Промените в част VІІ и
новата част VІІІ на ГПК
Европейски трансгранични процедури по граждански и търговски дела.
Международно събиране на издръжка

ДОЦ.Д-Р БОРЯНА МУСЕВА, СУ
АДВОКАТ ОТ САК

Въведение


ЕС: Съдебно сътрудничество по гражданскоправни
въпроси с трансгранично значение



Граждански и търговски дела







Регламент 1215/2012 (Брюксел Іа)



Европейски трансгранични процедури


Регламент 805/2004



Регламент 1896/2006



Регламент 861/2007

Издръжка


Регламент 4/2009 – троен регламент, но във вр. с:



Хагски протокол за приложимо право



Хагска конвенция от 2007 за признаване и изпълнение на
съдебни решения

Част VІІ и част VІІІ на ГПК

Регламент (ЕО) 805/2004


Европейско изпълнително основание при безспорни
вземания



Алтернатива на:
 Регламент

Брюксел Іа

 Регламент

(ЕО) 1896/2006

 Регламент

(ЕО) 861/2007

Регламент (ЕО) 805/2004
(издаване на ЕИО)


Безспорно вземане – чл. 3 – С-511/14
Признание в съдебна спогодба или публичен документ
 Неоспорено вземане по време на процес
 Вземане, не разноски по дело с друг предмет - C-66/17




Удостоверяване като безспорно
От съда на ДЧ на решението – чл. 619, ал.1 ГПК
 Проверка (вкл. чл. 6, б. а – г, вкл. С – 508/12 Vapenik)




Минимални стандарти за връчване и информация – чл. 12-19
- C-289/17 Collect Inkasso

Не, ако ответникът е с неизвестен адрес: С-292/10, С-518/18
 Удостоверение чрез стандартен формуляр
 Издаването не подлежи на обжалване – чл. 10, пар. 4
 Неиздаването – да – чл. 619, ал.3 ГПК


Регламент (ЕО) 805/2004
(изпълнение)
Според правото на ДЧ по изпълнение – чл. 20
Заверен препис от СР и Удостоверението
У нас + изпълнителен лист – чл. 624а, ал.1 и чл. 404, т.2 ГПК


От окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото
седалище или по местоизпълнението, ако не: недопустим акт (Р-е
№ 178 от 25.06.2014 г. по гр. д. № 5094/2013 г., Г. К., ІV г.о. на ВКС)



Характер и предмет на проверката



Обжалване пред САС и ВКС – чл. 624а, ал.2 ГПК



По кой ред (решения или определения)?



Ограничен въззив или служебна проверка?



Обжалването на разпореждане не спира изпълнението – чл. 624а,
ал.3 ГПК, вж. чл. 405, ал. 4 ГПК

Защита срещу ЕИО
Формална “защита” – чл. 20;

1.



Решение № 136/10.11.2011 т.д. №867/2010 Г., Т. К., ІІ Т. О на ВКС.



Неточно попълнено, не като СР, от некомпетентен орган, т.е.
неавтентичен/без доказателствена сила

Поправяне и оттегляне – чл. 10;

2.


Чл. 619, ал. 4 ГПК

Преразглеждане в държава по произход – чл. 19;

3.

 Как? С-300/14

Отказ от принудително изпълнение – чл. 21;

4.
•

Как?

Спиране или ограничаване на изпълнението – чл. 23;

5.


Чл. 624б, ал.1 и ал. 2 ГПК (нова уредба)

Регламент (ЕО) 1896/2006


Европейска заповед за плащане



Трансграничен случай – чл. 3





Поне една страна да има местоживеене или обичайно
местопребиваване в ДЧ ≠ ДЧ на сезирания съд



Местоживеене – чл 62 и чл. 63 Регламент 1215/2012



Обичайно местопребиваване – подобно на Регламент 2201/2003

Алтернатива на:
 Национални заповедни производства?


Чл. 411, ал. 2, т. 4 и т. 5 ГП

т. 3б от ТР № 4/2013 ОСГТК
 Регламент Брюксел Іа
 Регламент (ЕО) 805/2004
 Регламент (ЕО) 861/2007


Регламент (ЕО) 1896/2006


Подаване на молба

По формуляр на езика на съда
https://e-justice.europa.eu
С-215/11 Szyrocka – изрично съдържание, лихви до плащане - да
В срок от 30 дни



Европейска заповед
за плащане

Следи служебно за международна компетентност
Външна проверка, но още документи при неравноправни клаузи
C-453/18 и C-494/18 Bondora AS
Връчване на ответник в превод и формуляр ІІ - C-21/17



Възражение от
ответник

В срок от 30 дни
Без обосновка
C-144/12 Goldbet – не чл. 26 от РБІа



Липса на възражение

Декларация за изпълняемост
Изпълнителен лист в България

Защита срещу ЕЗП
1.

Преглед в изключителни случаи – чл. 20 – нов чл.
626а ГПК;
 Кога не се прилага: С- 119/13 и С-120/13 – Eco cosmetics, C-245/14,
С-94/14 Flight Refund
 Чл. 626а ГПК: Съответния апелативен съд/30 дни/ЗЗ/без обжалване

2.

Формална “защита” – чл. 21 във вр. чл. 627 ГПК;

3.

Отказ от привеждане в изпълнение – чл. 22;
 Чл. 627, ал. 3 ГПК от 2015
 ОС/3 инстанции/срокове за обжалване

4.

Спиране или ограничаване на изпълнението – чл.
23;
 Чл. 627, ал. 3 ГПК от 2015

 ОС/3 инстанции/срокове за обжалване

Регламент (ЕО) 861/2007


Искове с малък материален интерес;



Алтернатива на:
 Регламент Брюксел Іа
 Регламент (ЕО) 805/2004
 Регламент (ЕО) 1896/2006
 Национални заповедни производства



Презграничен случай – чл. 3
 „Страна“ C-627/17

Регламент (ЕО) 861/2007




Малък интерес

Иск по формуляр



До 5000 евро главница+ лихви и разноски;



Стандартен формуляр;



До РС по постоянния адрес или седалище на
ответника
Евентуално и доказателства;
В срок от 14 дни;








Препращане на
ответник



Отговор от ответник










Решение





Приложения формуляри за отговор;
В срок от 30 дни;
Стандартен формуляр + доказателства;
Възможност за насрещен иск;
В срок от 30 дни;
Може устно изслушване;
Разноски за загубилата страна, но C-554/17
Удостоверяване за изпълнение;

Защита
1.

2.

Обжалване – според националното право – чл. 624, ал.2 и
ал. 3 ГПК;


Обжалването не спира изпълнението по принцип



По изключение – спира се по чл. 23

Преразглеждане в държава по произход – чл. 18;


3.

Отказ от изпълнение – чл. 22;


4.

Чл. 624, ал. 4, 5 и 6 ГПК – съответен АС/7 дни/ЗЗ по принцип/
без обжалване
Как?

Спиране или ограничаване на изпълнението – чл.23;


Чл. 624б ГПК – нова уредба;

Нова част VІІІ


Причини за създаването на част VІІІ



Помощни правила за други международни актове



Хагска конвенция от 2007 във връзка с
производството по признаване и допускане на
съдебни решения за издръжка


ЕС и ХКМЧП



41 държави-съдоговорителки



Регламент 4/2009

Издаване на документи


Документи по чл. 25, пар.1 и чл. 30, пар. 3 от
Хагската конвенция от 2007 г.



чл. 634 ГПК


От първоинстанционния съд, разгледал делото



По молба на страната

Признаване и изпълнение на
чужди актове у нас


Пряко признаване – чл. 635



Признаване по съдебен ред – чл. 636, ал.1-3



Инцидентно признаване – чл. 636, ал. 4



Допускане до изпълнение – чл. 637 във вр. с чл. 23 ХК2007





Молба до ОС



По постоянен адрес, ОМ на длъжника или местоизпълнението



Документи по чл. 25 ХК2007



ЗЗ



Служебна проверка само за ОР



Срокове за обжалване



Без предварително изпълнение ≠ 23§10 ХК2007



Разпореждане и достъп до САС и ВКС



Основания за обжалване по чл. 23§7 и 8 ХК2007

Допускане до изпълнение на споразумения– чл. 638 във вр. с чл. 30
ХК2007

Принудително изпълнение
чл. 639 ГПК


Изпълнителен лист



От съда, който допуска изпълнението



Ако актът подлежи на изпълнение в държавата
по произход

Благодаря за вниманието!
Доц. д-р Боряна Мусева
e-mail: boriana.musseva@musseva-ivanov.eu
Тел: 0885 262 006

