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БРАЧНИ И СЕМЕЙНИ
ДЕЛА
с международен елемент
доц. д-р Боряна Мусева, адвокат
е-mail: boriana.musseva@musseva-ivanov.eu

КАЗУС
Петя (BG) отива да живее в Германия;
Петя среща Ханс (DE)/Иван (BG)/Фидел (Куба);
Сключват брак в България;
Петя ражда Мария в Берлин;
След 1,5 г. започват семейни свади;
Петя се прибира в България с Мария;
Петя иска:
Развод
Упражняването на родителските права
Издръжка за Мария
Половината от съпружеското имущество
Да живее с семейната къща в Берлин
Моминско име
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ПЛАН
Международна
компетентност

Приложимо право

Развод
Родителска
отговорност
Издръжка

Признаване и изпълнение
Съпружеско
имущество
Име

І. Кой съд е международно
компетентен?
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РАЗВОД (законна раздяла и
недействителност)
Член 3 – Регламент (ЕО) № 2201/2003
Обща компетентност – съдилищата на държавата членка:
а) на чиято територия:
— съпрузите имат обичайно местопребиваване (ОМ), или
— съпрузите са имали последното ОМ, ако един от тях все още живее
там, или
— ответникът има ОМ, или
— в случай на обща искова молба и единият от съпрузите има ОМ,
или
— ищецът има ОМ, ако той е живял там поне една година
непосредствено преди предявяването на иска, или
— ищецът има ОМ, ако е живял там поне шест месеца непосредствено
преди предявяването на иска и е гражданин на въпросната държавачленка
б) чиито граждани са двамата съпрузи
(C-168/08 Laszlo Hadadi v Csilla Marta Mesko и C-759/18 OF)

РАЗВОД
Член 6
Изключителна компетентност по членове 3, 4 и 5
Срещу съпруг, който:
а) има обичайно местопребиваване на територията на
държава членка; или
б) е гражданин на държава-членка,
може да се предявява иск в друга държава членка само в
съответствие с членове 3, 4 и 5.
Член 7
Субсидиарна компетентност
Когато никой съд на държава членка не е компетентен
съгласно членове 3, 4 и 5, компетентността се определя във
всяка държава-членка, съобразно нейното законодателство.
Член 7 КМЧП: BG ОМ/Гражданство
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Решения на Съда на ЕС
Case Lopez C-68/07
« Членове 6 и 7 от Регламент, трябва да се тълкуват в
смисъл, че в рамките на производство за развод,
когато
ответникът
няма
обичайно
местопребиваване в държава-членка и не е
гражданин на държава членка, съдилищата на
дадена държава членка не могат да основат своята
компетентност на националното си право, за да се
произнесат по този иск, ако съдилищата на друга
държава членка са компетентни по силата на член 3
от посочения регламент.»
A, C-489/14 – висящ процес при иск за законна
раздяла и за развод

Компетентен ли е съдът по чл. 3-5 на
Регламент 2201/2003?
ДА

НЕ
Компетентен ли е съдът на друга
ДЧ по чл. 3-5?
ДА
НЕ

Съдът се обявява за некомпетентен (чл. 17)
Съдът прилага националното си право
У нас – чл. 7 КМЧП
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РОДИТЕЛСКА ОТГОВОРНОСТ
Рамката: защита на детето
Международни конвенции
КЗПД - ООН
КПЧ – СЕ - Страсбург – чл. 8
ХК 1980 (отвличане) и ХК 1996 (родителска отговорност)

Право на ЕС
Чл. 3, пар. 3 ДЕС
Харта на основните права на ЕС
чл. 7 – зачитане на личен и семеен живот
чл. 24 – права на детето

Регламент 2201/2003, Регламент 4/2009

Висш интерес на детето:
чл. 3§1 КПД, 24§2 ХОПЕС, ЕСдПЧ, Общ коментар № 14/2013 на Комитет по ПД

Ограничаване на правото на личен и семеен живот:
В съответствие със закона
Нуждите в едно демократично общество в интерес на:
националната сигурност, обществената безопасност или икономическото благосъстояние на страната,
за предотвратяване на безредици или престъпления,
за защита на здравето и морала или
за защита на правата и свободите на други лица

Право на семеен живот – чл. 8 ЕКЗПЧ

При отвличане -El-Masri v. the former Yugoslav Republic of
Macedonia
Непредоставяне на информация за дете -Zorica Jovanović v.
Serbia
Не на базата на формалистичен рестриктивен подход Penchevi v. Bulgaria

Упражняване на родителски права, личен контакт
Интерес на родители, но висш интерес на детето надделява
Neulinger and Shuruk v. Switzerland

© Доц. д-р Боряна Мусева, април 2020

Право на семеен живот – автономна концепция
Да са в компанията един на друг

Справедлив и обоснован процес - Petrov and X v. Russia
Не срещу здраве и развитие на дете - Sommerfeld v. Germany
Не дълъг процес и неизслушване на дете - M. And M. v. Croatia
Да се избягва риск от потенциално дълго разделяне - Jansen v.
Norway
Да се изпълняват съдебните решения ефективно - Strumia v.
Italy
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Що е родителска
отговорност?
Правна уредба
Чл. 1, пар. 1, б. б)
Чл. 1, пар. 2 (+) и пар. 3 (-)
Чл. 2, т. 7-10

Практика на СЕС
C-335/17 Вълчеви - и на бабата и дядото?
С- 215/15 Гогова – заместващо съгласие/паспорт?
С-404/14 Matoušková – одобряване на договор за
доброволна делба с участие на непълнолетен?
C-565/16 Saponaro– отказ от наследство?

РОДИТЕЛСКА ОТГОВОРНОСТ
Регламент (ЕО) № 2201/2003
Система:
Обща компетентност

1.
2.
3.

Запазване на компетентност
Пророгация на компетентност
4.

5.

Присъствие на дете

Субсидиарна компетентност
6.

По-подходящ съд
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Обща компетентност – чл. 8
Обичайно местопревиваване на дете към сезиране
(Дело С – 523/2007 – A и С-497/10 Mercredi)
Център на живот, интеграция в социалната и
семейната среда,
Според съвкупността от фактическите обстоятелства,
специфични за всеки конкретен случай;
По-специално:
продължителността, редовността, условията и причините за престоя на
територията на ДЧ, както и причините за преместването на семейството
в тази ДЧ, гражданството на детето, мястото и условията за обучение в
училище, лингвистичните познания, както и семейните и социални
отношения, поддържани от детето в посочената ДЧ

Според възраст на детето: и ОМ на лицето, от което
зависи С- 497/10
Физическо присъствие: C-111/17 PPU
Дори и при малко дете – релевантни и нерелевантни
факти - C-512/17

Запазване на компетентност – чл. 9 и 10
Чл. 9 – Запазване на компетентност при ново ОМ
-

Правомерно преместване на дете + ново ОМ;

-

До три месеца от преместването;

-

Имало е съдебно решение за лични отношения;

-

Иска се изменение на режима;

-

Молител с ОМ в държавата по старо ОМ на дете;

Чл. 10 – Запазване на компетентност при отвличане
-

Искове по чл. 1, пар.1, б. (б)

-

Не се прилага при искане за връщане на дете до 16 г, но след
16 г - да;

-

Ново ОМ + Условия (Povse, C-211/10 PPU и C-85/18 PPU CV);

-

Може ли да се дерогира от чл. 12?
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Пророгация на компетентност – чл.12
1.
2.
3.

Съдът е
компетентен по
иска за развод;
Съединен с иск за
РО;
Поне единият
родител притежава
РО;

1. Основна връзка на дете с ДЧ
2. Множество фактори, примери:
- Единият носител РО има ОМ там
- Детето е гражданин на тази ДЧ
(не трябва връзка с дело C-656/13)

+ Компетентността на съда е приета (изрично/недвусмислено) към
момента на сезиране на съда, но С-215/15 Гогова, C-565/16
Saponaro и C-759/18 OF!
+ Във висш интерес на детето;
Съдебна практика на ВКС относно «силата на привличането»
Определение №38/25.01.2011 по ч. гр. дело № 647/2010 год. III ГО;
Определение 937/15.12.2014 по ч. гр. Дело № 4035/2014 ІV ГО;
Но: C-604/17 РМ – НЕ!

Чл. 13, чл. 14 и чл. 15
Чл. 13

Чл. 14

Чл. 15

Съд, където е детето;
Ако не може да се установи
ОМ или
Не може да се приложи чл. 12
Ако не никой съд на ДЧ не е по
чл.8-13
Националното право на
сезиран съд
По-подходящ съд
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Привременни мерки и
lis pendens
Чл. 20 – Привременни мерки
Успоредно със съд по същество
Мерките не се движат
Предпоставки
С-523/07 А, и С-403/09 Detiček

Чл. 19, пар. 2 – Висящ процес
Принцип на приоритет
Сезиране на съд – чл. 16
C-386/17 Liberato

Връщане на дете – чл. 11
Алтернатива на признавани и изпълнение -

C-325/18 PPU и C-375/18 PPU Hampshire County Council
Предимство на Р 2201/2003 пред ХК 1980;
Съдът по ОМ на детето преди отвличането – последна
дума за връщането;
Ограничения на отказа от връщане;
При отказ – преуреждане на упражняването на
родителските права в съда по ОМ преди отвличането;
Повторно решение за връщане на дете от съда по ОМ
– чл. 42 – специален сертификат, ако:
Всички страни са имали възможност за изслушване
Детето е имало възможност за изслушване
Съобразяват се мотивите и доказателствата за отказа;
Чл. 42 решение без екзекватура, без възражения

C-211/10 PPU Povse
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ХК 1996 и КМЧП
Правила за МК почти идентични на Р 2201/2003
© Доц. д-р Боряна Мусева, април 2020

ОМ на дете
Пребиваване (бежанци и без ОМ)
Запазване на компетентност
По-подходящ съд
Пророгация

Приложима, ако дете:
ОМ в ДС
ОМ в трета държава и чл. 6, чл. 11 и чл. 12
Дете с ОМ в ДЧ на ЕС

Регламент 2201/2003

КМЧП: чл. 9: дете/родител ОМ или гр-во BG

КОМПЕТЕНТЕН ЛИ Е СЪДЪТ ПО ЧЛ. 8?

ДА

НЕ
ДА

КОМПЕТЕНТЕН ЛИ Е СЪДЪТ ПО ЧЛ.9, 10, 12 и 13?

НЕ
ДА

КОМПЕТЕНТЕН ЛИ Е СЪД НА ДРУГА ДЧ?

НЕ

Съдът се обявява
за некомпетентен (чл. 17)

Съдът прилага:
• Х1996/ДПП, ако не:
• чл. 9 КМЧП

© Доц. д-р Боряна Мусева, април 2020
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ИЗДРЪЖКА
Регламент (ЕО) № 4/2009 - от 18.06.2011
Система:
Избор на съд

1.
2.

Обща компетентност (алтернативи)
3.

Субсидиарна компетентност
Forum necessitatis

4.

ИЗДРЪЖКА
1. Избор на съд
ИЗРИЧЕН

МЪЛЧАЛИВ
• ОМ на една от страните

Ограничения:
- Само определено
право на ДЧ – чл.4;

• Гражданство на една
от страните
•

Явяване на
ответник

Съпрузи

-Не на дете под 18 г.
- Само писмено;

Съд за развод

Последно общо ОМ за
минимум 1 година

11

4/14/2020

ИЗДРЪЖКА
Обща компетентност

ОМ НА ВЗИСКАТЕЛ

ОМ НА ОТВЕТНИК
СЪЕДИНЕНИ ИСКОВЕ НА

СЪПРУЗИ – С-184/14 и C-468/18

Съдът, компетентен по иска за
гражданско състояние

Съдът, компетентен по иска за
родителска отговорност

Член 6
Субсидиарна компетентност
Когато нито един съд на държава-членка не е
компетентен по смисъла на членове 3, 4 и 5,
......, компетентни са съдилищата на държаватачленка на общото гражданство на страните.
Член 7
Forum necessitatis
Член 8
Ограничаване на производството – вж. C-499/15
Съдебно решение от ДЧ по ОМ на кредитор,
длъжникът не може да образува производство
за промяна на решението или за ново
решение, докато ОМ на кредитора е в
държавата, където е постановено решението.
+ Изключения
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ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
СЪПРУЗИ И РЕГИСТРИРАНИ ПАРТНЬОРИ
До 29.01.2019 – КМЧП (чл. 8 във вр. с чл. 7)
От 29.01.2019 – Регламенти 2016/1103 и 2016/1104
-

Действие в пространство – 18 ДЧ;

-

Действие спрямо лицата – универсално;

-

Действия по материя:

-

-

Чл. 3, пар.1, б. „а“;

-

Съображение 18;

-

Дело C-143/78 de Cavel

-

Дело С-67/17 Илиев

Брак (съобр. 54) и регистрирано партньорство (чл. 3, пар.1, б.
„а“ и съобр. 16)

Международна компетентност
1.

Акцесорна компетентност – чл. 4 и чл. 5
Чл. 4 при смърт – съдът, който гледа наследяването – 4, 5,
10 и 11 Р650/2012;
Чл. 5 при развод/прекратяване/анулиране – съдът, който
гледа развода – чл. 3 от Р2201/2003 (хипотези със съгласие)

2.

Компетентност в други случаи – чл. 6
а) обичайно местопребиваване към момента на сезиране на
съда или, ако това не е изпълнено;
б) последното си обичайно местопребиваване, доколкото
един от тях все още живее там към момента на сезиране на
съда, или, ако това не е изпълнено;
в) ответникът има обичайно местопребиваване към момента
на сезиране на съда или, ако това не е изпълнено;
г) на общото гражданство на съпрузите към момента на
сезиране на съда.

При регистрираните партньори и
д) по силата на чието право е създадено регистрираното
партньорство.
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Международна компетентност
3. Избор на съд – чл. 7 и чл. 8
Ограничен избор до:
на държавата членка, чието право е приложимо съгласно член 22 или член
26, параграф 1, буква а) или буква б) или
съдилищата на държавата членка на сключване на брак

Изрично:
Мълчаливо: компетентен е този съд на държава членка, чието
право е било избрано съгласно член 22 или член 26,
параграф 1, буква а) или б), и пред който се яви ответникът.

4. Алтернативна компетентност – чл. 9
Отказ от компетентност

5. Субсидиарна компетентност – чл. 10
доколкото дадено недвижимо имущество на единия или на двамата
съпрузи се намира на територията на ДЧсамо относно това
недвижимо имущество

6. Необходим съд – чл. 11

Име
Няма Регламент
Няма международна конвенция
Чл. 5, т.1 КМЧП и чл. 4 КМЧП
Лицето да е български гражданин или с ОМ в
България (чл. 5, т.1 КМЧП)
Ответник с ОМ в България или ищец български
гражданин (чл. 4, ал.1 КМЧП)
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ІІ. Кое е приложимото право?

РАЗВОД
Регламент 1259/2010:
От 21 юни 2012
Засилено сътрудничество – 17 държави;
Универсално действие;
Развод и законна раздяла от съд (C-372/16);
Дерогира напълно чл. 82 КМЧП;
Не дерогира двустранни договор с неучастващи държави;
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РАЗВОД
Система
ПРИЛОЖЕМО
ПРАВО ПРИ ЛИПСА
НА ИЗБОР:

ИЗБОР НА
ПРИЛОЖИМО ПРАВО:

Гражданство

Lex fori

Обичайно местопребиваване
на съпрузи

Обичайно
местопребиваване
Настоящо общо

Общо ОМ до една година
и единият съпруг е там

Последно общо и
единият съпруг е там

Общо гражданство

Lex fori

РОДИТЕЛСКА ОТГОВОРНОСТ
Хагска конвенция за компетентността,
приложимото право, признаването, изпълнението и
сътрудничеството във връзка с родителската
отговорност и мерките за закрила на децата – 1996
Компетентният съд прилага собственото си право – чл. 15!

КМЧП – чл. 85
Общо обичайно местопребиваване, ако не:
Обичайно местопребиваване на дете, или
По-благоприятно отечествено право
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ИЗДРЪЖКА
След 18.06.2011 – Регламент 4/2009 във вр. с Хагски
протокол за приложимото право към задължения за
издръжка
Всички държави-членки без Дания;
Универсално действие;
Дерогира напълно чл. 87 и чл. 88 КМЧП;
Не дерогира двустранни договори с трети държави;

Хагски протокол
Избор на правото на:
Гражданство на всяка
страна;
ОМ на всяка страна;

При липса на избор:
ОМ на кредитор (чл. 3);

Lex fori (чл. 4, пар. 2 и 3) C-83/17 и

C-214/17 Mölk,;

Приложимото право към
имуществения режим;
Приложимото право към
развода;

Общо гражданство (чл. 4, пар.4);

+ ЗАЩИТА – чл. 8, пар.2-5
Право на държава в по-тясна
връзка с брака (чл. 5)
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Имуществени отношения между
съпрузи и регистрирани партньори
Регламенти 2016/1103 и 2016/1104
Избор на право на (чл.
22):
- ОМ/Гражданство на
с-г/бъдещ с-г
- Към момент на
споразумение
- Ex tunc по принцип

Без избор (чл. 26):
Първо ОМ на съпрузи*
Общо гражданство
Най-тясна връзка
Всички: момент на сключване
на брак
* отклонение

Име
За развод или за име?
Чл. 53, ал.1 и ал. 4 КМЧП
Отечествено право на лицето – чл. 48 КМЧП
Българско право, ако е поискано от лице с ОМ в
България
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ІІІ. Признаване и допускане до
изпълнение

Развод и родителска
отговорност
Признаване – Регламент 2201/2003 и КМЧП
Какво решения за развод, установителни и конститутивни
решения за РО, изпълняеми официални документи и
съдебни спогодби;
Как ipso jure
иск от заинтересовано лице
инцидентно
Отказ: чл. 22 и чл. 23 Регламент 2201/2003
C-455/15 PPU – нарушение на МК не е нарушение на ОР
чл. 117 КМЧП
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Допускане до изпълнение по Р 2201/2003
Общ ред
Какво

Изпълняемо решение за РО

Как

Молба от заинтересовано лице

Кой съд Където е принудетелното изпълнение
Местна подсъдност – чл. 29 Р2201/2003– 623 ГПК
Разпореждане - в ЗСЗ, проверка на чл. 22-24?
- обжалване – чл. 33 и чл. 34
Специален ред
Право на лични отношения и връщане на дете;
Специално удостоверение по чл. 41 о чл. 42;
Без допускане до изпълнение в друга ДЧ;

Допускане до изпълнение по КМЧП
Какво:

Съдебни решения от 3-ти държави;
Съдебни решения за имуществени ?-и;
Съдебни спогодби и официални документи от 3-ти
държави;

Как:

Молба от заинтересовано лице;

Кой съд СГС
Какво

Препис от СР
Удостоверение за влизане в сила

Процес
Отказ

ОСЗ с призоваване на страните по ГПК
чл. 117 ГПК
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ИЗДРЪЖКА
Премахване на екзекватурата (без UK);
Право да се иска преразглеждане – чл. 19 във
връзка с 627а ГПК;
Отказ или спиране на изпълнението – чл. 21 във
връзка с чл. 627б ГПК;
Какво – СР, съдебни спогодби и изпълняеми ОД;
Къде – органите по принудително изпълнение;
Документи – препис от СР, стандартен формуляр,
опис и превод – чл. 20
Актове от UK – ред, подобен на Р 2201/2003

Имуществени отношения
между съпрузи и регистрирани
партньори
Система на Регламент 44/2001

Име
Система на КМЧП
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Благодаря за вниманието!
Адв. Боряна Мусева
е-mail: boriana.musseva@musseva-ivanov.eu

22

