6.6 Експертът представя своя доклад, на основание на който му се изплаща депозита, 

определен от съдията. Останалата част от възнаграждението следва да бъде изплатени 

на Експерта само след предоставянето на експертизата. Ако той е трябвало да плати на 

трета страна в хода на изготвянето на експертизата (като лаборатория или специалист), 

или ако експертизата отнеме повече от три месеца, Експертът може да получи междинно 

авансово плащане, начислено върху депозираните суми чрез представяне на 

доказателства за направените разходи, и като възнаграждение за неговите усилия, 

доколкото в неговите фактури е упоменат точно периода, за който се иска 

възнаграждението. 
 

6.7 Съдът може да направи изключение от това правило при извънредни обстоятелства. 
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Глава VII Статут на 
Експертите 

 
Раздел I – Правата на Експерта 

 

7.1 В допълнение към справедливото възнаграждение, посочено по-горе, Експертът трябва 

да има правото да приеме или да отхвърли заданието. Въпреки това, ако той е вписан в 

списък, Експертът ще трябва да обоснове чрез обективна причина отказа си пред лицето, 

което го ангажира или го инструктира. 
 

7.2 Експертът също така има право на информация преди и след като е изпълнил неговите 

указания. 
 

7.3 Експертът трябва да бъде в състояние да отправи запитване към съдията и/или лицето, 

което го е ангажирало, за да получи разяснения относно неговите инструкции и, докато ги 

изпълнява, да получава помощ от съдията, за да преодолее възникналите затруднения. 

За тази цел Експертът следва да може да поиска страните да бъдат призовани пред 

съдията. След производството, Експертът има право да получи обратна връзка от 

страните и от съдията за това как са били използвани неговите констатации, включително 

в решението, както и всякакви коментари и оценки, които може да са били направени по 

време на съдебното производство за качеството на неговите доклади. 
 

7.4 Поради възможния натиск върху експертите, тъй като техните мнения са основни в 

подпомагането да решаването на спор, те трябва да бъдат под специална защита от 

страна на държавите-членки, подобна на тази, предоставена на съдии или на хора с 

публична власт. Тази защита може да продължи толкова дълго, колкото продължават 

създадените от специфичното престъпление или утежняващо обстоятелство за 

определени провинения заплахи (изнудване, заплахи, насилие или опит за подкуп), на 

които експертите могат да бъдат жертви, поради тяхната работа. 
 

Раздел II – Етика на Експерта  
 

7.5 Идентични етични правила следва да се прилагат към Европейските съдебни експерти 

независимо от това как са били ангажирани: Експерт, ангажиран от Съда или експерт, 

ангажиран и заплатен от страна или страни, носи отговорност по отношение на съдията, 

тъй като той е упълномощен да даде становището си пред Съда. 
 

7.6 Етичните правила на Европейския експерт следва да обхващат основните принципи, на 

които се основава легитимността и авторитета на Експерта: компетентност, почтеност, 

обективност, лоялност, независимост и безпристрастност. 
 

7.7 Дори когато Експертът е бил ангажиран от страна, Експертът трябва да покаже 

лоялността си към Съда, както и към страните, тъй като предоставяйки становището си в 

рамките на съдебно производство, той участва в установяването на истината и в 

осъществяването на правосъдието. Тази лоялност към Съда следва да бъде водеща за 

Експерта, за да не прикрива никое доказателство, дори и чрез бездействие, което би 

могло да бъде в ущърб на страната, която го е ангажирала и му плаща. 
 

7.8 Експертът трябва да бъде в състояние да се закълне за следното: 
 

1 Неговото първостепенно задължение е към Съда, както при изготвянето на доклади, 

така и при даването на устни показания, както и че това задължение има предимство 

пред задължението към лицето, от което той е получил инструкции и/или което му 

плаща, както и че той се е съобразил и ще продължи да се съобразява с това си 

задължение; 
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2 Той е наясно с изискванията на гражданско-процесуалните норми в съответната 

юрисдикция;  
 

3 Той е посочил в доклада си какво е разбрал от тези, които го инструктират за 

въпросите, по отношение на които се изисква становището му на Експерт; 
 

4 Той е представил на вниманието на Съда всички въпроси и факти, които са му 

известни, които биха могли да се отразят неблагоприятно върху неговото мнение; 
 

5 За въпросите, по които той няма личен знания, е посочил източника на фактическата 

информация; 
 

6 Това, че той е положил усилия да разгледа съществените факти и да включи в 

доклада си тези въпроси, които са му били предварително известни или за които той 

е бил информиран и които биха отслабили окончателното му становище, но че той 

ясно е посочил, че няма резерви що се отнася до неговите заключения; 
 

7 Той не е включил в доклада си нищо, което му е предложено от някого, включително 

и адвокатите на страните, които го инструктират, без да е формирал своя 

независима гледна точка по въпроса; 
 

8 Където, по негово мнение, съществува диапазон на обосновано мнение, той е 

посочил степента на този диапазон в доклада; 
 

9 Към момента на подписване на доклада, той счита, че е пълен и точен, но ще 

уведоми тези, които са го инструктирали, ако по някаква причина впоследствие 

прецени, че докладът изисква някаква корекция или квалификация; 
 

10 Експертът разбира, че този доклад ще бъде становище, което ще предостави под 

клетва, ще подлежи на всяка корекция или квалификация, която той може да 

направи, преди да се закълне в неговата достоверност; 
 

11 Това приложено към настоящия доклад е изявление, което посочва по същество 

всички предоставени му факти и инструкции, които са съществени за констатациите, 

изразени в неговия доклад или върху които се основават тези становища. 
 

Горната клетвата може да бъде изменена, поради каквито и да били национални 

изисквания, стига да не намаляват предоставените гаранции. 
 

7.9 Независимо дали е ангажиран от Съда или от страна, Експертът трябва да изпълнява 

своите инструкции лично, дори ако той е упълномощен по негова изключителна 

отговорност, да бъде подпомаган от колегите си и да получи становището на друг експерт 

в различна сфера на компетентност. Това изискване означава, че Експертът е напълно и 

изцяло отговорен за всички действия, извършени от или за него по време на заданието, 

както и за своите констатации, и това е от съществено значение, за да се гарантира 

зачитането на здравата етика и доверието в становището. 
 

7.10 Етичните правила на Европейския експерт следва да се идентифицират в Етичен кодекс 

и от Експерта следва да се изисква да го уважава. 
 

7.11 Европейското ръководство за добри практики на Експерта следва да изисква от Експерта 

да направи изявление или декларация за независимост по отношение на всякакви 

възможни връзки със страните, които могат да поставят под съмнение неговата 

независимост и обективност. 
 

7.12 В случай, че Експертът не е потвърдил Етичния кодекс и Ръководството за добри 

практики, по-специално по отношение на декларацията за независимост, посочена по-

горе, тогава становището на Експерта не би било приемливо за Съда. 
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7.13 Приложимите санкции, ако етичните правила не бъдат спазени, следва да бъдат 

адаптирани от всяка държава в зависимост от правните традиции и норми за 

производство, доколкото дисциплинарното решение се връчва на юрисдикция или 

независим орган, и доколкото то спазва принципа на състезателност. 
 

7.14 Оценките и преглежданията за съответствие са от съществено значение. Тяхното 

практическо прилагане е оставено на националното законодателство. 
 

Раздел III - Осигуряване на качеството 
 

§ 1 Общи принципи 
 

7.15 Ангажирането на индивидуален Съдебен експерт или юридическо лице (оттук нататък 

наричано Доставчик на услуга съдебна експертиза) следва да се основава на правна 

рамка, която включва система за осигуряване на качеството, базирана на споделени и 

единни правила, включително както акредитация, така и сертифициране. 
 

7.16 Системата за осигуряване на качеството трябва да включва съдебната процедура, 

позволяваща на кандидата да обжалва всяко решение, когато е отказана акредитацията 

на юридическо лице или сертифицирането на физическо лице. 
 

7.17 Системата за осигуряване на качеството трябва да включва редица основни елементи: 

компетентност, професионални и съдебни квалификации и обучение, и постоянна 

система за проверка и оценка на качеството. 
 

7.18 Системата за осигуряване на качество следва да предвижда критерии за сертифициране 

и акредитация
6 , доколкото Експертът трябва да отговаря на следните изисквания: 

 

1 Знания и компетентност в областта на експертизата 

Експертът трябва да притежава необходимите знания и необходимия опит в своята 

област на компетентност. Той трябва да поддържа своята компетентност чрез 

непрекъснато обучение. 
 

2 Практически знания и компетентност 

Експертът трябва да е в състояние да разбере инструкциите на съдията или на 

страната в съдебния спор и да комуникира със съдията и страната по отношение на 

производството и съответните му правни аспекти. 
 

Експертът също така трябва да бъде в състояние да предоставя своите 

констатации (устно и писмено) в добре аргументиран и проверим доклад, който 

може да бъде разбран от съдията и страните. Езиковите умения и познаването на 

закона и производствата в различните правни системи са от съществено значение. 
 

3 Етика и професионално отношение 

Експертът трябва да действа независимо, безпристрастно и в съответствие с 

установения етичен кодекс за професионално поведение. 
 

4 Ефективност 

Експертът трябва да работи ефективно и да представи своя доклад в срок и в 

рамките на договорения бюджет. 
 

7.19 Системата за осигуряване на качеството трябва да осигури система за обратна връзка от 

съдилищата към Съдебните експерти, както е предложено от работната група по 

осигуряване на качество
7
. По този начин, съдията решаващ делото, би могъл да 

предостави кратка атестация за работата на Експерта. В тази оценка съдията трябва да 

                                                           
6
 Виж ЕИЕЕ ЕНПЕ, Окончателен доклад на Работна група 3 за осигуряване на качеството, 2015 г.  

7
 Пак там.  
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коментира впечатленията си от знанията, уменията, етиката и професионалното 

поведение, както и ефективността на Експерта. След като е бил уведомен за тази оценка, 

Експертът трябва да има възможност да представи коментари и обяснения. 
 

7.20 Системата за осигуряване на качеството трябва да има финансиране, което ще даде 

възможност за независимото ѝ прилагане от установения орган или органи. 
 

7.21 Един Съдебен експерт - физическо лице, трябва да бъде сертифициран и Доставчик на 

услуга съдебна експертиза трябва да бъде акредитиран от един или от няколко 

национални съдебни или административни или дори частни органи, финансирани и 

организирани по такъв начин, че неговата / тяхната независимост не може да бъде 

поставена под въпрос. 
 

7.22 Националните власти на държавите-членки на ЕС трябва да разработят метод за 

акредитация за юридическите лица, признати като Експерти. Въпреки това, с цел 

предотвратяване физически лица, чието сертифициране е било отказано от 

компетентния орган да заобиколят отказа чрез сертифициране от юридическо лице, то 

вероятно е най-добре за Доставчиците на съдебна експертиза да няма сертифициращи 

правомощия. 
 

§ 2 Национални органи за сертификация 
 

7.23 Всяка държава-членка на ЕС трябва да създаде или да назначи един или няколко 
съдебни, административни или частни органи, които да отговарят на необходимите 
критерии за независимост, споменати по-горе, и които ще се занимават с прозрачността, 
допускането, обучението и качеството на Съдебните експерти и съдебната експертиза. 

 

7.24 Всяка държава или всеки специфичен орган, създаден или ангажиран от тази държава, 
следва да може да делегира част от своите правомощия на други лица като асоциации на 
експерти, при условие че те имат необходимата структура и ресурси. Всяка държава или 
всеки орган, създаден от държавата, следва да осъществява надзор върху работата на 
организацията по подходящ и ефективен начин. 

 

7.25 Всяко решение за отхвърляне на заявление, подадено до този национален или 

регионален орган или органи - за които, като краен получател на становищата на 

Експерта, би било полезно да обединява съдиите - ще бъде предмет на съдебна защита. 
 

7.26 Тези органи следва да: 
 

- Допринасят за качеството на доказателствата в съдебната експертиза; 
 

- Определят основните стандарти за качество, приложими за всички Съдебни 
експерти; 

 

- Определят основните стандарти за сертифициране на физическите лица като 
Съдебни експерти; 

 

- Определят основните стандарти за акредитация на Доставчиците на услуга 
съдебна експертиза; 

 

- Определят стандарти за качество за специфични области на компетентност; 
 

- Пазят и поддържат регистър на сертифицираните Съдебни експерти - физически 

лица, и акредитираните Доставчици на услуга съдебна експертиза; 
 

- В допълнение към общите CEN / ISO стандарти
8 , където е възможно, да 

определят стандарти за качество, които включват специфичните най-добри 

практики и компетенции, които са необходими за всяка сфера на компетентност; 
 

- Определят основния план за съдебно обучение на Съдебните експерти; 
 

- Определят процедури за оценка и преоценка на Съдебни експерти и Доставчици 

на услуга съдебна експертиза; и 
 

- Определят Кодекс на поведение, който се прилага за всички съдебни експерти. 

                                                           
8
 CEN (Европейски комитет по стандартизация) /ISO (Международна организация по стандартизация)  
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7.27 Комплексно структурираните сертифициращи органи трябва да включат в работата си 
Съдебни експерти -физически лица, Доставчици на услуга съдебна експертиза, 
професионални организации, съдии, адвокати и други, пряко ангажирани заинтересовани 
страни, като например университети и изследователи. 

 

7.28 ЕС следва да насърчава хармонизирането на националните списъци на Съдебните 

експерти по отношение на: 
 

- предоставената информация и вписаните в националните списъци Съдебни 
експерти; 

 

- основните стандарти за качество, приложими за всички Експерти; 
 

- основните стандарти за сертифициране на физическите лица като Съдебни 
експерти; 

 

- основните стандарти за акредитация на Доставчиците на услуга съдебна 
експертиза; 

 

- стандартите за качество за специфични области на компетентност; 
 

- основният план за съдебно обучение на Съдебните експерти; и 
 

- Кодекс на поведение, който се прилага за всички съдебни експерти. 
 

§ 3 Списък на Европейските експерти и европейските органи, които отговарят 

за управлението на този списък 
 

7.29 Може да се създаде и поддържа списък с Европейски експерти възможно най-скоро тъй 
като необходимостта от такъв и неговия обхват са по-ясно определени от по-
нататъшното разработване и статистическите изследвания. 

 

7.30 Списъкът на Европейските експерти трябва да бъде отворен за сертифицирани съдебни 

експерти и акредитирани юридически лица, които работят или искат да работят по 

трансгранични спорове. 
 

7.31 Вписването в този списък не би попречило на дейността като Съдебен експерт на 
национално или международно ниво (Международния наказателен съд, Международния 
съд, и т.н.). 

 

7.32 ЕС трябва да отговаря за предлагането на подходящ стандарт за Съдебните експерти -
физически лица и Доставчиците на услуга съдебна експертиза, които искат да бъдат 
регистрирани в списъка на Европейските експерти. 

 

7.33 Органът, създаден и финансиран от Европейския съюз за управление на списъка на 
Европейските експерти (§ 3.09, 3.10, & 3.11) е отговорен за: 

 

 разработване на Списъка с Европейски експерти и хармонизиране на националните 

регистри на Съдебните експерти; 
 

 насърчаване в рамките на ЕС на признаване на курсове за обучение на Съдебни 

експерти, както и опреснителни курсове и курсове за повишаване на квалификацията 

като цяло; 
 

 Подобряване на качеството на експертните становища; и 
 

 Разработване на статистически инструмент за получаване на по-добро познаване на 
дейността на експертите и сравнявате на сроковете за изпълнение от една съдебна 
система спрямо друга. 
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Заключения 
 

Настоящото ръководство за добри практики е предназначено да се развива с бъдещите 

социални, икономически и законодателни промени, по-специално продължаващия 

напредък в хармонизирането на законодателствата. Съответствието с тези нови 

изисквания ще бъде от съществено значение за подобряване на оперативната 

съвместимост на различните европейски правни системи и засилването на доверието на 

съдии, страни по съдебен спор и техните адвокати и, по-общо - на всички граждани, в 

стойността на Експертите, определени във всяка една от съдебните системи на 

Европейския съюз. 
 

Сега, дори преди възприемане на Ръководство от Европейския съюз, и освен ако не е 

предвидено друго в националното законодателство относно процедурите, Експертите 

могат да приемат някои от препоръчваните практики, а именно: декларацията за 

независимост в началото на всяка експертна оценка, сключването на застраховка, 

покриваща тяхната специфична експертна отговорност, практиката за изготвяне на 

предварителен доклад, представящ предварителните заключения на Експерта към 

критичната оценка на страните преди устното изслушване пред съдия, и за написването 

на структуриран доклад, въз основа на установените в настоящия текст препоръки. 
 

В дългосрочен план, създаването във всяка държава-членка на независими национални 

или регионални органи за сертифициране и акредитация, отговарящи за изготвянето на 

публични списъци на Съдебните експерти, след проверка на компетентността и морала 

на кандидатите, най-вероятно би било основополагащия камък на система за 

осигуряване на качеството. Тя ще бъде благоприятна за укрепването на взаимното 

доверие в стойността на Експертите, ангажирани във всяка държава-членка, дори ако 

съдиите остават свободни да назначат Експерт, който не фигурира в съществуващ 

списък, при условие че аргументират избора си. 

 
В този контекст, журито прецени, без да пренебрегва работата, която е извършена от 

работна група за осигуряване на качеството, че разходите при евентуално създаване на 

Списък с Европейски експерти изисква допълнителни изследвания, по-специално 

статистически изследвания по отношение на обема и вероятното бъдещо развитие на 

трансгранични съдебни спорове. Тези изследвания ще дадат възможност да се определи 

ясно икономическия интерес на този списък и да се определи неговия обхват в 

зависимост от идентифицираните нужди. 

 
Въпреки това, журито смята, че спазването от Експертите на общ етичен кодекс 
значително ще допринесе за подобряване на правните процеси и ще помогне 
съдилищата да издават решения с високо качество във всички трансгранични спорове. 
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Приложение 
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Въведение 

 

Етичният кодекс на европейските съдебни експерти определя задълженията на всички 

Съдебни експерти, които са помолени да дадат мнението си в Съда, независимо от 

начините за тяхното ангажиране. Настоящият кодекс описва задълженията на Съдебния 

експерт по отношение на съдията или Съдът, на страните, на държавните органи и на 

другите експерти. По-ограничено от Ръководството за добра практика, което също прави 

препоръки за съдиите, законодателите на държавите-членки и Европейския съюз, този 

кодекс определя, в различна форма, препоръките предназначени по-специално за 

Съдебните експерти. Тези препоръки са от по-обвързващ характер, доколкото чрез 

заклеване пред съдия или съд, Експертите ще се задължават да спазват този кодекс или 

ще подлежат на санкции и относно недопустимостта на тяхното становище, по преценка 

на държавите-членки 

 
 
 
 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ  
 

(Предложение) 
 

Чл. 1 : 

Този Кодекс се отнася за всички Експерти, от които се иска получаване на тяхното 

мнение в съдебно учреждение и за да се помогне на съдията да разреши спор, 

независимо дали те са ангажирани от съдията, от всяка една от страните или съвместно 

от двете страни. 

 
Той се отнася за Технически експерти, които предоставят на Съда своето научно 

познание относно фактическите въпроси, за Експерти-свидетели, които предоставят 

своите знания в подкрепа на линията на аргументация на някоя от страните и, когато те 

съществуват, за Правните експерти, които могат да бъдат призовани да предоставят на 

съдията познанията си по чуждестранно право. 

 
Той се отнася и за юридическите лица, когато те имат статут на Експерт. 

 

 
Необходимо е Експертите, ангажирани и платени от страните, да следват добрите 

практики, определени по-долу, тъй като те са обвързани чрез закон или клетва с 

определени задължения към съдията и Съда, които отменят задълженията им спрямо 

страната, която ги е ангажирала. 
 

Ако не съществува такава клетва или няма такива законови разпоредби, съгласно които в 

интерес на правосъдието се отхвърля интереса на страната, която ги ангажира (и често 

им плаща), експертите, избрани от страните, не са засегнати от разпоредбите, посочени в 

този текст , 
 

Когато обаче тези Частни експерти или Експерти на страните са регистрирани в списъка 

със Съдебни експерти и са положили клетва да спазват този кодекс, за да бъдат вписани 

(или след вписването им) в тези списъци, те трябва да следват неговите правила и не 

могат да пренебрегват истината, която дължат на Съда и съдебната система; те ще 

трябва да свидетелстват за това със специално посочения по-горе подпис на доклада, 

който те представят, така че да може да бъде получен по време на производството. 
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Чл. 2 : 

РАЗДЕЛ 1: 

ИНСТРУКЦИИ НА СЪДЕБНИЯ ЕКСПЕРТ 

Становището на Експерта се изисква, когато съдията не е в състояние да вземе решение 

въз основа на представените доказателства, защото той смята, че е необходимо да има 

становище на Експерт по технически въпроси (финансови, научни, медицински, 

артистични, езикови и т.н.), за да получи точно тълкуване на фактите. В случаите, 

предвидени в националното законодателство на държавите-членки, Експертът може да 

предостави на съдията също знание за чуждото право, чието тълкуване остава от 

изключителната компетентност на съдията. 

 

В никакъв случай заданието на Експерта не следва да бъде помирение за страните, нито 

пък водене на преговори с Експерта на другата страна, когато всяка от страните е 

ангажирала експерт. 
 

Чл. 3 : 

Експертът трябва да изготви доклад за своята работа, в който той или тя отговаря на 

поставените въпроси. 
 

РАЗДЕЛ 2: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕКСПЕРТА 
 
 
 
 
 

Чл. 4 : 

Глава 1: Общи правила  

Раздел 1: Персонални норми 

Без значение как е бил ангажиран Експерта, той или тя трябва да покаже компетентност, 

честност, лоялност, независимост и безпристрастност. 
 

Чл. 5 : 

Експертът трябва да се изгражда и подобрява своята компетентност чрез процес на 

непрекъснато обучение, както в своята област, така и в техниките на експертизиране, по 

отношение на законите, регламентиращи неговата професионална дейност и в 

процедурата на изготвяне на експертиза. 
 

Чл. 6 : 

Всички Експерти трябва да предлагат своята помощ за дейности от обществен интерес, с 

цел подобряване на качеството и ефективността на процедурите за експертиза и 

съдебната система. 
 

Чл. 7 : 

Експертът следва лично да изпълни заданието, което му/ѝ е възложено от съдията или 

страните. Въпреки това, ако е необходимо, той или тя може да работи със сътрудници 

или да поиска становище от друг Експерт, работещ в друга област, различна от неговата 

собствена. В този случай Експертът е единственото лице, носещо пълната отговорност за 

разработването на експертиза и за заключението, което е представено в нейния край. 
 

Чл. 8 : 

В никакъв случай не може Експерт, който не е взел участие в изготвянето на 

експертизата, да подписва доклада и да претендира за възнаграждение за това. 

"Подписи за удобство" са забранени. 
 

Чл. 9 : 

Когато Експертът извършва различни дейности, те трябва да бъдат ясно очертани, 

независими и да бъдат публично достояние. Всяко объркване между дейности, 

задължения и отговорности, чиято неяснота може да доведе до недоразумения, измама, 

или всяка обикновено съмнение за независимостта и безпристрастността на Експерта е 

забранено. Всяко сприятеляване между Експерта и друго лице е забранено. 
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Чл. 10 : 

В никакъв случай не може Експертът да бъде отговорен за прилагането на решенията, 

които той или тя е посочил/а в края на неговия / нейния доклад. 
 

Чл. 11 : 

Експертът може да приеме дадено дело, само след като се увери, че неговият 

ангажимент не създава конфликт на интереси. Експертът трябва да представи 

декларация за независимост за всяко дело и да оповести в този момент всяка 

информация, която може да бъде признак на конфликт на интереси, по-специално всяко 

отношение, което той или тя има или може да има с една или повече страни, участващи в 

случая, което би могло да доведе до подозрения относно неговата безпристрастност. Ако 

потенциален конфликт на интереси излезе наяве по време на процедурата, особено след 

разширяването на обхвата на заданието към други страни, Експертът трябва незабавно 

да уведоми съдията или страната, която го е ангажирала; последната може да замени 

Експерта или да позволи на него или нея да продължи работата си, след като получи 

съгласието на всички заинтересовани страни. 

 
 
 

Чл. 12 : 

Раздел 2: Задължения към съдията и страните 

Дори когато той или тя е ангажиран от някоя от страните, Експертът трябва да е лоялен 

към съдията, както и към страните, тъй като предоставяйки становището си в рамките на 

съдебно производство, той участва в установяването на истината и в осъществяването 

на правосъдието. Експертът не трябва да скрива нищо от съдията, дори и чрез 

бездействие, особено елементи, които биха могли да засегнат по неблагоприятен начин 

страната, която е ангажирала него или нея и плаща на него или нея. 
 

Чл. 13 : 

Без значение как е бил ангажиран Експертът, той или полага клетва при вписването си в 

официален и публичен списък, или, ако няма списък, когато се ангажира от съдията или 

по време на изслушването от съдията, да спазва задълженията, изброени в член 4 по-

горе, и по-подробно тези, представени в настоящия кодекс. 

 
Експертът, ангажиран от страна, би трябвало да може да се закълне пред съдията, 

получаващ становището му, че: 
 

1.1 неговото първостепенно задължение е към Съда, както при изготвянето на 

доклади, така и при даването на устни показания, както и че това задължение има 

предимство пред задължението към лицето, от което той е получил инструкции и / 

или което му плаща, че той се е съобразил и ще продължи да се съобразява с това 

си задължение; 
 

1.2 той е наясно с изискванията на гражданско-процесуалните норми в съответната 

юрисдикция; 
 

1.3 той е посочил в доклада си какво е разбрал от тези, които го инструктират за 

въпросите, по отношение на които се изисква становището му на Експерт; 
 

1.4 той е представил на вниманието на Съда всички въпроси и факти, които са му 

известни, които биха могли да се отразят неблагоприятно върху неговото мнение. 
 

1.5 по въпросите, по които той няма лични знания, е посочил източника на 

фактическата информация. 



Ръководство за добри практики в областта на съдебната 
експертиза в гражданското производство в Европейския съюз 

 29 
ЕНПЕ Европейски наръчник за правна експертиза 
ЕИЕЕ, октомври 2015 г. 
 

 

 

 

 
1.6 това, че той е положил усилия да разгледа съществените факти и да включи в 

доклада си тези въпроси, които са му били предварително известни или за които 

той е бил информиран, и които биха отслабили окончателното му становище, но че 

той ясно е посочил, че няма резерви що се отнася до неговите заключения; 
 

1.7 той не е включил в доклада си нищо, което му е предложено от някого, 

включително и адвокатите на страните, които го инструктират, без да е формирал 

своя независима гледна точка по въпроса; 
 

1.8 където, по негово мнение, съществува диапазон на обосновано мнение, той е 

посочил степента на този диапазон в доклада; 
 

1.9 към момента на подписване на доклада той счита, че е пълен и точен, но ще 

уведоми тези, които са го инструктирали, ако по някаква причина впоследствие 

прецени, че докладът изисква някаква корекция или квалификация; 
 

1.10 че Експертът разбира, че този доклад ще бъде становище, което ще предостави 

под клетва, ще подлежи на всяка корекция или квалификация, която той може да 

направи, преди да се закълне в неговата достоверност; 
 

1.11 приложено към настоящия доклад е изявление, което посочва по същество всички 

предоставени му факти и инструкции, които са съществени за констатациите, 

изразени в този доклад или върху които се основават тези становища. 
 

Чл. 14 : 

Когато бъде ангажиран, Експертът трябва незабавно да гарантира, че той или тя 

притежава компетентността, средствата и времето, необходими за извършване на 

заданието, което му е било дадено на него или нея в определените сроковете. Той или тя 

ще избягва всяка небрежност, ще направи всичко възможно неговото становище да бъде 

дадено в рамките на разумен срок, и веднага ще информира съдията или страната, която 

го/я е ангажирала за всяка трудност, възпрепятстваща напредъка на действията. 
 

Чл. 15 : 

Експертът, който отказва да изпълни заданието, която му е било дадено, трябва да 

обясни своя отказ и да бъде в състояние да го обоснове. 
 

Чл. 16 : 

Експертът трябва да спазва условията на заданието, което му е било поставено и да 

отговори прецизно на поставените му въпроси. 
 

Чл. 17 : 

Експертът трябва да сключи застраховка, покриваща неговата отговорност за 

специфичните рискове, свързани с неговата дейност като Експерт и да докаже, че тя 

покрива риска, свързан с изготвянето на експертиза, за които той или тя е бил ангажиран. 
 

Чл. 18 : 

По време на процедурата по изготвянето на експертиза, Експертът ще гарантира, че 

принципът на състезателност се прилага правилно в съответствие с Ръководството за 

добри практики. 
 

Чл. 19 : 

Експертът трябва да гарантира, че извършва само необходимите проучвания за 

решаването на спора. 
 

Чл. 20 : 

По време на експертизата Експертът, особено ако той или тя е бил ангажиран от съдията, 

ще покаже необходимия авторитет за старанието, изисквано от страните,  
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да бъде извършено незабавно и по начин, по който дебатите остават конструктивни и 

спокойни. Експертът ще запази достойно поведение и ще избягва всяко поведение към 

страните или техните адвокати, което може да породи някакви съмнения относно неговата 

безпристрастност. Експертът няма да показва каквато и да е снизходителност към 

страните, които нямат неговите или нейните технически знания. 
 

Чл. 21 : 

Експертът е обвързан с професионална тайна, и не трябва да оповестява каквато и да е 

поверителна информация, придобита по време на неговите или нейните действия. 
 

Чл. 22 : 

Експертът ще трябва да съхранява всички документи, свързани с експертизата, които той 

или тя не е трябвало да върне на страните в края на действията си за период от време, 

равно най-малко на периода, през който той или тя може да носи отговорност. 
 

 
 
 

Чл. 23 : 

Раздел 3: Задължения към други Експерти 

Експертите трябва да говорят пред колегите си с необходимата сдържаност. 
 

Чл. 24 : 

Конкуренцията между Експертите следва да се основава единствено на компетентността 

и качеството на услугите, предоставяни на съдебната система. 
 

Чл. 25 : 

Експертът не трябва да участва във каквато и да е експертиза, чиито условия се 
противопоставят на този кодекс. 

 

Чл. 26 : 

Ако експерт е призован да поеме експертизата на починал Експерт, той или тя трябва да 

защитят интересите на бенефициентите за действията, които вече са били извършени и 

които той или тя ще продължи. 
 

Чл. 27 : 

Експертът, призован да даде оценка на друг Експерт или на работата на друг Експерт, 

трябва да се произнася само при пълно познаване на фактите и с безпристрастност. 

Всеки такъв преглед трябва да изключва каквото и да е дискриминационно отношение. 

Становищата или оценките винаги трябва да бъдат ясно изразени и мотивирани и техния 

автор трябва да избягва всякакви лични мнения. 
 
 
 

Чл. 28 : 

Раздел 4: Задължения към публичните органи 

Експертът трябва да се съобразява със законите и подзаконовите актове, в сила в рамките 
на ЕС, както и с тези на професионалните организации, на които е член. 

 

Чл. 29 : 

Експертът трябва незабавно да уведоми съответните публични органи за всички сериозни 

рискове за здравето и безопасността на хората, които могат да възникнат по време на 

изготвянето на експертизата. 
 

Чл. 30 : 

Експертът трябва да съответства на процедурите по оценка преди неговото ангажиране. 

По-конкретно, той или тя трябва спонтанно да представи всички елементи, които ще 

потвърдят, че техническата му/й компетентност съответства на притежаваната степен, 

както и да потвърди неговата или нейната професионална подготовка и неговия или  
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нейния опит в областта, неговото или нейното познаване на техники за проучвания, 

знанията си по отношение на нормите, регламентиращи практиката на неговата или 

нейната основна дейност, правилата, отнасящи се до правата и задълженията на 

Експертите, както и ръководните принципи за справедлив съдебен процес , 

 
 

Чл. 31 : 

Когато той или тя е вписан в публичен списък, Експертът трябва по подходящ начин да се 

подлага на процедура по оценяване всеки път, когато списъкът се подновява и да 

представя доказателства, че той или тя поддържа непрекъснато обучение, което му/й 

позволява да поддържа актуално ниво на знание, свързано с основната му/й професия, в 

неговата или нейната практика за експертиза, както и по отношение на правните въпроси, 

регулиращи неговата или нейната професия и дейност като Експерт. Ако националното 

законодателство на съответната държава-членка не предвижда по-кратки срокове, 

Експертът трябва след това да предостави доклад за своята дейност като Експерт, а 

именно определяне на броя на случаите, в които той или тя е бил ангажиран, броя на 

предадените доклади и броя на делата, които все още са в ход, като посочи всякакви 

трудности, с които той или тя може да са се сблъскали. 

 
 
 

ГЛАВА 2: Правила, специфични за всеки от методите на практика 
 

Чл. 32 : 

Когато Експертът е частно лице, той или тя има изключителна отговорност за операциите 

по експертизата и становището, което той или тя представя в края на експертизата, и по 

този начин, трябва да бъде осигурено за всяка щета, която той или тя може да причини 

на страните при изпълнението на тази специфична дейност. 
 

Чл. 33 : 

Когато Експертът е юридическо лице, той трябва изцяло да управлява експертизата. Той 

трябва да има при себе си едно или повече физически лица, работещи като експерти. 

Последните лично ще поемат отговорността за събраните устни и писмени 

доказателства, писмените заключения, както и изготвянето на доклада, който ще бъде 

предаден на съдията. 

 
 
 

Чл. 34 : 

ГЛАВА 3: Правила, свързани с възнагражденията 

Експертът има право на справедливо възнаграждение, което, дори ако Експертът е бил 

ангажиран от страна, трябва да бъде контролирано от съдията, чието решение може да 

бъде обжалвано. 
 

Чл. 35 : 

Възнаграждението следва да бъде определено в зависимост от трудността и 

продължителността на извършената работата, от качествата на Експерта и поетия 

морален и материален ангажимент. В никакъв случай не трябва неговото възнаграждение 

да бъде оценено и установено в зависимост от сумите по спора или от резултатите от 

производството за една от страните. 
 

Чл. 36 : 

Експертът е длъжен да информира съдията и страните за метода, използван за 

изчисляване на неговото възнаграждение възможно най-скоро. 
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Чл. 37 : 

След получаване на преписката, преди започване на експертизата, Експертът ще изготви 

първоначална оценка на разходите, която трябва да бъде възможно най-близо до 

крайното възнаграждение, доколкото е възможно. Веднага след като той или тя установи, 

че той или тя ще превишат тази оценка на разходите, Експертът трябва да предупреди 

страните и съдията, който може да разпореди да бъде извършено допълнително 

предварително плащане за извършване на експертиза. 
 

Чл. 38 : 

Експертът ще изпрати неговия или нейния доклад само когато страните са заплатили 

депозитите, разпоредени от съдията. 
 

Чл. 39 : 

Възнагражденията на Експерта ще се изплащат на Експерта само след като той или тя е 

предал доклада - все пак, ако той или тя е трябвало да плати на трето лице по време на 

изготвянето на експертиза (като лаборатория или специалист) или ако експертизата 

отнема повече от три месеца, Експертът може да получи авансово плащане, като част от 

депозираните за възнаграждение суми чрез представяне на доказателства за 

направените разходи, и като възнаграждение за неговите усилия, доколкото в неговите 

фактури е упоменат точно периода, за който се иска възнаграждението. 

 
 
 

Чл. 40 : 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

За всичко допълнително и по практическите въпроси, Експертите ще се съобразяват с 

националното законодателство, доколкото това не е в противоречие със задълженията, 

наложени от този кодекс, които представляват гаранции, предлагани на съдиите и 

физическите лица от ЕС. 
 

Ако Експертът не е подписал този Етичен кодекс и формулировката на декларацията за 

независимост, предвидена в член 11, становището на Експерта няма да бъде приемливо. 
 

Предоставянето на санкции, които могат да се приложат, ако правилата на този кодекс не 

се спазват, ще бъде адаптирано от всяка държава в зависимост от правните традиции и 

норми за производство, доколкото дисциплинарното решение се връчва на юрисдикция 

или независима организация, и доколкото е спазен принципът на състезателност. 
 

Оценката, на която подлежи Експерта и надзора на компетентността на Експертите и на 

качеството на експертизата, са от съществено значение. Условията на тези оценки са 

оставени в ръцете на националното законодателство с предстоящото създаване на 

специалния общоевропейски орган. 



Ръководство за добри практики в областта на съдебната 
експертиза в гражданското производство в Европейския съюз 

  31 

ЕНПЕ Европейски наръчник за правна 
експертиза 

 

 

 

 

Библиография 
 

Статии 
 

 
 

Dörfl, Luboš,  

Judicial expertise in the Czech Republic, and its possible way towards the « euro judicial 

expertise », 16 pages  

(trans. EN)  

Giard, Raimond,  

La mission d'un expert: l'importance des questions ouvertes  

Les erreurs des experts: qui se cache derrière l'expertise?  

(FR and EN)  

Keijser, Nico and Van Spaendonck, Flip,  

Quality assurance of expert’s reports in civil law / Assurance qualité des rapports d’experts 

dans le droit civil, 7 pages  

Précédemment publié dans Trema, Journal des Tribunaux aux Pays-Bas  

(Original in Dutch, EN, FR)  

Smithuis, M.M.A., Van Ruth, E.M. and Wieles, E.,  

Quality control of forensic experts: the complementary role of accreditation and 

certification, Expertise & Recht 2012-6, p. 220-224 (EN)  

Smithius, M.M.A., EM van Ruth,  

Forensic science service expertise not as solid as it seems, NRGD, 9 pages  

Smithuis, M.M.A.,  

Safeguarding the quality of forensic experts: the current position, Expertise&Recht 2014-2, 

p. 57-60 (trans EN)  

Revue Expert (ed.), Acceptation ou refus de la mission, 2011, p. 1-2  

- en matière civile commerciale et prudhommale, Octobre  

- en matière pénale, Octobre  

- en matière administrative, Novembre  

 

Unachukwu, Anayo,  

Expert Witness: How Safe is Safety in Numbers? Blue Harp, March 18, 2014 
(http://ssrn.com/abstract=2411082) 



Ръководство за добри практики в областта на съдебната 
експертиза в гражданското производство в Европейския съюз 

  32 

ЕНПЕ Европейски наръчник за правна 
експертиза 

 

 

 

 
Закони и Правилници за дейността 

 

BE : 

 Moniteur Belge, Registre des experts, Ed.2, 104479, 

Lois, Décrets, Ordonnances et 

Règlements, 19.12 2014, 

Loi modifiant diverses dispositions en 

vue d’établir un registre national des 

experts et établissant un registre national des traducteurs, 

interprètes et traducteurs-interprètes jurés 

 

 KRID vzw Kamer van Geregistreerde Ingenieur-

Deskundigen KVIV, 2011 

 
ES : 

 Закон 1/2000, от 7 януари, Граждански процесуален 

закон (EN) 

Относно процедурните правила и тяхното 

изпълнение в Гражданскопроцесуалния закон 

 

 Ley de enjuiciamiento civil, / Gazette officielle No. 7, du 8 
Janvier 2000; correction des erreurs dans les in Official 
State Gazettes numbers 90, of 

14 April 2000, and 180, of 28 July 28 

2001, 375 pages (traduit du castillan, EN) 
 

 Loi De Procédure Civile, 2000 

Livre II, Titre I, Chapitre VI, Section V 
 

Sur les rapports d'experts, 31 pages (FR) 

 
EU : 

 ЕС регламент за искове с малък материален интерес (ЕО) 
 

N° 861/2007) 
 

FR : 

 Art. 232 s. Code de Procédure civile : 

http://www.legifrance.gouv.fr/ 

NL : 

 Насоки в Ниделрандия, Нидерландски 

практически указания за експерти при дела в 

Нидерландското гражданско право, на Съвета на 

съдебната власт, rechtspraak, Нидерландия, 

Издание 2008 52 страници (EN) 

 Указ от 18 юли 2009 г. за създаване на 
Нидерландски регистър на съдебните експерти и 
съдържащ изисквания за качество за експертите 
по наказателни дела (Указ за Регистър на 
съдебните експерти по наказателни дела ) 18 юли 
2009 г., 

7 страници 

(NL et EN) 
 

PT : 

Експерти в първоинстанционните съдилища в 

португалската система, забележка, 2 страници 

 

UK : 

 Протокол за Инструкция на специалисти за 

даване на доказателства по граждански искове, 

Съвет за гражданско правосъдие, юни 2005 г. 

изменен октомври 2009 г., 25 страници 

 

 • Гражданския процесуален правилник Част 35 
(CPR 35) Експерти и оценители, Обединено кралство 
– 4 страници 

http://www.justice.gov.uk/courts/pr ocedure-

rules/civil/rules/part35 

 

 Регулатор по криминалистика, правни 
задължения, I-400 Брой 2, 2013 г., 125 страници, 
Crown Copyright  

 

 Forensic Science Regulator, контрол на качеството, 
кодекси за добри практики и поведение за 
доставчици по криминалистика и практикуващи в 
системата на наказателното правосъдие, август 
2014 г. 

 
 Recommandations de bonnes pratiques juridictionnelles 

relatives à l’expertise judiciaire civile suite à la conférence 

de consensus menée en 2007 

https://www.courdecassation.fr/ 

 

 CPS (Crown Prosecution Service): Guidance on 
Expert Evidence, 1st Edition 2014, 70 страници (EN) 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part35
http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part35
http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part35
https://www.courdecassation.fr/


Ръководство за добри практики в областта на съдебната 
експертиза в гражданското производство в Европейския съюз 

  33 

ЕНПЕ Европейски наръчник за правна 
експертиза 

 

 

 

 
Официални вестници  

 

Mairé, Patrick, 

Loi “Professions”: les modifications apportées au statut des experts judiciaires, Gazette du 

Palais, 2004, GP20040615002 n°167, p.7, 8 pages 
 

Sené, Louis, 

L’exécution de l’expertise judiciaire en matière civile, Gazette du Palais, 2007, GP20070901001 

n° 244 p.2, 6 pages 

 
Кодекси за поведение, типови доклади, добри практики 

 
 

DE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FR : 

 
 
 EuroExpert, 

Association 
Standards, 2 
страници 

 Code of Practice for Experts, 1 

страница 

 Curriculum expert training, 1 

 Definitions, mai 2012, 3 страници 

 Standard for mediation Training, 1 

страница 

 Report Standards, septembre 2006, 2 

страници 

(EN) 

 
 Rapport d’expertise plan type, Cour 

d’appel de Versailles, 6 страници 

 
 Recueil des obligations déontologiques 

des magistrats 2010, Conseil Supérieur 
de la magistrature, Dalloz, 82 страници 

 
 Collection Guide des Bonnes 

Pratiques, Recommandations 

Articles 275 276, édition mai 

2011, CNCEJ 
 
 Conseil National des Compagnies 

d’Experts de Justice, 15 страници 

 L’expertise judiciaire, du bon usage des 

articles 275 276, Conseil national des 

Barreaux, CNCEJ, 42 страници 

NL : 

 Model expert opinion pertaining to the 

Practice direction for experts in Dutch 

civil law cases Source: 

www.rechtspraak.nl, 10 страници 

 Code of Conduct Dutch experts, 

Netherlands: www.rechtspraak.nl (EN) 

 DNA analysis and interpretation, version 

2.1, NRGD, (Mars 2014 – 

Mars 2018) 19 страници 
 

 NRGD, Netherlands Register Court 

Experts: www.english.nrgd.nl 

-Register of Court Experts in criminal 

cases Decree 

-Standards DNA-Source level 

UK : 

 Example report with Expert’s declaration 

and Statement of Truth, 

n.d., 6 страници 

 
 Expert Witness Institute (EWI) Guidance 

on Professional Conduct, 2 
странициwww.ewi.org.uk 

 
 
 

Доклади, проучвания и изследвания 
 

 CEPEJ European Commission for the Efficiency of Justice, 2014 Report on European Judicial 
Systems, Edition 2014, (2012 Data): efficiency and quality of justice, 2014 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_fr.pdf 

 

 EEEI EUREXPERTISE Etude 2012 et réponses complémentaires, mise à jour 2014 
 

 Expert Witness Survey, The Bond Solon Annual Expert Witness Survey, 7 Novembre 2013, 

UK 

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
http://www.english.nrgd.nl/
http://www.ewi.org.uk/
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_fr.pdf


Ръководство за добри практики в областта на съдебната 
експертиза в гражданското производство в Европейския съюз 

ЕНПЕ Европейски наръчник за правна 
експертиза 
ЕИЕЕ, октомври 2015 г. 

 

 

 

 

Всички членове на работната група 
 

Работна група 1 

Désignation de l’expert et définition de sa 

mission 

 

Работна група 2 

Déroulement des opérations d’expertise et élaboration 

du rapport 
 

Béatrice 
DESHAYES 

 

Кореспондент 
(Организационен комитет) 

Немски и френски адвокат 
(Адвокатски колегии на Кьолн и 
Париж), партньор на 
адвокатска кантора HW&H, 
Paris 

DE Галина 
АРНАУДОВА 

Съдия BG 

 

Lubos 

DORFL 

Съдия от Върховния съд в 
Прага 

CZ Michel 

BEAUDOUT 

Съдия FR 

 

Sylvain 

ELOIT 

Експерт в Апелативния съд в 
Париж и в Административните 
съдилища по жалбите в Париж и 
Версай, Франция 

FR Carlo 

BIANCHETTI 
 

(Организационен комитет) 
 
 
 
 
 

Съдия IT 

 

Gianfranco 

GALLO 

Magistrato a la Corte d'Appello di 

Brescia /Прокурор в 

прокуратурата за 

непълнолетни в Бреша, Италия. 

IT Anne 

DEMOULIN 

съдия BE 

 

Alain 

HENDERICKX 

Адвокат във френската 

адвокатска колегия в Брюксел, 

Белгия 

BE Patricia 

GRANDJEAN 

Съдия FR 

 

Jacques 

HONKOOP 

Експерт, арбитър и посредник в 
ИКТ конфликти, Нидерландия 

NL Allen HIRSON 
 

Кореспондент 

Експерт, старши преподавател 

 UK 
в Phonetics & Forensic Speech 
Scientist 
City University London 

 

Norbert 

KOSTER 

Съдия в Апелативния съд в 

Хамм, Германия 

DE Nico 

KEIJSER 
 

Кореспондент 
(Организационен комитет) 

Секретар на NL 
Административният съвет на  

 Landelijk Register van 

Gerechtelijke Deskundigen 

(LRGD) 
 

Hans 

MULDER 

Проф. д-р. инж. в Университета 
на Антверпен и AMS, 
управляващ директор на 
Viagroep NV, посредник, арбитър 
и (LRGD) експерт, Белгия и 
Ниделандия 

NL Julie 

LODOMEZ 

Адвокат BE 

 

Rafael 
ORELLANA DE 
CASTRO 

 

Кореспондент 
(Организационен комитет) 

Съдебен експерт по документи, 
адвокат и съдружник в "Gabinete 
Jurídico Pericial Orellana" в 
Барселона, Испания. 

ES Franklin 
SIMAIN 

Академик и експерт BE 

 

Ася Събева Съдия BG 
 

Alfonso Академик UK 

 VALERO   
 
 

  34 



Ръководство за добри практики в областта на съдебната 
експертиза в гражданското производство в Европейския съюз 

ЕНПЕ Европейски наръчник за правна 
експертиза 
ЕИЕЕ, октомври 2015 г. 

 

 

 

Philippe 
JACQUEMIN 

 
(Организационен комитет) 

 

Expert de Justice, Vice 

président de l'EEEI 

 

FR 

 

Viviane 
LEBE-DESSARD 

 

Кореспондент 

 

Почетен председател 
на Съда по трудови 
спорове в Лиеж 

 

BE 

 

 

 
Работна група 3 

Formation, compétences et évaluation des experts 

Работна група 4 

Statut et déontologie des experts / libre exercice et 

responsabilité 
 

William 

BUYSE 

Магистър Строително 
инженерство -  

C.E.O. на C.E.M. Consulting 

BE Sergio 

CASSIA 

Съдия в Апелативния IT 
съд в Бреша 

 
 

Maria Grazia 
CASSIA 

Съдия в Апелативния съд в Бреша IT Daniel 
DESSARD 

Адвокат, бивш BE 
membre du conseil 

de l'ordre. Collaborateur 

scientifique de l'université 

de Liège. Juge suppléant. 
 

Etienne 

CLAES 

Счетоводител, данъчен консултант BE Pierre 

GARBIT 
Кореспондент 

Почетен съдия FR 
Бивш председател на 

Върховният съд на 

Лион 
 

Solange 
GOVINDAMA 

 

Кореспондент 

Avocat au Barreau de Paris, Médiateur FR Dominique 
HEINTZ 

Партньор в HW&H FR 

 

Robert 

HAZAN 

Експерт FR 

 

 

Kay 

LINNELL 

Съдебна счетоводител, съдебен UK 
експерт 

 
 

Nienke 

MULDER 
 

Кореспондент 

Mrs. Nienke M. Mulder LLM. Старши 

полицейски служител NRGD. 

Нидерландски регистър на 

съдебни експерти 

NL Alexander 
MACKAY 

Архитект вещо UK 
лице 

Управител на 

института за 

вещи лица 
 

Gilles 

PERRAULT 

Expert agréé par la cour de 

Cassation. Directeur de publication 

Revue Experts 

FR Eduardo 

MARTIN 

Експерт ES 

 

Johannes 

RIEDEL 
 

(Организационен комитет) 

Бивш председател, Апелативен 
съд в Кьолн. Бивш заместник-
председател, Конституционен 
съд на Северен Рейн-Вестфалия, 
Мюнстер 

DE François 
NIVET 

Auditeur à la Cour FR 
de cassation 

 

Barry 
TURNER 

 
(Организационен комитет) 

Адвокат, старши преподавател  UK Pol 

VAN ISEGHEM 

съдия BE 

 
Gérard 
WUISMAN 

 

Director of StAB, 

Адвокат, заместник-съдия, NL 
Посредник 

Член на Сертифициран Надзорен 

съвет 

 

35 



Ръководство за добри практики в областта на съдебната 
експертиза в гражданското производство в Европейския съюз 

  36 

ЕНПЕ Европейски наръчник за правна експертиза 

 

 

 
 
 
 

Данни за проучвателната група 

 

Béatrice 

BLANC 

Съдия FR 

 

Gilles 

CUNIBERTI 

Академик LU 

 

Georges 

De LEVAL 

Академик BE 

 

Beatriz 

GIL 

Адвокат ES 

 

Alix 
LOUBEYR
E 

Докторант по европейско Fr 
право 

 

Alice 
MARCOTULLI 

Стажант, Апелативен съд на IT 
Бреша 

 

Vincent 
VIGNEAU 

Съдия FR 

 

 
 

Наши партньори 
 

 
 
 

CNEJ – BE LRGD – NL СЕФИТА– BG ACPJ - ES Cjo Gral. Peritos Judiciales – ES 

 

http://www.cnej.be/
https://lrgd.nl/
http://www.sefita.org/page.php?n=179801&SiteID=181
http://perits.org/
http://www.consejoperitos.com/


Ръководство за добри практики в областта на съдебната 
експертиза в гражданското производство в Европейския съюз 

  37 

ЕНПЕ Европейски наръчник за правна експертиза 

 

 

 

 

ЕИЕЕ информационната бележка  
 

Европейският институт за експертизи и експерти (ЕИЕЕ) е създаден през 2006 г., за да 

допринесе за сближаването на основните принципи на националните системи за съдебна 

експертиза на ЕС, и да осигури правната сигурност на съдебните решения в европейското 

правно пространство, като се гарантира високото качество на експертизи, разпоредени от Съда. 
 

Той обединява сътрудници от всяка държава-членка на Европейския съюз от върховни 

съдилища, адвокатски колегии, експертни организации и университети и други специалисти, 

които са заинтересовани от тези въпроси. Мозъчен тръст от Европейски съдебен мащаб, който 

е и транс-професионална, трансгранична платформа за дебат и по никакъв начин не е 

представителен орган само на експерти. ЕИЕЕ е напълно независим от всички държавни 

органи и неговата работа допринася за формиране на консенсусни решения, които трябва да 

бъдат в крайна сметка съотносими с различните европейски правни системи. 
 

 
 

През 2010-2012 г., с приноса на Мрежата на председателите на върховните съдилища на 

Европейския съюз и с финансовата подкрепа на Европейския съюз, ЕИЕЕ направи обстоен, 

сравнителен списък на съществуващите процедури по отношение на експертизите по 

граждански дела. Проучването EUREXPERTISE бе извършено чрез международен симпозиум, 

проведен в Брюксел на 16тии 17тимарт 2012 г. относно “Бъдещето на съдебна експертиза в 

гражданския процес в Европейския съюз”. 
 

От тогава ЕИЕЕ продължи работата си като основен участник по тези въпроси и през 2013 г., 

получи статут на наблюдател в Работна група по качеството на правосъдието при 

Европейската комисия за ефикасност на правосъдието. 
 

 
 

През 2014 г., с продължаващата подкрепа на ГД Правосъдие на Европейската комисия и 

съфинансиран от Европейския съюз, ЕИЕЕ предприе нови изследвания, за да се създаде 

наръчник за добри практики в съдебната експертиза в гражданското производство в 

Европейския съюз в рамките на проект, наречен ЕНПЕ (EGLE), за Европейски наръчник за 

правна експертиза. 

Избран за проекта ЕНПЕ, методът на консенсусната конференция е основан на 

компетентността и сътрудничеството на специалисти и споделянето на сравнителен опит. 

Методът изглежда много подходящ за разработване на обща практика, директно вдъхновен от 

правилата на справедлив съдебен процес, предвидени в европейското законодателство и 

съдебна практика. 
 

Кулминацията на тази работа беше пленарна конференция на 29 май 2015 г. в аулата на 

италианския Върховен съд в Рим, която по всички оценки беше голям успех. Съдии, адвокати, 

експерти и учени, както и представители на върховните съдилища и други европейски и 

международни институции, общо 160 души от 22 държави допринесоха за консенсусната 

конференция. 
 

Въз основа на подготвителната работа и на дебатите по време на пленарната конференцията, 

журито от ключови европейски личности приеха на редовни интервали да изготвят настоящото 

Ръководство за добри практики. 



Ръководство за добри практики в областта на съдебната 
експертиза в гражданското производство в Европейския съюз 

  38 

ЕНПЕ Европейски наръчник за правна експертиза 

 

 

1ви Активен институционален участник O 4ти Член - юридическо лице, O 

2ри Институционален участник  O 5ти Член партньор O 

3ти Член – физическо лице  O Наблюдател O 

 

 

 

Формуляр за членство 

АБОНАМЕНТ ЗА ГОДИНА 2016 
 

Моля, изпратете обратно попълнено до Jean-Raymond Lemaire (EEEI) 92 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret  

Година 2016 КОЛЕГИЯ 

 

Идентификация на лицето 
 

 
 

 Институция или юридическо лице 

Име: ………………………………………………………………………… 
 
 
 

 Лице или законен представител на институцията или на юридическото лице : 

Пол: 
 

Име 

Г-н - Г-жа - Г-ца  

 
Собствено име 

 

Пълен адрес    

Държава   Пощенски код Град 

E-mail   Телефон Мобилен телефон 

Дейност (за лице)     

Втори законен представител (ако е необходимо, за институция или юридически лица): 
 
 
 
 

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА 2016 г. 
 

 

1° колегия 
 

Активен институционален 
член 

 

…………………………(*) 

2° колегия Институционален член нулева 

3° колегия Член - физическо лице 100 € 

(с изключение на членовете на съдебната власт, академичните среди и 
студентите, като членове физически лица: 20 €) 

4° колегия Член - юридическо лице

 …………………………(*) 5° колегия Член партньор 

 нулева 

Наблюдател нулева 

(*) Размер, определен от COMEX, съгласно устава Платена сума: 
 

Абонаментът трябва да бъде платен преди: 
 

чрез банков трансфер - референция: ADH16 + име на член. 

(CIC LAGNIEU 46 rue Pasteur 01150 LAGNIEU / IBAN FR76 1009 6181 8200 0589 0020 130 – BIC CMCIFRPP) 

 
Този формуляр за членство представлява документално доказателство за заплащане за Вашето счетоводство 

 

Място: Дата Име Подпис 

 
Първоначалното членството се придобива само след решение на Общото събрание. 

То се подновява всяка година с плащането на абонамента. 

Членовете признават, че са напълно запознати с устава и вътрешните правила 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕИЕЕ - Европейски институт за експертизи и експерти 

 
Адреси за кореспонденция 

 

92, rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret – France 

Телефон: +33 (1) 41 49 07 60 – Факс: +33 (1) 41 49 02 89 

www.experts-institute.eu - contact@experts-institute.eu 
 

s/c Cour d’Appel de Versailles 

5, rue Carnot – 78000 Versailles – Франция 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация с нестопанска цел 

http://www.experts-institute.eu/
mailto:contact@experts-institute.eu

