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I. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1215/2012 – ПРЕДПОСТАВКИ ЗА
ПРИЛАГАНЕ И МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ
доц. д-р Боряна Мусева
1. Регламент (ЕС) № 1215/2012 – основен източник за уредба
Основният източник на правото на ЕС в областта на съдебното сътрудни
чество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение е Регламент
(ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември
2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни ре
шения по граждански и търговски дела (ОВ 2012, L 351, с. 1), по-нататък
„Регламент № 1215/2012“, известен също така като „Регламент Брюксел Iа“.
От началната дата на неговото прилагане – 10.01.2015 г., Регламент
№ 1215/2012 отмени Регламент (ЕО) № 44/2001 относно компетентността,
признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски
дела (т.нар. Регламент „Брюксел I“). Регламент № 1215/2012 по същество е
преработен текст на Регламент (ЕО) № 44/2001, като всички позовавания на
Регламент (ЕО) № 44/2001 се считат за позовавания на Регламент № 1215/2012
и следва да се четат съгласно поместената в него като приложение III таблица
на съответствието. Предхождащата Регламент № 44/2001 Брюкселска кон
венция относно подведомствеността и изпълнението на съдебните решения в
областта на гражданското и търговското право се прилага по отношение на те
риториите, които попадат в нейния териториален обхват, но които са изключе
ни от действието на Регламента по силата на чл. 355 ДФЕС.
Регламент (ЕС) № 1215/2012 може да бъде изместен от Луганската кон
венция относно компетентността и изпълнението на съдебни решения по граж
дански и търговски дела, приета на 30.10.2007 г., в отношенията спрямо Швей
цария, Норвегия и Исландия.
Регламент № 1215/2012 се дерогира и от Хагската конвенция относно
споразуменията за избор на съд от 30.06.2005 г., в сила от 1.10.2015 г. Тя се
прилага в отношенията между всички държави – членки на ЕС (без Дания), и
Мексико от 1.10.2015 г., а по отношение на Сингапур – от 1.10.2016 г., като
САЩ, Украйна, Китай и Черна гора също вече са я подписали.
Спрямо Регламент № 1215/2012 с предимство се ползват двустранни дого
вори за правна помощ с трети държави и многостранни договори, склю
чени преди присъединяването на България към ЕС, уреждащи въпроси от
предметния обхват на Регламента.
Регламент № 1215/2012 дерогира част втора и част четвърта от Кодекса на
международното частно право (КМЧП) в случаите, при които са изпълнени
предпоставките за неговото прилагане.
Всички понятия и институти от Регламента, за които не е предвидено нещо
друго, следва да се тълкуват/квалифицират автономно, а не според правото на
сезирания съд. При този процес следва да се съобразяват целите и систематика
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та на самия Регламент, както и общите принципи, характерни за граждан
скопроцесуалните системи на преобладаващия брой държави – членки на ЕС.1
За разясняване на Регламент № 1215/2012 може да се използват докладите
във връзка с прилагането на Брюкселската конвенция на Jenard, P., https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1979_059_R_0071_01&
from=EN, докла
дът на Hess, B., Th. Pfeiffer, P. Schlosser http://ec.europa.eu/
civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf, на Cruz, P., D. Real,
P. Jenard и на Jenard, P., G. Möller https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=OJ:C:1990:189:FULL&from=EN, на Kerameur, E. http://www.
europeancivillaw.com/legislation/evrigenisreport011.htm, на Pocar, F. https://eurlex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XG1223(04)&fro
m=EN. В помощ може да бъде и българският коментар „Регламентът „Брюк
сел I“, С.: Сиела, 2012, ко
лектив: Николай Натов, Боряна Мусева, Ясмина
Андреева, Станислав Йордански, Теодора Ценова, Дафина Сърбинова, Васил
Пандов, Захари Янакиев, Николай Бандаков, Цветан Крумов, http://ciela.bg/
books/book/reglamentt-brjuksel-i-komentar/1057.

2. Предпоставки за прилагане на Регламент (ЕС) № 1215/2012
2.1. Действие във времето
Регламент № 1215/2012 се прилага към съдебни решения, постановени в
рамките на образувани съдебни производства, към автентични актове, формал
но съставени или вписани, и към съдебни спогодби, одобрени или сключени на
или след 10.01.2015 г. Това е особено важно при признаването и изпълнението
на съдебни решения, където определяща е не датата на съдебното решение, а
датата, на която е образувано делото пред първата инстанция в друга държава
членка.
2.2. Действие в пространството
Регламент № 1215/2012 се прилага от българските съдилища или други ор
гани, както и от всички съдилища или други органи на всички държави – членки
на ЕС, вкл. Дания.2 Напускането на ЕС от Обединеното кралство вероятно ще
изключи приложимостта на Регламента в тази държава.
2.3. Действие по материя
2.3.1. Позитивен каталог: чл. 1, параграф 1
Съгласно чл. 1, ал. 1 от Регламент № 1215/2012 той се прилага към граждан
ски и търговски дела. Характерът на делата се определя от същността на съот

1
Вж. в този смисъл решения Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, т. 41 и цитираната
съ
деб
на прак
ти
ка, Cartier parfums-lunettes и Axa Corporate Solutions Assurance, C-1/13,
EU:C:2014:109, т. 32 и ци
ти
ра
на
та съ
деб
на прак
ти
ка, как
то и Hi Hotel HCF, C-387/12,
EU:C:2014:215, т. 24.
2
Съгласно Споразумение меж
ду Европейската об
щ
ност и Кралство Дания от
19.10.2005 г. относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения
по граждански и търговски дела.
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ветното спорно отношение, а не зависи от вида на сезирания съд. Даден спор
запазва гражданския си характер дори когато се разглежда от наказателен съд
(например в случай на предявен граждански иск в наказателен процес). Без зна
чение е и характерът на съответното производство (например исково или охра
нително).
Регламент № 1215/2012 не се прилага към данъчни, митнически или адми
нистративноправни дела (чл. 1, пар. 1, изр. 2). Така извън неговото приложно
поле остават публичноправните спорове. Такъв характер имат всички искове,
които са свързани с действия при упражняване на чисто властнически правомо
щия.3 Когато обаче дадено държавно учреждение осъществява дейност, която
може да извърши всяко частно лице, същата се счита за гражданска или тър
говска и делото е в обхвата на Регламента.
В този смисъл Съдът на ЕС приема например, че в приложното му поле по
падат дела по принудително изпълнение, образувани от общинско дружество
за събиране на задължение за паркиране на обществен паркинг4, иск за връщане
на недължимо платено от публична организация във връзка с обезщетяване на
репресии от тоталитарния режим чрез заплащане на цена от недвижим имот5,
предоставянето на летищни съоръжения на разположение срещу заплащането
на такса.6
Обратно, действията на държавни органи, които не могат да се извършват от
частни лица, не могат да имат граждански характер: например събиране на так
си за аеронавигационно обслужване, доколкото ...контролът и наблюдението
на въздушното пространство са същински публичноправни дейности, за чи
ето извършване е нужно упражняване на правомощия на публична власт (вж.
в този смисъл решение SAT Fluggesellschaft, C-364/92, EU:C:1994:7, т. 28).
2.3.2. Негативен каталог – чл. 1, параграф 2
В чл. 1, пар. 2 от Регламент № 1215/2012 са изброени въпроси, които, въпре
ки че имат граждански/търговски характер, са изключени от предметния му об
хват. Ако българският съд бъде сезиран със спор, имащ за предмет някои от
изброените в този член основания, той трябва да приложи друг източник. Ако
обаче някое от изключенията е преюдициален (предварителен) въпрос, това
няма да е пречка пред прилагането на Регламента. Ако в едно производство са
съединени няколко иска, всеки един от тях се преценява самостоятелно, ос
вен ако не е налице някоя от хипотезите на чл. 8 от Регламента.
Първото изключение от предметния обхват се отнася до гражданското
състояние, правоспособност и дееспособност на физически лица, иму
ществени права, произтичащи от брачни правоотношения или отношения
със сходни последици (чл. 1, пар. 2, б. „а“). Регламентът няма да се прилага
Вж. ре
ше
ния по де
ла814/79, Niederlande/Reinhard Rüffe и C-271/00, Gemeente
Steenbergen/Luc Baten.
4
Вж. решение на Съда на ЕС Pula Parking, C-551/15, ECLI:EU:C:2017:193.
5
Вж. решение на Съда на ЕС Sapir, C-645/11, ECLI:EU:C:2013:228.
6
Вж. ðåøåíèÿ íà Ñúäà íà ÅÑ flyLAL, C-302/13, ECLI:EU:C:2014:2319, т. 33, Aéroports de
Paris/Êîìèñèÿ, C-82/01 P, EU:C:2002:617, ò. 78 è Mitteldeutsche Flughafen и Flughafen
Leipzig/Комисия, C-288/11 P, EU:C:2012:821, ò. 40.
3
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към съдебни решения по брачни искове (за тях се прилага Регламент 2201/2003,
договори за правна помощ или КМЧП), поставяне под запрещение или обявява
не на безвестно отсъствие или смърт (за тях се прилагат ДПП или КМЧП).
Регламентът не се прилага и към иск от физическо лице, поставено под ограни
чено запрещение, предявен в охранително производство от неговия попечител,
целящ разрешение за продажба на недвижим имот, доколкото се счита, че той
се отнася до дееспособността на лицето.7
Регламентът не се прилага спрямо искове относно имуществени отношения
между съпрузи или регистрирани партньори (за тях от 29.01.2019 г. се прилагат
Регламент 2016/1103 и Регламент 2016/1104). Особено важно е да се има пред
вид, че според Съда на ЕС делбата след развод между бивши съпрузи е из
ключена от приложното поле на Регламент № 1215/2012. Такова произнасяне е
направено по преюдициално запитване на български съд по делото Илиев,
C-67/17, ECLI:EU:C:2017:459. Една от причините за отправяне на преюдициал
ното запитване е свързана с практика на българския Върховен касационен съд,
според който изключението по член 1, параграф 2, буква „а“ от отменения
Регламент № 44/2001 се отнася само до делата за имуществени права, произти
чащи от брачни правоотношения, предвидени в някои разпоредби на Семейния
кодекс, а исковете за делба според него не са сред изброените.8 Съдът на ЕС се
произнася по обратен на ВКС начин. Той дори постановява определение вместо
решение, защото приема, че отговорът на преюдициалния въпрос се налага
недвусмислено от съдебната практика. Релевантната практика на Съда на ЕС
е по член 1, втора алинея, точка 1 от Брюкселската конвенция, като конкр етно
то решение е De Cavel, 143/78, EU:C:1979:83. В това решение е прието, че по
нятието „имуществени права, произтичащи от брачни правоотношения“, съдър
жащо се в чл. 1, втора алинея, т. 1 от Брюкселската конвенция, обхв аща не са
мо имуществените права, предвидени специално и изключително от някои на
ционални законодателства с оглед на брака, но и всички имуществени отно
шения, произтичащи пряко от брачното правоотношение или от неговото
прекратяване (т. 7). В това решение Съдът е стигнал до извода, че споровете
за вещи на съпрузи в хода на производств о по развод може според случая да се
отнасят или да бъдат тясно свързани с първа категория – въпроси относно
гражданското състояние на физически лица, втора категория – имуществени
правоотношения между съпрузи, произтичащи пряко от брачното правоотно
шение или от неговото прекратяване, или трета категория – имуществени пра
воотношения между тях, които нямат връзка с брака, като само споровете от
последната категория попадат в приложното поле на Брюкселската конвенция,
докато тези от първите две категории трябва да бъдат изключени от него (т. 7).
В точка 30 от решението по делото Илиев, C-67/17, ECLI:EU:C:2017:459 Съдът
на ЕС приема, че доколкото спорът между бивши съпрузи за делба на движи
ма вещ, придобита по време на брака, се отнася до имуществените правоот
ношения между тези лица, произтичащи пряко от прекратяването на брака,
Вж. решение на Съда на ЕС Schneider, C-386/12, ECLI:EU:C:2013:633.
В подобен смисъл определение № 395 от 9.08.2010 г. по ч. гр. д. № 140/2009 г., ГК,
I г. о., ВКС.
7
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този спор попада не в приложното поле на Регламент ¹ 1215/2012, а в обх
вата на посочената втора категория правоотношения.
Одобряването на договор за делба на наследство, сключен от особения
представител на ненавършили пълнолетие деца за тяхна сметка, също е из
ключено от обхвата на Регламента и според Съда на ЕС се отнася до родителс
ката отговорност.9
Съгласно чл. 1, пар. 2, б. „б“ от Регламент № 1215/2012 той не се прилага
към банкрут, производства, свързани с обявяването на дружества или дру
ги юридически лица в несъстоятелност, конкордати и аналогични произ
водства. Тук се визират производства, които са свързани със спиране на плаща
не, с неплатежоспособност или с изчерпване на кредита на длъжника и при
които има намеса на съда, която завършва с принудителна колективна ликви
дация на имуществото на длъжника или поне в упражняване на контрол.10
Към тях се прилага Регламент № 2015/848 относно производството по не
състоятелност. Дълго време не беше ясно къде попадат отменителните иско
ве, съответно други искове, които произтичат пряко от производството
по несъстоятелност и са тясно свързани с него. Отговорът беше даден от
Съда на ЕС в решението по делото Saegon, C-339/07, ECLI:EU:C:2009:83 при
позоваване на негово предходно решение по делото Gourdain, 133/78,
ECLI:EU:C:1979:49. Съдът на ЕС прие, че отменителните искове са изключени
от обхвата на Регламент № 1215/2012, съответно попадат в обхвата на
Регламент 2015/848. Последният Регламент се прилага и при отменителни ис
кове спрямо ответници с местоживеене в трета държава.11
Регламент № 1215/2012 не се прилага към дела, свързани със социалното
осигуряване (чл. 1, пар. 2, б. „в“). Това са например искове, които произтичат
от специални, собствени правомощия на публичен орган, а не от такива, които
може да бъдат свързани например със задължения за възстановяване на плаща
ния, заместващи издръжка (до момента, в който издръжката попадаше в обхва
та на Брюкселския режим).12
Регламент № 1215/212 изключва от своя предметен обхват арбитража (чл. 1,
пар. 2, б. „д“), но в същото време му посвещава много подробно съображение
(№ 12). В първата му част се закрепя принципът, че при сезиране със спор, за
който страните са сключили арбитражно споразумение, съдът на държавата
членка действа според националното си право. Той може да препрати страните
към арбитраж, да спре или да прекрати производството (както би било във
Франция) или сам да прецени дали арбитражното споразумение е недействител
но, загубило сила, или не може да бъде приложено (както е у нас според чл. 8
ЗМТА или в Германия). Когато съдът преценява валидността на арбитражното
споразумение, то се явява предварителен въпрос и доколкото основният пред
мет на спора попада в обхвата на Регламента, преценката по предварителния
въпрос също е включена в него. Това следва и от практиката на Съда на ЕС, на
Вж. решение на Съда на ЕС Matoušková, C-404/14, ECLI:EU:C:2015:653.
Вж. решение на Съда на ЕС Gourdain, 133/78, ECLI:EU:C:1979:49.
11
Вж. решение на Съда на ЕС Schmid, C-328/12, ECLI:EU:C:2014:6.
12
Вж. решение на Съда на ЕС Gemeente Steenbergen, C-271/00, EU:C:2002:656.
9
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ложена с дело West Tankers Inc., C-185/07, ECLI:EU:C:2009:69, т. 26. На след
ващо място, съображение 12 уточнява, че определението на държавния съд от
носно това дали арбитражно споразумение е недействително, загубило сила,
или не може да бъде приложено, не подлежи на признаване и изпълнение, неза
висимо дали е постановено по основен, или по инцидентно възникнал въпрос. В
същото време самото решение по същество подлежи на признаване и изпълне
ние дори и ако сезираният съд на държавата членка се е произнесъл инцидентно
относно действителността на арбитражното споразумение. В последната си
част съображение 12 изяснява кога не се прилага Регламентът – по отношение
на искове или придружаващи производства, които се отнасят по-специално до
създаването на арбитражен съд, правомощията на арбитрите, воденето на арби
тражната процедура или други аспекти на такава процедура, нито по отношение
на искове или решения относно отмяната, преразглеждането, обжалването,
признаването или изпълнението на арбитражни решения. Регламент
№ 1215/2012 не засяга прилагането на Конвенцията за признаване и изпълнение
на чуждестранни арбитражни решения от 1958 г. Регламент 1215/2012 не се
прилага и към искове, които имат за цел да забранят на дадено лице да започне
или да продължи производство пред юрисдикциите на друга държава членка, по
съображение че това производство противоречи на арбитражно съглашение.13
От предметния обхват на Регламент № 1215/2012 са изключени делата с
предмет издръжка, произтичащи от семейни, родствени или брачни отношения
или от от
но
ше
ния по сва
тов
ст
во (б. „д“). Тези де
ла по
па
дат в об
хва
та на
Регламент № 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признава
нето и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свър
зани със задълженията за издръжка, съответно на Хагската конвенция за меж
дународно събиране на издръжка на деца и други членове на семейството.
Последното изключение от обхвата на Регламент № 1215/2012 се отнася до
дела относно завещания и наследяване, включително задължения за издръж
ка, произтичащи в случай на смърт (б. „е“). Релевантният източник от правото
на ЕС за тези дела е Регламент (ЕС) № 650/2012 относно компетентността,
приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и
изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно съз
даването на европейско удостоверение за наследство.
2.4. Действие спрямо лицата
Действието на Регламент № 1215/2012 спрямо лицата изисква повишено
внимание при определяне на международната компетентност. Обратно – при
признаване и допускане до изпълнение на съдебно решение качествата на лица
та са без значение. Достатъчно е, че решението е постановено в държава –
членка на ЕС, и попада във времевия и материалния обхват на Регламента.
Регламент № 1215/2012 се използва за определяне на международната ком
петентност принципно, когато ответникът има местоживеене на територията
на държава членка (чл. 4). В същото време в Регламента съществуват основа
ния за международна компетентност, при които местоживеенето е без значение,
13

Вж. решение на Съда на ЕС West Tankers Inc., C-185/07, ECLI:EU:C:2009:69.
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т.е. то може да бъде и в държава, която не е член на ЕС. Това са хипотезите на
изключителна компетентност (чл. 25), мълчаливо учредена компетентност
(чл. 26), споразумение за избор на съд (чл. 25) и когато ищецът е потребител
или работник/служител (чл. 18, пар. 1 и чл. 21, пар. 2).
Извън тези хипотези, когато ответникът има местоживеене в трета държа
ва, международната компетентност на сезирания съд се определя според него
вото международно частно право (чл. 6).
Практиката на Съда на ЕС разширява обхвата на Регламент № 1215/2012 в
две насоки. Най-напред Съдът на ЕС предвижда, че Регламент № 1215/2012 се
прилага и когато ответникът е имал последно известно местоживеене в държа
ва членка и сезираните съдилища не могат да определят настоящо местожи
веене, като не разполагат също така с доказателствени факти, позволяващи
им да направят извод, че ответникът в действителност има местоживеене
извън територията на Европейския съюз.14 Второто решение на Съда на ЕС
отива още по-далеч, като предвижда, че Регламентът се прилага спрямо ответ
ник, който вероятно е гражданин на държава – членка на ЕС, но чието место
нахождение е неизвестно, ако сезираната юрисдикция не разполага с доказа
телства, позволяващи є да приеме, че ответникът действително има место
живеене извън територията на Европейския съюз.15
Понятието „местоживеене“ е разяснено по-долу във връзка с чл. 4, установя
ващ общата компетентност.

3. Определяне на компетентността на съдилищата по граждански и
търговски дела
Всяко едно от основанията за международна компетентност, предвидени в
Регламент № 1215/2012, се прилага при наличието на точно определени за него
предпоставки. Тези основания за международна компетентност и предпоставки
те за прилагането им няма да се разглеждат според поредността на тяхната
уредба в Регламента. В изложението се върви от по-специалните към по-об
щите правила. Всяко следващо основание за международна компетентност се
прилага, ако не са налице особените предпоставки за прилагане на предходното
по-специално основание за международна компетентност.
3.1. Изключителна компетентност – чл. 24
В чл. 24 от Регламент № 1215/2012 са предвидени случаите на изключителна
международна компетентност на сезирания съд. При нея няма значение къде се
намира местоживеенето или гражданството нито на ответника, нито на ищеца.
Тя може да се прилага от българските съдилища при спорове между лица,
които не са граждани на България и нямат местоживеене в нея или в друга дър
жава – членка на ЕС. Тази универсална приложимост на практика дерогира съ
ответната уредба на изключителната компетентност в КМЧП. Изключителната
компетентност се разглежда на първо място сред основанията за международна

14
15

Вж. решение на Съда на ЕС Hypoteční banka, C-327/10, ECLI:EU:C:2011:745.
Вж. решение на Съда на ЕС G, C-292/10, ECLI:EU:C:2012:142.

20

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

компетентност, защото тя дерогира всички оставали основания, предвидени в
Регламента.
Ако българският съд бъде сезиран със спор, за чието разглеждане въз основа
на чл. 24 от Регламент 1215/2012 е изключително компетентен съд на друга
държава членка, то нашият правораздавателен орган трябва служебно да се
обяви за некомпетентен и да прекрати делото (чл. 27). По повод на съдебно ре
шение, постановено при неспазване на правилата за изключителната междуна
родна компетентност, може да се релевира основание за отказ от признаване и
изпълнение в друга държава (чл. 45, пар. 1, буква „д“).
Регламент № 1215/2012 предвижда пет случая на изключителна компетент
ност. Всички те трябва да се отнасят до основния предмет на спора. Ако сезира
ният съд трябва да се произнесе по преюдициален въпрос, попадащ сред пред
видените в чл. 24 спорове, той не е обвързан от правилата на изключителната
компетентност.
Предвидените основания за изключителна международна компетентност
трябва да се тълкуват стеснително. Целта е да не се позволи чрез разширително
тълкуване на чл. 24 от Регламента да се получи ограничаване на възможността
за избор на компетентен съд (чл. 25) и на защитата, от която се нуждае ответни
кът (чл. 4).16
3.1.1. Вещни права и наем на недвижими вещи
Според чл. 24, т. 1 от Регламент 1215/2012 се
зи
ра
ният съд на дър
жа
ва
членка е изключително компетентен за дела, имащи за предмет вещни права
върху недвижими вещи, както и наем на недвижими имоти, когато недвижимата
вещ е разположена на територията на държавата на сезирания съд.17
При квалифицирането на дадени права като вещни Съдът на ЕС постановява
общ за всички държави автономен ориентир.18 Според него вещните права тряб
ва да се различават от т.нар. лични права. „Личните права“ могат да се претен
дират само от длъжника, а вещните се характеризират с абсолютна противо
поставимост на всяко едно трето лице.19
Така според Съда на ЕС сезираният съд е изключително компетентен само
по искове, които имат за цел да установят размера или състоянието на дадена
недвижима вещ, собствеността, владението или съществуването на други вещ
ни права върху нея, за да може да се гарантира защитата на собственика на тези
права.20 Тук попадат дела с предмет заличаване в имотния регистър на отбеляз
16
Вж. решения на Съда на ЕО по дела Sanders/van der Putte 73/77, ECLI:EU:C:1977:208,
Lieber, C-292/93, ECLI:EU:C:1994:241, Dansommer, 8/98, ECLI:EU:C:2000:45.
17
Ако исковете се отнасят до наем на недвижим имот, сключен за временно ползване с
максимален срок от шест последователни месеца, може да бъдат компетентни и съдилищата
на държавата членка, в която ответникът има местоживеене, при условие че наемателят е
физическо лице и че наемодателят и наемателят имат местоживеене в една и съща държава
членка (чл. 24, т. 1).
18
Вж. решение на Съда на ЕС Reichert, 115/88, ECLI:EU:C:1990:3.
19
В този смисъл вж. доклад относно Брюкселската конвенция Schlosser, P. – https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1979_059_R_0071_01&from=EN,
с. 120–121 и решение на Съда на ЕО по дело Lieber, C-292/93, ECLI:EU:C:1994:241.
20
Вж. решение на Съда на ЕС Reichert, 115/88, ECLI:EU:C:1990:3.
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ванията, свързани с правото на собственост на надареното лице21, както и иск за
прекратяване на съсобственост върху недвижим имот чрез продажба, извърш
ването на която е възложено на представител.22
Ако вещното право не е в центъра на спора, международната компетентност
няма да се урежда от чл. 24. Така от приложното поле на чл. 24 остават изклю
чени искът за разваляне на договор за продажба на недвижим имот и за обезще
тение поради договорно неизпълнение23, Павловият иск24, искът за унищожава
не на договор за дарение на недвижим имот поради недееспособност на дарите
ля.25
Понятието „наем“ на недвижим имот също подлежи на автономно квалифи
циране.26 Член 24, т. 1 от Регламент № 1215/2012 се прилага за всички искове,
имащи за предмет права и задължения, произтичащи от такъв тип договори
върху недвижими имоти.27 В КМЧП не е предвидено такова основание за из
ключителна международна компетентност. Поради примата на правото на ЕС
чл. 24, т. 1 от Регламента трябва да се прилага от българските съдилища във
всички случаи на спорове с международен елемент, попадащи в обхвата на
Регламента, имащи за предмет наем на недвижим имот, намиращ се у нас.
3.1.2. Търговски дружества и юридически лица
По исковете, имащи за предмет установяване на действителност, недействи
телност или прекратяване на търговско дружество или на други юридически ли
ца или сдружения на физически и юридически лица, или на действителността на
решения на техни органи, изключително компетентни са съдилищата на държа
вата членка, на чиято територия дружеството или юридическото лице има седа
лище (чл. 24, т. 2, изр. 1). Целта на тази уредба е да се избегне рискът от проти
воречиви произнасяния относно съществуването на дружеството и действител
ността на решенията на неговите органи.28 Приложното є поле обхваща само
дела, в които се оспорва действителността на решение на орган на дружество с
оглед на приложимото дружествено право или на разпоредбите на дружестве
ния договор относно функционирането на тези органи.29 Тук попадат и хипоте
зите, при които се оспорва действителността само на част от решението на ор
ган на дружеството (например определената цена за изкупуване на акции от ми
норитарни акционери).30 В същото време чл. 24, т. 2 не се прилага просто защо

Вж. решение на Съда на ЕС Schmidt, C-417/15, ECLI:EU:C:2016:881.
Вж. решение на Съда на ЕС Komu, C-605/14, ECLI:EU:C:2015:833.
23
Вж. решение на Съда на ЕС Gaillard, 518/99, ECLI:EU:C:2001:209.
24
Вж. решение на Съда на ЕС Reichert, 115/88, ECLI:EU:C:1990:3.
25
Вж. решение на Съда на ЕС Schmidt, C-417/15, ECLI:EU:C:2016:881.
26
Вж. решение на Съда на ЕС Sanders/van der Putte, 73/77, ECLI:EU:C:1977:208.
27
Вж. решение на Съда на ЕС Rösler, 241/83, ECLI:EU:C:1985:6. Тук се обхващат пре
доставянето на ползването на недвижимата вещ, начинът на ползването є, продължителност
та на договора, наемната цена, разходите за вещта. Важното е да има действителен договор
за наем.
28
Вж. решение на Съда на ЕС Hassett и Doherty, C-372/07, EU:C:2008:534, т. 20.
29
Вж. решение на Съда на ЕС Hassett и Doherty, C-372/07, EU:C:2008:534, ò. 26.
30
Вж. решение на Съда на ЕС E. ON Czech Holding, C-560/16, ECLI:EU:C:2018:167, т. 36.
21
22

22

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

то искът има някаква връзка с решение, прието от орган на дружество.31 Ако
исковете имат друг основен предмет, те се уреждат според останалите правила
за международната компетентност.
Какво се разбира под „седалище“ на дадено юридическо лице, се определя
според международното частно право на сезирания съд (чл. 24, т. 2, изр. 2).
Това означава, че българският правоприлагащ орган трябва да определя седа
лището въз основа на стълкновителните правила на КМЧП (чл. 56 и сл.).
3.1.3. Публични регистри
Третият случай на изключителна компетентност, предвиден в чл. 24 от
Регламент № 1215/2012, е свързан с дела, чийто предмет е свързан с действи
телността на вписвания в публични регистри. Те попадат в изключителната
компетентност на съда на държавата, където се води съответният ре
гистър.
В тази хипотеза попадат вписванията в търговския регистър, съответно
вписванията, осъществявани от Агенцията по вписванията, както и всички дру
ги публични регистри.
Изключителната компетентност е ограничена само до спорове, свързани с
действителността на съответните вписвания. Нуждата от стеснително тълкува
не на чл. 24 от Регламента не позволява тук да попаднат и други спорове, свър
зани с вписването. Така например, ако се спори за действието на вписването, то
този спор не би трябвало да бъде разглеждан изключително от съда на държа
вата, където се води регистърът, но и от съдилищата на други държави членки,
определени от останалите правила за международна компетентност.
3.1.4. Индустриална собственост
Член 24, т. 4, изр. 1 от Регламента предвижда изключителна компетентност
за дела, имащи за предмет регистрацията или действителността на патен
ти, търговски марки, дизайни или други подобни права, за които се изиск
ва да бъдат депозирани или вписвани. За тях са изключително компетентни
съдилищата на държавата членка, в която е подадена заявката за депозиране
или регистрация, или в която се счита, че това е станало, въз основа на акт на
ЕС или на международна конвенция. Тук попадат искове, свързани с правилно
то протичане на производствата по регистрация. Тази разпоредба обхваща още
спорове за действителност, съществуване или погасяване на права върху ин
дустриална собственост или упражняването на правото на приоритет, възникна
ло въз основа на по-ранно заявяване.
Изключителната компетентност не се прилага при спорове за това кой е ти
тулярят на правото върху обекта на индустриална собственост.32 Същото важи
и за искове, свързани с нарушаване на права върху такива обекти (например иск
за обезщетение или за преустановяване на нарушението), както и с договорни
отношения (например искове, свързани с предоставен лиценз за ползване).
Всички необхванати от чл. 24, т. 4 спорове се уреждат от другите основания за
определяне на международната компетентност.
31
32

Вж. решение на Съда на ЕС Hassett и Doherty, C-372/07, EU:C:2008:534, ò. 22.
Вж. решение на Съда на ЕС Duijnstee, 288/82, ECLI:EU:C:1983:326.
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Изключителната компетентност по т. 4 на чл. 24 възниква не само при
иск, но и при възражение относно действителността или регистрацията
на правото върху индустриалната собственост. Българската езикова версия
на чл. 24, т. 4 от Регламент № 1215/2012 не е коректна, защото реферира не към
„възражение“, а към „предявен иск или насрещен иск“33. Основание за това тъл
куване дава нарочна практика в този смисъл на Съда на ЕС.34
3.1.5. Принудително изпълнение
Последният случай на изключителна компетентност е свързан с дела във
връзка с принудителното изпълнение на съдебни решения. Те попадат в из
ключителната компетентност на съдилищата на държавата, в която съдебното
решение е било или трябва да бъде изпълнено (чл. 24, т. 5).
Предмет на спора трябва да е самото извършване на принудителното изпъл
нение, а не издаденият преди това в отделно производство изпълнителен лист.
На практика от чл. 24, т. 5 се урежда международната компетентност по искове
на длъжника или на трето лице, с които те целят да се защитят срещу дейст
вията на лицата, които реализират принудителното изпълнение.
3.2. Мълчаливо учредяване на компетентност – чл. 26
Съгласно чл. 26 от Регламент № 1215/2012 извън компетентността, която
произтича от други разпоредби на настоящия регламент, компетентен е то
зи съд на държава членка, пред който се яви ответникът. Това правило не се
прилага, когато ответникът се явява, за да оспори компетентността на съ
да, или когато друг съд е изключително компетентен по силата на чл. 24.
Член 26 от Регламента позволява при предвидените в него предпоставки да
се стигне до така нареченото мълчаливо учредяване на компетентност на не
компетентен иначе съд. Това може да се случи при всички международни спо
рове по граждански и търговски дела, попадащи в предметния обхват на Регла
мент № 1215/2012, освен ако не е налице изключителна компетентност по
чл. 24. Спрямо останалите основания за международна компетентност на сези
рания съд той се оказва най-специалното правило. Той може да се приложи до
ри при постигнато между страните споразумение за избор на чужд съд, което
има изключителен характер.35
При мълчаливо учредената компетентност няма значение къде се намира
местоживеенето или гражданството нито на ответника, нито на ищеца.
3.2.1. Начин на мълчаливо учредяване на международна компетентност
Мълчаливото учредяване на компетентност изисква от ответника да се яви
по делото и да започне да се защитава. В коментарите по чл. 26 се реферира
към всяка защита на ответника, която непосредствено цели да се постигне от
хвърляне на иска.36 Член 26 не изисква от ответника да извършв а действия по
съществото на спора.
В английската версия: defence, в немската – Einredе, във френската – d’exception.
Вж. решение на Съда ЕС по дело GAT, C-4/03, ECLI:EU:C:2006:457.
35
Вж. решение на Съда на ЕС Elefanten Schuh, 150/80, ECLI:EU:C:1981:148, Spitzley,
48/84, ECLI:EU:C:1985:105.
36
Вж. Kropholler, J. Europäisches Zivilprozeßrecht. 8 Aufl. 2005, p. 329, 330.
33
34
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До мълчаливо учредяване на компетентност няма да се стигне, ако ответни
кът оспори международната компетентност на сезирания съд (чл. 26,
изр. 2). Това той може да направи изрично, но и конклудентно: например като
направи възражение за наличие на арбитражно споразумение, в което е избран
съд на друга държава. Ако ответникът оспори наличието на международна
компетентност, но едновременно с това направи и възражения по съществото
на спора, не може да се приеме, че е налице мълчаливо учредяване на компе
тентност.37
От съображения за процесуална икономия възражението за некомпетентност
трябва да се направи в определени времеви граници. Регламентът обаче не по
сочва изрично кои са те. Това прави Съдът на ЕС, според който оспорването
на международната компетентност не може да се прави след извършване
на такова действие, което според процесуалното право на сезирания съд
се счита за начало на защитата.38 Според ГПК началото на защитата на от
ветника започва от отговора на исковата молба. Следователно изтичането на
срока за отговор на исковата молба е крайният момент, в който ответникът мо
же да направи своето възражение за липса на международна компетентност.
Ако ответникът не се яви изобщо пред сезирания от ищеца некомпетентен
съд, член 26 не може да се приложи. В такава хипотеза сезираният съд е длъжен
служебно да провери дали е международно компетентен въз основа на остана
лите разпоредби от Регламента (чл. 28). Ако не е, той следва да прекрати дело
то. Ако, въпреки че не е компетентен, не прекрати делото и се произнесе по
спора, неявилият се по делото ответник има право да го обжалва. Така постано
вено решение ще е недопустимо.
Съгласно чл. 26, пар. 2 сезираният съд е длъжен, когато ответникът е прите
жателят на полицата, застрахованият, третото ползващо се лице по застрахова
телен договор, увредената страна, потребителят, работникът или служителят,
да го информира за правото му да оспори компетентността на съда, както и за
последиците от явяването или неявяването му.39 У нас тази информация трябва
да се помества във или към съобщението, с което ответникът се уведомява за
предявения иск и за възможността му да подаде отговор на исковата молба.
Мълчаливо учредяване на компетентност не може да има по отношение на
ответник, на когото не е връчена искова молба за образуване на производство
поради липса на известно местопребиваване и му е назначен особен предста
вител, който се е явил пред сезирания съд.40
3.3. Споразумение за избор на съд – чл. 25
Следващото основание за учредяване на международна компетентност по
Регламент № 1215/2012 е споразумението за избор на съд. При него също няма
37
Вж. и решения на Съда на ЕС по дела Elefanten Schuh, 150/80, ECLI:EU:C:1981:148,
Rohr, 27/81, ECLI:EU:C:1981:243, W, 25/81, ECLI:EU:C:1982:116.
38
Вж. решение на Съда на ЕС Elefanten Schuh, 150/80, ECLI:EU:C:1981:148, както и
доклад относно Брюкселската конвенция на Jenard, P. – https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1979_059_R_0071_01&from=EN, с. 38.
39
Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС по де
ло ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09,
ECLI:EU:C:2010:290.
40
Вж. решение на Съда на ЕС A, C-112/13, EU:C:2014:2195, т. 55.
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значение къде се намира местоживеенето или гражданството нито на ответника,
нито на ищеца.
3.3.1. Предпоставки за прилагане на чл. 25 от Регламент 1215/2012
Изборът на българския съд, съответно на всеки един съд на държава членка,
изисква от страните да се постигнали съгласие. Споразумението за избор на
съд не зависи от съдбата на договора, във връзка с който е сключено (чл. 25,
пар. 5). Ако договорът бъде обявен за нищожен, това няма да лиши пророга
ционното споразумение от действие.41 Формата на споразумението за избор на
съд е определена автономно (вж. по-долу). Материалната действителност на
споразумението се урежда от правото на държавата членка, чийто съд е избран
(чл. 25, пар. 1, изр. 1). Тя включва аспектите, свързани със съществуването и
действителността на договора и на отделни негови разпоредби. Съществуването
на договора визира онези елементи, които трябва да са налице, за да възникне
договорно отношение. Действителността на договора от своя страна обхваща
основанията, при които той би бил нищожен, унищожаем, съответно всички
техни възможни разновидности (относителна недействителност, висяща не
действителност, отменителни основания при несъстоятелност и пр.). В съобра
жение № 20 изрично се посочва, че приложимо е правото на държавата членка
на избрания съд и че то включва и неговите стълкновителни норми.
На следващо място, споразумението за избор на съд трябва да се отнася до
съд на държава членка. Регламентът не урежда дали при избор на съд на тре
та държава той е длъжен да разгледа делото и да постанови съдебно решение.
Според Съда на ЕС при спор във връзка с договор, съдържащ клауза за възлага
не на компетентност на съдилищата в трета държава, сезираният съд няма пра
во служебно да приеме, че не е компетентен, ако ответникът не е оспорил ком
петентността му.42
Споразумението за избор на съд трябва да се отнася до вече възникнал
или до бъдещ спор, който може да произтече от конкретно правоотноше
ние (чл. 25, пар. 1). Според практиката на Съда на ЕС например споразумение
за избор на съд, включен в договор между две дружества, не може да се ползва,
за да се обоснове избор на съд по иска за непозволено увреждане, с който се
търси тяхна солидарна отговорност.43 Клаузата за избор на съд по принцип об
вързва единствено страните, дали съгласието си за сключването на този дого
вор.44
На следващо място, споразумението за избор на съд е действително само
ако от неговите разпоредби става ясно кой или кои са съдилищата, които
могат да разгледат съответния спор. Не е необходимо съдът да се посочва
изрично. Достатъчно е той да може да бъде определен по предвидени в самото
споразумение обективни критерии.45 Няма пречка страните да се споразумеят,

Вж. решение на Съда на ЕС Benincasa, 269/95, ECLI:EU:C:1997:337.
Вж. решение на Съда на ЕС Taser International, C-175/15, ECLI:EU:C:2016:176.
43
Вж. решение на Съда на ЕС Leventis and Vafias, C-436/16, ECLI:EU:C:2017:497.
44
Вж. решение на Съда на ЕС Refcomp, C-543/10, EU:C:2013:62, ò. 29.
45
Вж. решение на Съда на ЕС Coreck Maritimie, C-387/98, ECLI:EU:C:2000:606.
41
42
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че всяка от тях ще бъде съдена пред съда по нейното собствено местоживеене.46
Когато една от страните по споразумението за избор на съд се явява
по-слаба от другата, Регламентът поставя допълнителни ограничения. Те
са представени по-долу в изложението при защитната компетентност.
3.3.2. Форма на споразумението за избор на съд
Член 25 от Регламент № 1215/2012 урежда изрично формата, в която трябва
да е сключено споразумението за избор на компетентен съд. Пророгационният
договор на първо място може да бъде сключен писмено (чл. 25, пар. 1, б. „а“).
Това може да стане под формата на включване на такава клауза в основния до
говор, но може да се сключи и самостоятелен договор. Писмено споразумение
има и при направено предложение с пророгационна клауза в него, което след
това бъде прието. Договор за избор на съд е налице и когато основният договор
отпраща изрично или по достатъчно ясен начин към общи условия47, в които се
съдържа споразумение за избор на съд. Член 25, пар. 2 приравнява изрично на
писмената форма електронни съобщения, които позволяват трайно записване
на споразумението. Тук се обхващат договори, които се сключват чрез елек
тронна поща, както и тези, които се сключват в интернет чрез страници, на
които се попълват формуляри, изпращани след това по определен ред. Относно
сключването на споразумение за избор на съд „чрез кликване“ е налице и на
рочно решение на Съда на ЕС, според което тази техника на постигане на съгла
сие представлява общуване по електронен път, осигуряващо траен запис на то
ва споразумение, ако прави възможни запаметяването и разпечатването на
текста на общите условия преди сключването на договора.48 Споразумение за
избор на съд в писмена форма има и ако то е включено при определени ситу
ации в дружествен договор49 или проспект.50
На второ място, пророгационно споразумение е налице, ако страните са се
споразумели устно, след което това е потвърдено с писмени доказателст
ва (чл. 25, пар. 1, б. „б“).51 Потвърждението трябва да се направи в разумно
време след устното договаряне и трябва да съвпада напълно с него. Писменото
потвърждение може да бъде направено чрез писмо, както и по електронен път,
при който е възможно трайно записване на споразумението. Изпращане на об
щи условия като единствена ответна реакция не е достатъчно.52 Не отговаря на
изискването за последващо писмено потвърждаване и изпращането на фактура,
в която се посочват общи условия на една от страните по договора, съдържащи
споразумение за избор на съд.53
На трето място, пророгационно споразумение може да се постигне и чрез
Вж. решение на Съда на ЕС Meeth, 23/78, ECLI:EU:C:1978:198.
Във вр. с общите условия вж. Estasis Salotti, 24/76, ECLI:EU:C:1976:177, Tilly Russ,
71/83, ECLI:EU:C:1984:217, Hőszig, C-222/15, ECLI:EU:C:2016:525.
48
Вж. решение на Съда на ЕС El Majdoub, C-322/14, ECLI:EU:C:2015:334.
49
Вж. решение на Съда на ЕС Powell Duffryn, C-214/89, ECLI:EU:C:1992:115.
50
Вж. решение на Съда на ЕС Profit Investment SIM, C-366/13, ECLI:EU:C:2016:282.
51
Вж. решение на Съда на ЕС Berghoefer ASA, 221/84, ECLI:EU:C:1985:337.
52
Вж. решение на Съда на ЕС Segoura, 25/76, ECLI:EU:C:1976:178.
53
Вж. решение на Съда на ЕС Saey Home & Garden, C-64/17, ECLI:EU:C:2018:173.
46
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спазване на форма, която отговаря на практиката, която страните са уста
новили помежду си. Това означава, че страните трябва да са имали предхож
дащи пророгационното споразумение отношения. Във връзка с тях те трябва да
са се договорили и за компетентен съд. Ако след това се развие отношение от
същия тип, би могло да се приеме, че практиката между страните при сключва
нето на такива договори обхваща и споразумението за избор на съд.
На последно място, в чл. 25, пар. 1, б. „в“ се предвижда, че при международ
на търговия споразумението за избор на съд може да бъде сключено във фор
ма, която е съобразена с обичая, който страните познават или е трябвало
да познават и който в тази търговска дейност е широко известен на стра
ните и редовно се съблюдава от страните по договори от вида, приложим
в конкретната търговска дейност.54
3.3.3. Действие на споразумението за избор на съд
Съгласно чл. 25, пар. 1, изр. 2 от Регламент 1215/2012, доколкото страните
не са уговорили друго, се смята, че споразумението възлага изключителна ком
петентност на съда или съдилищата, които страните са избрали. Тази презумп
ция означава, че сезираният съд, който е избран от страните, е компетентен на
основание чл. 25, а не въз основа на останалите разпоредби на Регламента. Ако
противно на пророгационното споразумение се сезира различен от уговорения
съд на държава членка, то той на първо място е длъжен да провери дали спора
зумението за избор на друг съд е действително. Ако са спазени предпоставките
за прилагане на чл. 25 и ответникът оспори международната компетентност, то
той е задължен да се обяви за некомпетентен и да прекрати делото (чл. 28,
пар. 1). Ако ответникът започне да се защитава, без да направи възражение за
липса на международна компетентност, се стига до мълчаливо учредяване на
компетентност по силата на чл. 26 от Регламента.
Възложената изключителна компетентност със споразумение се разпрости
ра и спрямо иск, който има за предмет установяване на недействителността на
договора, в който се съдържа самото споразумение за избор.55
3.4. Защитна компетентност при наличие на по-слаба страна
Регламент № 1215/2012 предвижда три случая, съответно в раздел 3, 4 и 5 от
глава II, при които едната страна се приема за икономически по-слаба и юриди
чески по-зле подготвена. Това са отношенията във връзка със застрахователен,
потребителски или индивидуален трудов договор. За тях е предвидена т.нар. за
щитна компетентност. Тя се прилага само при точно определени категории до
говори и лица и като изключение от общата компетентност подлежи на стрикт
но тълкуване.
3.4.1. Дела във връзка със застраховане (раздел 3)
Защитната компетентност при дела във връзка със застраховане изисква на
личие на застрахователен договор, като от едната страна е застрахователят, а
54
Вж. ре
ше
ния на Съда на ЕС MSG, 106/95, ECLI:EU:C:1997:70, Castelletti, 159/97,
ECLI:EU:C:1999:142.
55
Вж. решение на Съда на ЕС Benincasa, C-269/95, ECLI:EU:C:1997:337.
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от другата – притежателят на полицата, застрахованият, третото ползващо се
лице, съответно техните универсални правоприемници.56 В решение на Съда
FBTO Schadeverzekeringen ЕС, C-463/06, ECLI:EU:C:2007:792 из
рич
но се
постанови, че всяко трето лице, което е претърпяло вреди, за които отговаря
застрахован по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на мо
торни превозни средства, също попада в кръга на лицата, нуждаещи се от закри
ла. Със същото решение бе потвърдено, че в понятието за трето увредено лице
или увредена страна се включват и наследниците на пострадалото при злополу
ка, пътнотранспортно произшествие или катастрофа лице.57 Частните пра
воприемници, които са придобили вземане за обезщетение срещу застраховате
ля (цесионери), не са защитени, ако осъществяват професионално дейност по
събиране на вземания.58
В делата във връзка със застраховане се включват изрично и тези по предя
вяване на прекия иск на третото увредено лице срещу застраховател, както и
регресната претенция на застраховател срещу застраховано лице. Когато обаче
застрахователят по имуществена застраховка е встъпил в правата на застрахо
вания срещу трето лице, което отговаря за вреди, причинени на застрахования,
международната компетентност се урежда по другите правила, а не от защитна
та компетентност. Тук правата не произтичат от застрахователния дого
вор. Раздел 3 не се прилага за определяне на международната компетентност
при спорове между застрахователи.59
Делата във връзка със застраховане включват всички спорове по самия дого
вор, както и намиращи се във връзка с него – например иск за възстановяване
на платеното по прекратен или недействителен застрахователен договор.
3.4.2. Потребителски договори (раздел 4)
Раздел 4 предвижда защитна компетентност в полза само на определени
потребители. Това са потребителите, които сключват договор с определена цел
и той попада сред хипотезите на буква „а“, „б“ или „в“ (чл. 17).
3.4.2.1. Цел на договора
Според чл. 17, пар. 1 от Регламента защитната компетентност може да се
ползва само от потребител, сключил договор с цел, която е извън неговата тър
говска или професионална дейност. Ако договорът е сключен за планирана, бъ
деща дейност, а не за осъществявана такава, лицето не е защитено.60 При дого
вори, които са със смесена цел – търговска/професионална и лична, е по-слож
но. Според Съда на ЕС при смесени договори лицето не може да се ползв а от

Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C-347/08,
ECLI:EU:C:2009:561, т. 45.
57
Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C-347/08,
ECLI:EU:C:2009:561, т. 44.
58
Вж. решения на Съда на ЕС Hofsoe, C-106/17, ECLI:EU:C:2018:50, т. 43 и SOVAG,
C-521/14, EU:C:2016:41, ò. 29 è 30.
59
Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС GIE Réunion européenne and Others, C-77/04,
ECLI:EU:C:2005:327.
60
Вж. решение на Съда на ЕС Benincasa, C-269/95, ECLI:EU:C:1997:337.
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защитната компетентност, освен ако търговската/професионалната цел е дотол
кова странична, че с оглед на цялата сделка изпълнява съвсем незначителна ро
ля.61 Съдът на ЕС приема, че физическо лице, което има тесни професионални
връзки с дружество, като например управление или мажоритарно участие в съ
щото, не може да се счита за потребител по смисъла на тази разпоредба, когато
поръчителства по запис на заповед, издаден за гарантиране на задълженията,
които това дружество има по договор, свързан с получаването на кредит.62 От
друга страна, ползвателят на личен профил във Facebook не губи качеството
„потребител“, когато публикува книги, чете лекции, управлява интернет сайто
ве, събира дарения и многобройни потребители му прехвърлят правата си, за да
ги предяви той по съдебен ред.63 Защитната компетентност може да се ползва
само от самия потребител – страна по договора, но не и от лица, на които е
прехвърлено вземането64, вкл. когато той упражнява свои права и прехвърлени
му чужди права.65
3.4.2.2. Договор, попадащ сред хипотезите на буква „а“, „б“ или „в“
Първият защитен договор е за продажба на стоки на изплащане чрез
вноски (буква „а“). Особено важно тук е да се има предвид, че под „стока“ се
разбира само телесна движима вещ. Според практиката на Съда на ЕС това са
потребими стоки, най-вече с по-дълготраен характер, каквито са коли, домакин
ски електроуреди и аудио-визуална техника, и др.66 Ако предметът на договора
е недвижима вещ, той не е стока и е извън обхвата на разпоредбата.67 На дого
вор за продажба на стоки е приравнен договор за изработка на движима вещ от
определен вид.68
Буква „б“ е производна и помощна на буква „а“. Според нея защитен може
да бъде потребителят по договор за заем или всякаква друга форма на кре
дит само ако е предоставен за финансиране на продажбата на стоки.
Отново „стока“ е телесна движима вещ, съответно по буква „б“ не може да по
падне договор за кредит, отпуснат за финансиране на покупката на недвижим
имот. Подобен договор би могъл да бъде защитен, ако попада в предпоставките
за прилагане на буква „в“.
Буква „в“ визира всякакви договори, вкл. и договор за кредит за покупка на
недвижим имот. Единственото изключение се отнася до договори за транспорт,
различни от тези, при които в цената се включва комбинация от настаняване и
транспорт (чл. 17, пар. 3). Договорите, за които се отнася буква „в“, са защите
ни само ако търговецът извършва търговски или професионални дейности в

Вж. решение на Съда на ЕС Gruber, C-464/01, ECLI:EU:C:2005:32.
Вж. решение на Съда на ЕС Česká spořitelna, C-419/11, ECLI:EU:C:2013:165.
63
Вж. решение на Съда на ЕС Schrems, C-498/16, ECLI:EU:C:2018:37.
64
Вж. решение на Съда на ЕС Shearson Lehmann Hutton, C-89/91, ECLI:EU:C:1993:15.
65
Вж. решение на Съда на ЕС Schrems, C-498/16, ECLI:EU:C:2018:37.
66
Вж. ре
ше
ния на Съда на ЕС Ott, 150/77, ECLI:EU:C:1978:137 и Mietz, C-99/96,
ECLI:EU:C:1999:202.
67
Вж. Magnus, U., P. Mankowski. European Commentaries on Private International Law.
Vol. I. Brussels Ibis Regulation 2016, p. 478, 479.
68
Вж. решение на Съда на ЕС Mietz, C-99/96, ECLI:EU:C:1999:202.
61
62

30

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

държавата членка по местоживеенето на потребителя или с всички сред
ства насочва тези дейности към тази държава членка или към няколко
държави, включително тази държава членка, и договорът попада в обхва
та на тези дейности.
Следователно търговецът трябва да е свързан с държавата членка по место
живеенето на потребителя по два начина. Първият е да извършва търговски
или професионални дейности физически в държавата членка по местоживеене
на потребителя (например директно, чрез представител или друг договорен
партньор69). Вторият начин е търговецът с всички средства да насочва дейно
стите си към тази държава членка или към няколко държави, вкл. тази държава
членка. Насочването „с всички средства“ следва да се тълкува в посока на
използване на всякакви средства за сключване на договор – чрез поща70, теле
фон, факс и пр., както и чрез съвременни технологии за комуникация.
При ползване на интернет сайт Съдът на ЕС установява критерии, с по
мощта на които националните юрисдикции трябва да преценяват наличието или
липсата на насоченост при използване на интернет сайтове.71 Според реше
нието на Съда на ЕС по дело Pammer и Hotel Alpenhof, C-585/08 и C-144/09,
ECLI:EU:C:2010:740 „насочеността“ може да произтича на първо място от оче
видни показатели, като например включването в уебсайта на търговеца на ин
формация, че той предлага услуги или стоки в една или повече поименно посо
чени държави членки (т. 81), или поемането на изрично задължение за
заплащане на разходи, свързани с услуга по каталогизиране в интернет, по
отношение на лице, предоставящо интернет търсачка, за да улесни достъпа до
уебсайта си за потребителите с местоживеене в различни държави членки
(например заплащане на предна позиция на сайта при търсене в локален Google
подсайт в друга държава) (т. 81). На второ място, Съдът на ЕС изброява неиз
черпателно множество показатели, които следва да се преценяват от на
ционалния съд в съчетание един с друг. Това са: 1) международното естество
на разглежданата дейност, като например някои туристически дейности (т. 83),
2) посочването на телефонни номера с указване на международния телефонен
код (т. 83), 3) използването на име на домейн от първо ниво, различен от този
на държавата членка, където търговецът е установен, например .de (т. 83),
4) използването на неутрални имена на домейни от първо ниво, като например
.com или .eu (т. 83), 5) даването на описания на маршрути от определена държа
ва членка или няколко държави членки до мястото, където се предоставят услу
гите (т. 83), 6) споменаването на международна клиентела, състояща се от
клиенти с местоживеене в различни държави членки, по-специално чрез пред
ставянето на мненията на такива клиенти (т. 83), 7) използв ането на език или
валута, различни от обичайно използваните в държавата членка, където търго
вецът е установен, с възможност за резервиране и потвърждаване на резерва

Вж. решение на Съда на ЕС Maletic, C-478/12, ECLI:EU:C:2013:735.
Вж. решение на Съда на ЕС Gabriel, C-96/00, ECLI:EU:C:2002:436.
71
Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС Pammer and Hotel Alpenhof, C-585/08 и C-144/09,
ECLI:EU:C:2010:740 и Мусева, Б. Защитата на търговията vs. защитата на потребителите,
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цията на този друг език (т. 84), 8) поемането на задължение за плащане на раз
ходи, свързани с услуга по каталогизиране в интернет, с цел улесняване на
достъпа до уебсайта на търговеца или до уебсайта на посредника му за потре
бителите с местоживеене в други държави членки (т. 93). В решението Pammer
и Hotel Alpenhof Съдът на ЕС също така приема, че самата достъпност на ин
тернет сайт (т. 69), съответно използването на уебсайт (т. 72), не е равнознач
но на насочване. Без значение е и как функционира сайтът – като статичен или
интерактивен. Само по себе си посочването на електронен или пощенски адрес
не е индикатор за „насочване“, както и използването на езика или валутата, оби
чайни за държавата на търговеца.
Самият договор, който попада в обхвата на буква „в“, не е необходимо да е
сключен непременно от разстояние. Такъв е бил случаят по дело Mühlleitner,
C-190/11, ECLI:EU:C:2012:542 на Съда на ЕС, постановено по спор, при който
потребителят е получил информация за търговец на коли в съседна държава
чрез платформа за търсене, свързал се е с него по телефона, отишъл е при него
и е сключил договора на място.
Видно от текста на буква „в“ договорът, на последно място, трябва да попа
да в обхвата на дейностите, извършвани или насочвани към държавата членка
по местоживеенето на потребителя. Според Съда на ЕС обаче не се изисква на
личието на причинно-следствена връзка между способа, използван за насочване
на търговската или професионалната дейност към държавата членка по место
живеенето на потребителя – а именно даден уебсайт, и сключването на догово
ра с този потребител. Съществуването на подобна причинно-следствена връзка
се приема за показател, че сключването на договора е свързано с упражняване
то на такава дейност.72
В своята практика Съдът на ЕС разширява обхвата на защитната компетент
ност при потребители, като приема, че договор, сключен между потребител и
търговец, който договор сам по себе си не е част от търговската или профе
сионалната дейност, „насочена“ от този търговец „към“ държавата членка по
местоживеене на потребителя, но е тясно свързан с договор, сключен по-рано
между същите страни в рамките на такава дейност, също е защитен.73
3.4.3. Индивидуални трудови договори (раздел 5)
Третата група защитени лица са работниците или служителите, сключили
индивидуални трудови договори съгласно автономната дефиниция на Съда на
ЕС.74 Обхванати са договори, които установяват трайна връзка, която в опреде
лена степен включва работника или служителя в организационната рамка на
предприятието или на работодателя, и доколкото локализират мястото на
упражняване на дейността, което определя прилагането на императивни разпо
редби и на колективни трудови договори. В допълнение Съдът на ЕС също така
приема, че основната характеристика на трудовото правоотношение е об
стоятелството, че през определен период от време дадено лице полага труд в

Вж. решение на Съда на ЕС Emrek, C-218/12, ECLI:EU:C:2013:666.
Вж. решение на Съда на ЕС Hobohm, C-297/14, ECLI:EU:C:2015:844.
74
Вж. решение на Съда на ЕС Shenavai v Kreischer, 266-85, ECLI:EU:C:1987:11.
72
73
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полза на друго лице и под негово ръководство, срещу което получава въз
награждение.75 По отношение по-специално на подчинеността наличието на по
добно отношение трябва да се преценява за всеки конкретен случай в зависи
мост от всички данни и обстоятелства, които характеризират съществуващото
между страните правоотношение.76 Като прилага тези критерии, Съдът на ЕС
достига до извода, че управител на дружество също може да е страна по инди
видуален трудов договор, ако са изпълнени зададените от него автономни кри
терии.77
3.4.4. Изискване за местоживеене на ответника
Защитната компетентност по раздел 3 (договор за застраховка) се прилага
само ако ответникът има местоживеене в държава членка. Регламентът изрично
приравнява съществуването на клон, агенция или друго подразделение в държа
ва членка на местоживеене в държава членка в случаите, когато по-силната
страна е ответник (чл. 11, пар. 2). По раздел 4 (потребителски договори) и 5
(индивидуален трудов договор) местоживеенето се преценява с оглед на про
цесуалното качество на по-слабата страна. Ако тя е ищец, местоживеенето на
ответника е без значение (чл. 18, пар. 1 и чл. 21, пар. 2). Ако по-слабата страна
е ответник, тя трябва да има местоживеене в държава – членка на ЕС.
3.4.5. Методи за защита на по-слабата страна
По-слабата страна се защитава чрез два основни механизъма.
Първият е формиран на базата на нейното процесуално качество. Когато тя
е ищец, Регламентът є позволява да си избере компетентен съд измежду из
рично посочен в него каталог от държави членки (например потребителят
може да избира между съда на държавата членка, където е местоживеенето на
ответника, или съда на държавата членка, където е неговото местоживеене –
чл. 18, пар. 1, при застраховка – вж. чл. 11, за работник – вж. чл. 21). Когато
обаче по-силната страна е ищец, Регламентът я задължава да предяви своя
иск единствено в държавата членка, където е местоживеенето на по-сла
бата страна (чл. 14, пар. 1, чл. 18, пар. 2 и чл. 22, пар. 1). Изключение от това
правило е възможно единствено при насрещен иск на по-силната страна.78 Той
може да се предяви пред съда, който е сезиран от по-слабата страна и може да
не е на държавата, където е нейното местоживеене (чл. 14, пар. 2, чл. 18, пар. 3
и чл. 22, пар. 2).
Вторият механизъм на защита е с оглед на ограничаването на възмож
ността за избора на съд при наличие на по-слаба страна. Ограничението е в
две насоки: 1) времеви – споразумението за избор на съд може да се сключва
след възникването на спора (чл. 15, т. 1, чл. 19, т. 1 и чл. 23, т. 1), а преди това –
само при определени условия (вж. чл. 15, т. 2–5, чл. 19, т. 2 и 3 и чл. 23, т. 2).
Вж. решение на Съда на ЕС Lawrie-Blum, 66/85, EU:C:1986:284, ò. 16 è 17 è ðåøåíèå
Danosa, C-232/09, EU:C:2010:674, ò. 39.
76
Вж. решение на Съда на ЕС Balkaya, C-229/14, EU:C:2015:455, ò. 37.
77
Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС Holterman Ferho Exploitatie and Others, C-47/14,
ECLI:EU:C:2015:574.
78
Вж. решение на Съда на ЕС Petronas Lubricants Italy, C-1/17, ECLI:EU:C:2018:478.
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Първата хипотеза е с оглед на ползващите се от предварителния избор на съд
лица: възможно е само ако на по-слабата страна се предоставя допълнителна
международна компетентност (чл. 15, т. 2, чл. 19, т. 2 и чл. 23, т. 2). Отделно,
предварителен избор на съд е мислим, ако към момента на сключване на спора
зу
ме
нието за из
бор на съд две
те стра
ни имат место
жи
веене или оби
чай
но
местопребиваване в една и съща държава членка, избират нейния съд и това
споразумение не противоречи на правото на тази държава (чл. 15, т. 3, чл. 19,
т. 3).
3.4.6. Обща компетентност – чл. 4
Общата международна компетентност възниква по силата на чл. 4 от
Регламент № 1215/2012 в полза на съда на държавата членка, където ответ
никът има местоживеене. Наличието на „местоживеене“ се преценява от се
зирания съд към момента на сезиране, което у нас е моментът на подаване на
исковата молба.
При определянето на понятието „местоживеене“ при търговски дружества
или други юридически лица или сдружения на физически или юридически лица
Регламент № 1215/2012 използва автономен подход. То се определя въз основа
на чл. 63 от Регламента, който реферира алтернативно към три критерия: 1) се
далището по устав, 2) централното управление или 3) основното място на дей
ност. Седалището по устав се определя от самия него. Централното управление
се намира там, където се вземат управленските решения и се осъществява съ
щинското управление на дружеството от изпълнителните органи. Основното
място на дейност е там, където се извършв а фактически основната дейност и
където е съсредоточена най-голямата част от персонала и материалните активи.
Съгласно чл. 62, пар. 1 от Регламент 1215/1212, за да определи дали една
страна – физическо лице – има местоживеене в държава членка, чиито съдили
ща са сезирани по делото, съдът прилага вътрешното си право. Обратно, ако
страната няма местоживеене в държавата членка, чиито съдилища са сезирани
по дадено дело, тогава, за да определи дали страната има местоживеене в друга
държава членка, съдът прилага правото на тази държава членка (пар. 2).
Определянето на местоживеенето на физическите лица е предоставено на от
делните държави, но Брюкселската конвенция, докладът по нейното прилагане,
както и регламентите 44/2001 и 1215/2012 индиректно поставят граници, в
рамките на които трябва да попада националната концепция за местоживеене на
физически лица.
Като първа гранична линия следва да се има предвид, че местоживеенето
не трябва да се приравнява и тълкува като равнозначно на обичайно
местопребиваване, още по-малко да се изпълва със съдържанието на чл. 48,
ал. 7 КМЧП, където е дадено българско легално определение на „обичайно
местопребиваване“ на физическо лице.79 Определянето му чрез или заедно с
обичайното местопребиваване е изключено чисто позитивноправно, докол
кото обичайното местопребиваване се използва самостоятелно (например в
79
Решение на Съда на ЕС А, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225, т. 43 и 44 и решение на Съда
на ЕС Mercredi, C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829, ò. 56.
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чл. 15, т. 3 и чл. 19, т. 3). На следващо място, доколкото Регламентът се прила
га независимо от гражданството на страните (чл. 4), местоживеенето не тряб
ва и не бива да бъде използвано като „таен път“ за включване на граж
данството сред факторите за определяне на международната компетент
ност.80 На последно място, „местоживеенето“ в никакъв случай не трябва да се
разширява до законови фикции – например във връзка с адреса, приложим за
целите на връчването.81
Според някои състави на ВКС „местоживеенето“ е равнозначно на „оби
чайно местопребиваване“82, според други следва да се преценява съобразно
„настоящия адрес“.83 Съществува и трето виждане на ВКС, съгласно което
„местоживеенето“ трябва да се определя според мястото, където лицето
фактически живее, без значение дали е извършена и административна ре
гистрация.84
Авторът на настоящата разработка споделя разбирането, че у нас „местожи
веенето“ трябва да се свързва с „настоящия адрес“, така както е определен в
чл. 94 ЗГР.85 Аргументите са свързани с това, че този вид адрес е формална
връзка между едно физическо лице и българската държава, който е замислен да
доказва, че едно лице действително пребивава на него. Той е лесно установим и
удобен за приложение. При преместване в чужбина този адрес у нас престава да
съществува, а се замества с посочване на държавата, където лицето се е устано
вило (чл. 94, ал. 3 ЗГР). Настоящият адрес съобразява принципа actor sequvitur
forum rei, според който съдът трябва да следва ответника там, където той
наистина се намира.
3.5. Специална компетентност
Раздел 2 от Регламент № 1215/2012 съдържа специални основания за учре
дяване на международна компетентност. Те са „специални“, защото се прилагат
само за определен тип дела (чл. 7) или усложнения на процеса (чл. 8). По начи
на си на действие тази специална компетентност е факултативна (паралелна)
спрямо общата по чл. 4. Този извод следва от чл. 5, където изрично се посочва,
че лицата, които имат местоживеене в държава членка, могат да бъдат ответни
Доклад Jenard, P. Оp. cit., р. 15.
Доклад Jenard, P. Оp. cit., р. 15.
82
Определение № 9 от 13.01.2010 г. по ч. гр. д. № 435/2009 г., ГК, II г. о., ВКС, така и подолните инстанции: определение № 11105 от 13.11.2015 г. по гр. д. № 4318/2014 г. на
Районния съд – Пловдив, и решение № 587 от 23.11.2015 г. по в. гр. д. № 577/2015 г. на
Окръжния съд – Пазарджик, решение № 814 от 3.11.2014 г. по гр. д. № 2507/2013 г. на
Районния съд – Пазарджик.
83
Определение № 886 от 9.11.2011 г. по ч. т. д. № 130/2011 г., ТК, II т. о., ВКС и опреде
ление № 649 от 22.11.2010 г. по ч. гр. д. № 631/2010 г., ГК, IV г. о., ВКС (с известна
условност), така и по-долните инстанции: определение № 4580 от 15.04.2014 г. по гр. д.
№ 4941/2011 г. на Районния съд – Пловдив.
84
Определение № 543 от 16.06.2016 г. по гр. д. № 1754/2016 г., ГК, IV г. о. на ВКС, реше
ние ¹ 270/19.02.2015 г. по гр. д. № 7175/2013 г., ГК, IV г. о., ВКС, така и определение ¹
959 от 25.04.2017 г. по в. ч. гр. д. № 646/2017 г. на Окръжния съд – Пловдив.
85
Мусева, Б. Из лабиринта на международната компетентност по граждански и търгов
ски дела. – Юридически свят, 2006, № 2, 67–68.
80
81
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ци пред съдилищата на друга държава членка според разпоредбите на раздел 2.
Ищецът може да избере кой съд да сезира: съда по местоживеенето на ответни
ка (чл. 4) или ня
кое от съ
ди
ли
ща
та, по
со
че
ни в раз
дел 2 от Регламента.
Случаите на специална компетентност са изчерпателни и не подлежат на раз
ширително тълкуване.86
Ищецът може да се възползва от специалната компетентност единствено
спрямо ответници, които имат местоживеене на територията на държава
членка (чл. 7, въводно изречение). Тази държава членка не трябва да е на
сезирания съд (ако е там, се прилага чл. 4).
3.5.1. Член 7
3.5.1.1. Дела, свързани с договор (точка 1)
Първата хипотеза на специална компетентност е предвидена за дела, свър
зани с договор (т. 1). Понятието „договор“ следва да се тълкува автономно87 и
в същото време не стеснително.88 Според Съда на ЕС, за да се приложи тази
разпоредба, е нужно едната страна доброволно да е поела спрямо другата за
дължения.89 Самият вид на иска (установителен, осъдителен или конститутивен)
е без значение. Обхванати са всички претенции, с които се цели изпълнение на
основните или на допълнителните задължения, включително иск за обезщете
ние вместо изпълнение, неустойка и пр. Като свързани с договор следва да се
квалифицират и претенциите, които може да бъдат предявени във връзка с не
действителен договор (за връщане на даденото). В случая начинът на квалифи
циране на самото връщане на даденото (договорно или извъндоговорно) не е
релевантен. Важното е, че то се намира във връзка с договор (т.е. не е нужно
предметът на иска да е чисто договорен, достатъчно е да е свързан с него). Раз
поредбата не изисква непременно договорът да съществува, като по този начин
обхваща и спорове, които трябва да отговорят на въпроса дали изобщо има
сключен договор, дали е действителен90, съответно дали не е прекратен или раз
вален.91 Свързани с договор са и искове, които произтичат от едностранни прав
ни сделки92, вкл. запис на заповед93, както и искове, които са свързани с претен
Вж. ре
ше
ния на Съда на ЕС Benincasa, C-269/95, ECLI:EU:C:1997:337, Réunion
européenne and Others, C-51/97, ECLI:EU:C:1998:509, Group Josi, C-412/98,
ECLI:EU:C:2000:399,
Besix,
C-256/00,
ECLI:EU:C:2002:99,
Frahuil,
C-265/02,
ECLI:EU:C:2004:77.
87
Вж. решения на Съда на ЕС Peters, 34/82, ECLI:EU:C:1983:87 т. 10, Arcado, 9/87,
ECLI:EU:C:1988:127, т. 11, Réunion européenne and Others, C-51/97, ECLI:EU:C:1998:509,
т. 14, Tacconi, C-334/00, ECLI:EU:C:2002:499, т. 19.
88
Вж. решение на Съда на ЕО по дело C-27/02, Engler/Janus Versand.
89
Вж. ре
ше
ния на СЕС по де
ла Réunion européenne and Others, C-51/97,
ECLI:EU:C:1998:509, т. 17, Tacconi, C-334/00, ECLI:EU:C:2002:499, т. 23, Frahuil, C-265/02,
ECLI:EU:C:2004:77, т. 24, Engler, C-27/02, ECLI:EU:C:2005:33, т. 50.
90
Например иск за унищожаване на дарение на недвижим имот – Schmidt, C-417/15,
ECLI:EU:C:2016:881.
91
Например иск за разваляне на договор за продажба на недвижим имот и обезщетение –
Gaillard, 518/99, ECLI:EU:C:2001:209.
92
Вж. решение на Съда на ЕС Engler, C-27/02, ECLI:EU:C:2005:33, т. 55.
93
Вж. решение на Съда на ЕС Česká spořitelna, C-419/11, ECLI:EU:C:2013:165.
86
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ции между дадено дружество и акционери/съдружници в него, както и между
самите акционери или съдружници.94 Регресният иск между солидарни длъжни
ци по договор за кредит също се счита за свързан с договор95, същото важи и за
иск за обезщетение заради внезапно прекъсване на установени отдавна договор
ни отношения.96 Като свързан с договор се квалифицира и Павловият иск, при
който ищецът, който е носител на произтичащо от договор вземане, претендира
да се обяви за недействително спрямо него увреждащото го действие, с което
неговият длъжник е прехвърлил свое имущество на трето лице.97
Исковете, свързани с договор, може да се разглеждат в държава членка,
различна от тази по местоживеенето на ответника, ако в нея е изпълнено или
трябва да бъде изпълнено задължението. Местоизпълнението на задълже
нието се определя по два различни метода.
При договорите за продажба на движими вещи и за предоставянето на
услуги местоизпълнението се определя автономно от самия Регламент – чл. 7,
т. 1, б. „б“. При договори за продажба на стоки (движими вещи)98 това е място
то в държавата членка, където според договора е доставена или е трябвало да
бъде доставена стоката. Договорът за услуги според практиката на Съда на ЕС
предполага най-малко, че предоставящата услугите страна извършва определе
на дейност срещу възнаграждение, като възнаграждението не се свежда само до
плащане, а и до други форми на насрещни престации (например при дистрибу
тори – достъп до пазар, предоставяне на реклама и обучение).99 При тази дефи
ниция в понятието „договор за услуга“ попадат например договорът за пре
доставяне на кредит между кредитна институция и солидарни длъжници –
Kareda, C-249/16, ECLI:EU:C:2017:472, договорът за въздушен превоз на път
ници – Rehder, C-204/08, ECLI:EU:C:2009:439, договорът за дистрибуция –
Corman-Collins, C-9/12, ECLI:EU:C:2013:860, договорът за складиране – Krejci
Lager & Umschlagbetrieb, C-469/12, ECLI:EU:C:2013:788. Мястото на изпълне
ние при договорите за услуги се свързва с държавата членка, където е предоста
вена или е трябвало да бъде предоставена услугата.
Автономното определяне на местоизпълнението за тези два вида договори
концентрира всички спорове във връзка с тях в така определената юрисдикция.
Самото място на изпълнение/доставка на стоките/услугите следва от волята на
страните. Ако договорът обаче не съдържа клауза, която да разкрива волята им,
това място се определя в зависимост от други критерии, които съблюдават
произхода, целите и системата на Регламента.100 Съдът на ЕС формира подход,
според който, ако мястото на доставката не може да бъде определено с помощ
та на договора, не трябва да се прибягва до приложимото към него материално
Вж. решение на Съда на ЕС Peters, 34/82, ECLI:EU:C:1983:87 т. 13.
Вж. решение на Съда на ЕС Kareda, C-249/16, ECLI:EU:C:2017:472.
96
Вж. решение на Съда на ЕС Granarolo, C-196/15, ECLI:EU:C:2016:559.
97
Вж. ðåøåíèå íà Ñúäà íà ÅÑ Feniks, C-337/17, ECLI:EU:C:2018:805, т. 44.
98
Вкл. определени видове договори за изработка – вж. решение на СЕС по дело Car Trim,
C-381/08, ECLI:EU:C:2010:90.
99
Вж. решение на Съда на ЕС Saey Home & Garden, C-64/17, ECLI:EU:C:2018:173, т. 38 и
т. 40.
100
Вж. решение на Съда на ЕС Car Trim, C-381/08, ECLI:EU:C:2010:90, т. 56.
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право, а да се дири мястото, където е извършено физическото предаване на сто
ките.101 Ако мястото на изпълнение се намира в повече от една държава членка,
например при договор за търговско представителство или дистрибуция, се дири
централното място на предоставяне на услугите, произтичащо от разпоредбите
на договора, а при липса на такива разпоредби – действителното изпълнение на
този договор, и при невъзможност за определяне на мястото на това основа
ние – мястото, в което се намира местоживеенето на представителя (доставчика
на услугата).102 Мястото на доставка на услуга при договор за кредит се свързва
със седалището на кредитната институция, отпуснала кредита, вкл. и спрямо
регресен иск между солидарни длъжници.103 Мястото на доставка на услугата
превоз на пътници със самолет е по избор на ищеца – мястото на излитане или
мястото на кацане.104 При договор за превоз на стока с междинни спирания и на
товарвания, вкл. при ползване на различен вид транспорт, мястото на доставка
на услугата, освен ако не е уговорено друго, също се свързва с мястото на
изпращане и мястото на доставка.105 При Павловия иск се преценява мястото на
доставка на стоката/услугата с оглед на договора, от който произтича вземане
то на кредитора.106
Във всички останали хипотези, различни от продажба на стока и доставка на
услуги в държава членка, както и при продажба на стоки и доставка на услуги в
трети държави, мястото на изпълнението на задължението се определя по воля
та на страните, а ако липсва такава – въз основа на lex causae, т.е. според опре
деления въз основа на международното частно право на сезирания съд догово
рен статут.107 Българският съд ще определя приложимото право с помощта на
Регламент „Рим I“. В случая особеното е, че всяко отделно облигационно за
дължение има свое собствено място на изпълнение. „Въпросното задължение“
не е което и да е договорно задължение, а единствено конкретното задължение,
за което се спори.108 Въпросното спорно задължение не е това, което формира
петитума на иска, а онова, „което съответства на договорната претенция, на
която ищецът основава своя иск“ (т.е. основанието на иска).109 Това пояснение
има значение при претендиране на последици, заместващи изпълнението на
спорното задължение. Така например, ако някой претендира обезщетение зара
ди доставка на стока с недостатък, следва да предяви своя иск пред съда по
мястото на изпълнение на задължението за доставка на стоката, а не там, къде
то му се дължи обезщетение за неизпълнение. По същия начин се процедира и
при разваляне на договор поради неизпълнение на конкретно задължение – ре

Вж. решение на Съда на ЕС Car Trim, C-381/08, ECLI:EU:C:2010:90.
Вж. ре
ше
ния на СЕС Wood Floor, C-19/09, ECLI:EU:C:2010:137 и Saey Home &
Garden, C-64/17, ECLI:EU:C:2018:173, т. 47.
103
Вж. решение на Съда на ЕС Kareda, C-249/16, ECLI:EU:C:2017:472.
104
Вж. решение на Съда на ЕС Rehder, C-204/08, ECLI:EU:C:2009:439.
105
Вж. решение на Съда на ЕС Zurich Insurance, C-88/17, ECLI:EU:C:2018:558, т. 19.
106
Вж. ðåøåíèå íà Ñúäà íà ÅÑ Feniks, C-337/17, ECLI:EU:C:2018:805, т. 46.
107
Вж. решение на Съда на ЕС Tessili, 12/76, ECLI:EU:C:1976:133.
108
Вж. например решения на Съда на ЕС de Bloos, 14/76, ECLI:EU:C:1976:134, т. 9, 12 и
Shenavai, 266/85, ECLI:EU:C:1987:11, т. 20.
109
Вж. решение на Съда на ЕС de Bloos, 14/76, ECLI:EU:C:1976:134, т. 13 и 14.
101
102
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левантно е мястото, където е трябвало да бъде изпълнено. Така е и ако с иска се
претендира връщане на даденото по недействителен договор – мястото на из
пълнение на въпросното задължение няма да е там, където трябва да бъде вър
нато даденото, а там, където съгласно договора се е случила размяната на пре
стациите. Изтъкнатите от ответника в негова защита възражения не променят
мястото на изпълнение на въпросното задължение, което е изтъкнато от ищеца.
Така например, ако с иска се претендира заплащане на договорено възнаграж
дение, а ответникът в своя защита твърди договорно неизпълнение, „въпросно“
е единствено задължението за заплащане на цената. Ако има няколко спорни
задължения, водещо е основното от тях.110 Определянето на водещото спорно
задължение е по-лесно, ако едното от тях е сурогат на договореното задълже
ние (например обезщетение). Ако обаче спорните задължения са еднакво воде
щи (основни), всяко едно от тях обосновава собствено място на изпълнение, съ
ответно позволява на ищеца да предяви своите претенции в различни държа
ви.111
3.5.1.2. Непозволено увреждане, деликт или квазиделикт (точка 2)
На второ място, специална компетентност може да възникне при дела относ
но непозволено увреждане, деликт или квазиделикт (чл. 7, т. 2). Компе
тентният съд се определя според мястото, където е настъпило или може да
настъпи вредоносното събитие. Понятията „непозволено увреждане“, „де
ликт“ и „квазиделикт“ се тълкуват автономно. Те обхващат всички искове,
които целят да ангажират отговорността на ответника и които не са свързани с
договор по смисъла на чл. 7, т. 1 от Регламента.112 Обратно, изключени са иско
ве, които произтичат от неоснователно обогатяване, тъй като при тях не въз
никва отговорност за обезщетяване на вреди, а задължение за връщане на полу
ченото, с което се е обеднила другата страна.113 Не са обхванати и отменител
ните искове на кредитор отново защото чрез тях се дири не обезщетение, а пре
махване на последиците от разпореждане с активите на длъжника.114
„Вредоносното събитие“ също се тълкува автономно и може да се свърже
както с мястото, където са настъпили непосредствените/преките вреди,
така и с мястото, където е настъпило събитието, причинило вредите
(мястото на деянието).115 Ищецът може по свой избор да предяви иск срещу
ответника пред съда в едното или другото място.116
Вж. решения на Съда ЕС de Bloos, 14/76, ECLI:EU:C:1976:134, т. 9, 12, и Shenavai,
266/85, ECLI:EU:C:1987:11, т. 19.
111
Вж. решение на Съда на ЕС Leathertex, C-420/97, ECLI:EU:C:1999:483, т. 42.
112
Вж. решения на Съда на ЕС Kalfelis, 189/87, ECLI:EU:C:1988:459, т. 18, Reichert und
Kockler, C-261/90, ECLI:EU:C:1992:149, т. 16, Tacconi, C-334/00, ECLI:EU:C:2002:499, т. 21,
Gabriel, C-96/00, ECLI:EU:C:2002:436, т. 33, Henkel, C-167/00, ECLI:EU:C:2002:555, т. 36.
113
Вж. решение на Съда на ЕС Kalfelis, 189/87, ECLI:EU:C:1988:459, т. 21.
114
Вж. решение на Съда на ЕС Reichert und Kockler, C-261/90, ECLI:EU:C:1992:149, т. 19.
115
Вж. ре
ше
ния на СЕС Bier, 21/76, EU:C:1976:166, т. 15, Shevill, C-68/93,
ECLI:EU:C:1995:61, т. 20, Henkel, C-167/00, ECLI:EU:C:2002:555, т. 44, Kronhofer, C-168/02,
ECLI:EU:C:2004:364, т. 16.
116
Във връзка със замърсяването на околната среда вж. решение на Съда на ЕС Bier,
21/76, EU:C:1976:166, т. 24 и 25, във връзка с нарушение на правата върху марка – Coty
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Мястото, където е настъпило събитието, което е причинило вредите, се
намира там, където се поставя началото на вредоносното изпълнително
деяние.117 Мястото, където е настъпила или може да настъпи вредата, се
намира там, където „за увреденото лице настъпват вредоносните въздейст
вия от предизвикващото отговорността събитие (превод  – Б. М.)“.118 Не
всяка вредоносна последица от подобен тип събитие обуславя международна
компетентност. Според практиката на Съда на ЕС от делото Marinari, C-364/93,
EU:C:1995:289, понятието „мястото, където е настъпило вредоносното съби
тие“ не може да се тълкува разширително, така че да обхване всяко място,
на което могат да бъдат усетени неблагоприятните последици от събитие,
което вече е причинило вреда, действително настъпила на друго място.
Мястото на настъпване на вредата се свързва единствено и само с мястото на
настъпване на преките, директните вреди.119 Това е онова място, където за
пръв път се уврежда правно защитеното благо. Без значение е мястото, където
са настъпили последващи, косвени вреди или мястото, където лицето е разбра
ло, че е увредено.120 Като косвени, непреки вреди Съдът на ЕС третира вредите
на лица, претърпени при смърт на техен близък.121 Съдебната практика на Съда
на ЕС съдържа примери за определяне на мястото на настъпване на пряката
вреда в някои специфични хипотези, които заслужават внимание. Така напри
мер, ако вредоносното деяние е било насочено и е увредило дадено лице, но ед
новременно с това по косвен начин е причинило вреди и на трети лица, то
мястото на настъпването на вредата е едно единствено там, където са възникна
ли първите вреди, но не и косвените на третото лице.122 Интерес заслужава и
въпросът къде се намира мястото на настъпване на пряката вреда при уврежда
не под формата на финансови вреди (например при инвестиране в акции в
чужбина). Практиката на Съда на ЕС застъпва разбирането, че това е мястото,
където е самото увредено имущество, т.е. където са закупени и продадени на
загуба впоследствие въпросните активи.123 В случай на спор между инвеститор
и банка, издала облигации на приносител, по повод дирене на отговорност във
връзка с проспект, Съдът на ЕС приема, че съдилищата по местоживеене на ин
веститора, като съдилища по мястото, където е настъпило вредоносното съби
тие, са компетентни да разгледат иска, когато твърдяната вреда представля
ва имуществена вреда, настъпила директно по банковата сметка на посоче
ния инвеститор в банка, установена в съдебния район на тези съдилища, и ос
таналите конкретни обстоятелства по този случай също обуславят предос
Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, т. 46, и във връзка с отговорността на директор на дру
жество – Holterman Ferho Exploitatie и др., C-47/14, EU:C:2015:574, т. 72, за вреди във връзка
с емитиране на ценни книжа – Kolassa, C-375/13, ECLI:EU:C:2015:37.
117
Вж. решение на Съда на ЕС Shevill, C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61, т. 24.
118
Вж. решение на Съда на ЕС Shevill, C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61, т. 43 и сл.
119
Вж. решение на Съда на ЕС по дело Marinari, C-364/93, ECLI:EU:C:1995:289, т. 14,
Dumez, C-220/88, ECLI:EU:C:1990:8, т. 22, Kronhofer, C-168/02, ECLI:EU:C:2004:364, т. 20.
120
Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС Réunion européenne and Others, C-51/97,
ECLI:EU:C:1998:509, т. 33.
121
Вж. решение на Съда на ЕС Lazar, C-350/14, ECLI:EU:C:2015:802.
122
Вж. решение на Съда на ЕС Dumez, C-220/88, ECLI:EU:C:1990:8, т. 20.
123
Вж. решение на Съда на ЕС Kronhofer, C-168/02, ECLI:EU:C:2004:364, т. 21.
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тавянето на компетентност на посочените съдилища.124 Ако вредоносното
събитие се намира във връзка с използването на кораб или въздухоплавателно
средство, мястото на настъпване на вредата може да бъде свързано с държава
та, където те са регистрирани, при условие че вредите са настъпили на борда на
тези превозни средства.125 Ако вредите са причинени на товар по време на пре
воз, Съдът на ЕС е склонен да свърже местонастъпването на пряката вреда с
мястото, където превозвачът е следвало да достави стоките.126
За определени видове непозволено увреждане Съдът на ЕС създава и нароч
ни интерпретации, които отчитат спецификите на съответното изпълнително
деяние и защитавани интереси.
При искове, произтичащи от увреждане на честта и доброто име на физи
ческо лице чрез разпространение на печатни медии в различни държави
членки, увреденото лице може да претендира обезщетение в държавата по
месторазпространението на вестника само до размера на вредите, настъпили на
територията на тази държава. Обезщетение за всички причинени вреди може да
се претендира само от съда на държавата членка, където е установено юриди
ческото лице, разпространител на медията.127
При нарушаване на права на физическо лице, свързани с личността, чрез
публикуване на информация в уебсайт според Съда на ЕС увреденото лице
може да сезира с иск за отговорност за цялата причинена вреда или юрисдик
циите на държавата членка по мястото на установяване на лицето, което публи
кува информацията, или юрисдикциите на държавата членка, в която се намира
центърът на неговите интереси. Отделно лицето може да предяви иска си пред
юрисдикциите на всяка държава членка, на чиято територия е достъпна или е
била достъпна публикуваната в интернет информация, като те са компетентни
единствено за вредата, причинена на територията на държавата членка на сези
раната юрисдикция.128 При увредено юридическо лице чрез публикации в
интернет Съдът на ЕС предвижда, че то може да предяви пред юрисдикциите
на държавата членка, в която се намира центърът на неговите интереси, иск за
поправяне на данните, за заличаване на коментарите и за обезщетение за цялата
претърпяна вреда. Когато юридическото лице извършва по-голямата част от
дейността си в държава членка, различна от тази, в която е неговото седалище
съгласно устройствения акт, това лице може да предяви иск срещу предполага
емия нарушител в тази друга държава членка на основание, че това е мястото
на настъпване на вредата.129
Богата и многообразна е практиката на Съда на ЕС и при нарушаване на
права на интелектуална собственост. Формите на нарушение при този вид
Вж. решение на Съда на ЕС Löber, C-304/17, ECLI:EU:C:2018:701.
Вж. решение на Съда на ЕС по дело DFDS Torline, C-18/02, ECLI:EU:C:2004:74, т. 27.
126
Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС Réunion européenne and Others, C-51/97,
ECLI:EU:C:1998:509:35.
127
Вж. решение на Съда на ЕС Shevill, C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61.
128
Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС eDate Advertising and Others, C-509/09,
ECLI:EU:C:2011:685 è C-161/10.
129
Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС Bolagsupplysningen and Ilsjan, C-194/16,
ECLI:EU:C:2017:766.
124
125
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деликти са усложнени, особено при използване на интернет пространството.
При тях може да има множество участници. Отделно трябва да се отчита и те
риториалният принцип на защита, характерен за класическото право на инте
лектуалната собственост, който предполага съответното право да е защитено в
държава членка, чийто съд разглежда съответния спор.
В решението по дело Wintersteiger, C-523/10, ECLI:EU:C:2012:220 Съдът на
ЕС се произнася по повод на твърдяно нарушение на търговска марка, осъщест
вено чрез неправомерното є използване в реклама на уебсайт на интернет тър
сачка (по-конкретно – използване на ключова дума, идентична с чуждата тър
говска марка, за целите на категоризиране на търговско съобщение). Според
него мястото на настъпването на вредата се свързва с държавата членка, къ
дето е защитена марката, т. е. по месторегистрацията є (т. 27). Съдът на тази
държава членка може да се произнесе за цялата вреда, която се твърди, че е
причинена на притежателя на защитеното право, както и да постанови преуста
новяване на нарушението. Мястото на настъпване на събитието, причинило
вредата – в този случай на реклама на интернет търсачка, – се свързва със за
действането на техническия процес по публикуване на обявата от страна на
рекламодателя, а не с поведение от страна на доставчика на услугата по катего
ризиране (в случая – интернет търсачката) или с местонахождението на неговия
сървър (т. 35 и 36). От своя страна задействането на техническия процес по
публикуване е резултат от решение, взето в мястото на установяване на рекла
модателя.
Така спо
ред ре
ше
ние на Съда на ЕС по де
ло Pinckney, C-170/12,
ECLI:EU:C:2013:635: в случай на твърдяно нарушение на имуществените ав
торски права, гарантирани от държавата членка на сезираната юрисдикция,
последната е компетентна да разгледа иск за обезщетение, предявен от ав
тора на произведение срещу установено в друга държава членка дружество,
което е възпроизвело произведението в тази друга държава членка на мате
риален носител, продаван впоследствие от дружества, установени в трета
държава членка, чрез уебсайт, достъпен и в района на сезираната юрисдик
ция. Последната има компетентност само по отношение на вреда, причине
на на територията на държавата членка, към която тя принадлежи.
В решението по делото Hejduk, C-441/13, ECLI:EU:C:2015:28 Съдът на ЕС
установява какво се разбира под място на настъпване на събитието, причинило
вредата, и място на настъпване на вредата при разпространение в интернет
на фотографии без съгласието на автора им. Мястото на настъпване на съ
битието, причинило вредата, е ìÿñòîòî, îòêúäåòî ñå задейства техническият
процес по публикуването на фотографиите на уебсайт, насочващ към поведение
от страна на собственика на сайта, съответно към мястото, където е неговото
седалище (т. 24 и т. 25). Ако авторското право е защитено в държавата на сези
рания съд, той е компетентен с оглед на мястото на настъпване на вредата
при публикуване на защитени фотографии на уебсайт, доколкото този сайт е
достъпен в съдебния район на сезирания съд. В този случай съдът е компетен
тен да се произнесе само за вредата, причинена на територията на държавата
членка, към която принадлежи.
По делото Hi Hotel HCF, C-387/12, ECLI:EU:C:2014:215 Съдът на ЕС се
произнася отново по спор за нарушени авторски права чрез разпространение
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без съгласието на автора им – в случая на фотографии. Ищецът е отстъпил пра
вото на ползване на един от ответниците, който обаче от своя страна е предал
снимките за разпространение от трето лице – втория ответник. Съдът на ЕС
приема, че при няколко предполагаеми причинители на твърдяна вреда за иму
ществени авторски права, закриляни в държавата членка, в която се намира
сезираният съд, тази разпоредба е пречка за компетентен с оглед на място
то на настъпване на събитието, причинило тази вреда, да се приеме съдът, в
района на който призованият като ответник измежду предполагаемите
причинители не е действал, но не е пречка да се приеме, че този съд е компе
тентен с оглед на мястото на настъпване на твърдяната вреда, при условие
че същата може да настъпи в района на сезирания съд. В последната хипоте
за този съд е компетентен само що се отнася до вредите, причинени на те
риторията на държавата членка, в която се намира.
При непозволено увреждане, произтичащо от антиконкурентно поведение,
Съдът на ЕС постановява, че „мястото, където е настъпило вредоносното съби
тие“, е мястото на настъпване на загубата на приходи, изразяваща се в спад
в продажбите, т. е. мястото на пазара, който е засегнат от посоченото по
ведение и на който пострадалото лице твърди, че е претърпяло тези загуби.
В допълнение, „място, където е настъпило вредоносното събитие“, може да се
разглежда и като мястото на сключване на антиконкурентно споразумение,
противоречащо на член 101 ДФЕС, или като мястото, където е предлагано и
прилагано хищническо ценообразуване, ако тези практики са представлявали
нарушение съгласно член 102 ДФЕС.130
3.5.1.3. Граждански иск в наказателен процес (точка 3)
На трето място, специална компетентност може да има съдът на държава
членка, пред който в рамките на наказателен процес е предявен граждан
ски иск за вреди или реституция вследствие на деяние, което води до на
казателно производство. Гражданските искове трябва да са свързани с дейст
вието, което подлежи на наказване, и трябва да могат да бъдат разглеждани от
наказателен съд според неговото собствено право. Така предвидената междуна
родна компетентност се прилага паралелно с чл. 4 (компетентност по местожи
телството на ответника) и с чл. 7, т. 2 (компетентност по местонастъпването на
вредоносното събитие). В посочените случаи гражданският ищец може да си
избере едно от трите възможни съдилища на държава членка.
3.5.1.4. Връщане на паметник на културата (точка 4)
Специална компетентност е предвидена и за граждански иск за възстано
вяване въз основа на собственост на паметник на културата по смисъла на
определението в член 1, точка 1 от Директива 93/7/ЕИО, предявен от лицето,
което претендира правото на възстановяване на такъв паметник. По силата на
чл. 7, т. 4 този иск може да бъде отнесен до съдилищата на мястото, където се
намира паметникът на културата в момента на сезиране на съда. Благодарение
на тази разпоредба например може да се води дело директно за връщане на вещ
130

Вж. решение на Съда на ЕС flyLAL, C-27/17, ECLI:EU:C:2018:533.
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в друга държава членка срещу лице, което има местоживеене у нас, в случай че
това лице е оставило за съхранение паметника на културата в тази държава
(например в своя вила или в аукционна къща). Този иск лесно може да бъде съ
четан с обезпечителна мярка, а решението след това ще подлежи на директно
принудително изпълнение.
3.5.1.5. Спор, произтичащ от дейността на клон (точка 5)
Специална компетентност може да възникне и при спорове, произтичащи
от дейност на клон, агенция или друго вид представителство. С нея разпо
лагат съдилищата на държавите членки, в които се намират посочените
структурни единици (чл. 7, т. 5). От първото изречение на чл. 7 обаче става
ясно, че местоживеенето на ответника трябва да се намира в друга държава
членка. Тази компетентност е паралелна с общата и тази по т. 1 и 2131 на пар. 7
от Регламента. Тук се обхващат само исковете срещу юридическото лице, а не
от него срещу другата страна. Съдът на ЕС дава автономно определение за
„клон, агенция или друг вид представителство“. Посочените форми на актив
ност се определят като подвидове на общото понятие за „място на дейност“.
„Мястото на дейност“ от своя страна е място на търговска дейност..., което
функционира продължително като външен пункт на централата, има свое
управление и материална обезпеченост и по същество е така структурирано,
че може да извършва сделки с трети лица, които, въпреки че знаят, че право
отношението им възниква с централа, намираща се в чужбина, нямат нужда
да се обръщат директн о към нея, а могат да сключат сделките на мястото,
където се осъществява търговската дейност, която е външна за централа
та132 (превод Б. М.). Допълнително условие, за да се приеме, че е налице „мя
сто на дейност“, е то да се намира под надзора и управлението на централата.133
3.5.1.6. Тръст и спасяване на стока или товар (точки 6 и 7)
В последните две точки от чл. 7, съответно т. 6 и 7, е уредена специалната
компетентност на съдилищата в сравнително екзотичните за България
случаи на искове, произтичащи от тръст или намиращи се във връзка със
спасяването на стоки или товар. Поради редките случаи, в които те биха се
прилагали, настоящото изследване просто ги посочва за пълнота. Според т. 6
спорове, предявени срещу лице в качеството му на учредител, доверителен соб
ственик или бенефициер на доверителна собственост, създадена по силата на
закон и на писмен документ или устно и доказана писмено, може да бъдат пре
дявени и разгледани от съда на държавата членка, където се намира доверител
ната собственост. Последното основание за учредяване на международна ком
петентност по чл. 7 (т. 7) се прилага към спорове относно плащане на въз
награждение, искано във връзка със спасяване на товар или навло. Първото
допълнително условие за прилагане на тази разпоредба е товарът или навлото
да е бил задържан с цел да обезпечи това плащане или е могъл да бъде задър
жан, но е дадена гаранция или друго обезпечение. На второ място, трябва да се
Вж. решение на Съда на ЕС flyLAL, C-27/17, ECLI:EU:C:2018:533.
Вж. решение на Съда на ЕС по дело Somafer, 33/78, ECLI:EU:C:1978:205, т. 12.
133
Вж. решение на Съда на ЕС de Bloos, 14/76, ECLI:EU:C:1976:134, т. 20, 22.
131
132
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претендира „че ответникът има право върху товара или навлото, или е имал та
кива права по време на спасяването им“. С помощта на тази разпоредба описа
ните искове може да се предявят в съда, в обсега на чиято компетентност е на
ложено или е можело да бъде наложено задържането.
3.5.2. Член 8
В чл. 8 от Регламент № 1215/2012 са предвидени специални основания за
международна компетентност в случаите, когато са предявени няколко иска.
Тази разпоредба цели да не позволи постановяването на противоречиви съдеб
ни решения в повече от една държава. Член 8 не въвежда общо основание за
международна компетентност, почиващо на връзката между делата. Единствено
и само основанията, изрично изброени в чл. 8, позволяват подобен тип съединя
ване на претенции.134
3.5.2.1. Множество ответници (точка 1)
Съгласно чл. 8, т. 1 от Регламента срещу лице с местоживеене в държава
членка, което е един от множество ответници, може да бъде предявен иск в съ
дилищата на друга държава членка, където е местоживеенето на всеки един от
другите ответници. Това е допустимо само при условие, че исковете са в така
ва тясна връзка, че е целесъобразно да бъдат разгледани и решени заедно, за
да се избегне рискът от противоречащи си съдебни решения, постановени в
отделни производства. Ако някой от ответниците няма местоживеене в държа
ва членка, чл. 8, т. 1 от Регламента няма да се прилага.135 Също така, ако на те
риторията на държавата членка, чийто съд е сезиран, не се намира местожи
веенето на никого от ответниците, исковете няма да може да бъдат предявени и
разгледани заедно.136 За да бъде приложим чл. 8, т. 1 от Регламента, е необхо
димо между предявените искове срещу множеството ответници да е налице
„конекситет“, т.е. между тях да съществува тясна връзка. Наличието на конек
ситет се проверява към момента на сезирането на съда.137 Разпоредбата съдър
жа легална дефиниция на понятието „конекситет“ – това е такава тясна връзка,
при която е целесъобразно исковете да бъдат разгледани и решени заедно, за да
се избегне рискът от противоречащи си съдебни решения, постановени в отдел
ни производства. Целта на това определение е да се предотвратят случаите, при
които ищецът би сезирал съд на един от ответниците единствено и само защото
желае да избегне съда по местоживеенето на някого от другите ответници.138
Тази дефиниция е въведена вследствие на установената съдебна практика на
Съда на ЕС по прилагането на Брюкселската конвенция.139 Във всички случаи

134
Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС Réunion européenne and Others, C-51/97,
ECLI:EU:C:1998:509, т. 16.
135
Вж. решение на Съда на ЕС Sapir and Others, C-645/11, ECLI:EU:C:2013:228.
136
Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС Réunion européenne and Others, C-51/97,
ECLI:EU:C:1998:509, т. 46, 52.
137
Вж. решение на Съда на ЕС Kalfelis, 189/87, ECLI:EU:C:1988:459, т. 12.
138
Вж. решение на Съда на ЕС Reisch Montage, C-103/05, ECLI:EU:C:2006:471, т. 32.
139
Вж. решения на Съда на ЕС Kalfelis, 189/87, ECLI:EU:C:1988:459, т. 13, Réunion
européenne and Others, C-51/97, ECLI:EU:C:1998:509, т. 48.
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тясна връзка е налице, когато исковете произтичат от едни и същи правни осно
вания или от едни и същи фактически обстоятелства. Примери за тясна връзка,
при която може да се предяви иск срещу ответник по местоживеенето на някого
от другите ответници, е хипотезата на солидарност, съсобственост, както и от
говорността на главен длъжник и поръчител. Обратно – според Съда на ЕС лип
сва достатъчно тясна връзка между дела с предмет нарушение на право върху
интелектуална собственост от различни ответници в различни държави член
ки.140 Съдът на ЕС счита, че не е налице достатъчно тясна връзка между догово
рен и деликтен иск, произтичащи от едни и същи факти (увреждане на стоки по
време на превоз), предявени срещу различни ответници.141 Що се отнася до до
пустимостта на иска, Съдът на ЕС приема, че тя не трябва да влияе върху при
ложението на чл. 8, т. 1.142 Според него чл. 8, т. 1 намира приложение и когато
искът срещу ответника с местоживеене в държавата на сезирания съд е бил не
допустим, тъй като спрямо него е било открито производство по несъстоятел
ност.143
3.5.2.2. Обратен иск (точка 2)
В чл. 8, т. 2 от Регламент 1215/2012 е предвидена специална международ
на компетентност за случая на привличане на трето лице в чужд процес.
Разпоредбата намира приложение само спрямо искове срещу „трета страна по
дело за поръчителство или гаранция или в друго производство на трета страна“.
Искът за поръчителство или гаранция следва да се разбира като претенция,
която се предявява от ответник срещу трето за процеса лице с цел освобождава
не от неблагоприятни за него последици, които биха възникнали вследствие на
съдебния процес.144 От българска гледна точка това е случаят на упражняване
на регрес чрез обратен иск. От своя страна, намесата на третото лице в чуждия
за него процес може да бъде доброволна – когато третото лице самò встъпва в
процеса, за да защити своите интереси (подобно на познатото у нас встъпване
на трето лице помагач). Тя може да бъде и принудителна – когато то бъде
привлечено от една или повече от страните (аналогично на българското привли
чане на трето лице помагач, например при привличане на цедент от цесионера,
който прави възражение за прихващане срещу ищеца).145 Исковете срещу тре
тото за делото лице по силата на чл. 8, т. 2 от Регламента могат да бъдат предя
вени и разгледани от съда, компетентен по първоначалното дело. Без значение
е основанието, поради което сезираният съд е компетентен.146 Член 8, т. 2 не се
прилага, ако делото срещу третото лице е заведено единствено с цел това лице
да бъде отклонено от подсъдността на съда, който би бил компетентен по
неговото дело. Според практиката на СЕС, ако между първоначалното дело и
Вж. решение на Съда на ЕС Roche Nederland and Others, C-539/03, ECLI:EU:C:2006:458.
Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС Réunion européenne and Others, C-51/97,
ECLI:EU:C:1998:509, т. 50.
142
Вж. решение на Съда на ЕС Reisch Montage, C-103/05, ECLI:EU:C:2006:471, т. 30.
143
Вж. решение на Съда на ЕС Reisch Montage, C-103/05, ECLI:EU:C:2006:471.
144
Вж. Jenard, P. Оp. cit., p. 27.
145
Вж. Jenard, P. Оp. cit., p. 28.
146
Вж. решение на СЕС по дело Hagen v Zeehaghe, C-365/88, ECLI:EU:C:1990:203.
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искът срещу третото лице съществува взаимна връзка, то тогава няма да има
риск от подобен тип злоупотреба.147
Член 8, т. 2 от Регламента се намира в колизия с чл. 219, ал. 2 ГПК, според
който привличане не се допуска, ако третото лице няма постоянен адрес в
Република България или живее в чужбина. В доктрината се подкрепя разбира
нето, че чл. 219, ал. 2 ГПК не се прилага, в случай че са изпълнени предпостав
ките за прилагане на чл. 8, т. 2 от Регламент „Брюксел Iа“, в частност: когато
третото лице има местоживеене в държава членка по смисъла на същия този
регламент.148 Съдебната практика обаче предпочита да следва забраната на
чл. 219, ал. 2 ГПК149 най-вече защото привличането на трето лице с местожи
веене в държава – членка на ЕС, е допълнително усложнение, което забавя це
лия процес, затруднява съда и го изправя пред допълнителни дейности като
връчване на документи в чужбина, обезпечаване на преводи и разбира се, го
конфронтира с нуждата от произнасяне и по потенциален обратен иск. Труд
ността от привличане на едно трето лице с местоживеене в държава – членка на
ЕС, е същата, както ако трябва да се привлече като ответник по главно произ
водство. Българският съд трябва да прилага правото на ЕС, в случая чл. 8, т. 2
от Регламента, и да му отдава нужното предимство – в случая да не прилага
забраната на чл. 219, ал. 2 ГПК.
3.5.2.3. Насрещен иск (точка 3)
Следващият случай на специална международна компетентност се отнася до
предявен насрещен иск, който е основан на същия договор или фактически
състав като първоначалния иск (чл. 8, т. 3 от Регламента). За да бъде прило
жен чл. 8, т. 3 от Регламента, най-напред е необходимо да има висящ процес по
първоначалния иск. Началото на висящността се дефинира автономно с помощ
та на чл. 32 от Регламента. Сезираният с началния иск съд трябва да е междуна
родно компетентен. Основанията за неговата международна компетентност мо
же да бъдат всякакви, включително да е налице споразумение за избор на съд. В
рамките на процеса по първоначалния иск следва да има предявяване на насре
щен иск. От своя страна насрещният иск може да бъде предявен от ответника
срещу ищеца, но може да бъде и насрещен иск от ищеца срещу насрещния иск
на ответника. Тези искове може да бъдат единствено и само между първоначал
ния ищец и ответник. Ако исковете са спрямо трета страна, тогава следва да се
проверят предпоставките за прилагане на чл. 8, т. 2. Във всички случаи насрещ
ният иск трябва да попада в предметния обхват на Регламента.
Член 8, т. 3 се прилага само ако първоначалният и насрещният иск произти
чат от един и същ договор или от едни и същи факти. Без подобна връзка меж
ду исковете компетентен да разгледа насрещния иск е съдът, посочен от всички
останали видове компетентност, установени в Регламента. Според практиката
на Съда на ЕС, за да се избегне рискът от водене на множество дела, е необхо
Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС Réunion européenne and Others, C-51/97,
ECLI:EU:C:1998:509, т. 33.
148
Вж. Българско гражданско процесуално право. Цит. съч., с. 407.
149
Определение № 77 от 5.05.2016 г. по в. ч. т. д. № 104/2016 г. и определение № 62 от
5.04.2016 г. по в. ч. т. д. № 88/2016 г. на Апелативния съд – Велико Търново.
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димо да се установи наличие на îáù ïðîèçõîä íà íàñðåùíèÿ ñ ïúðâîíà÷àëíèÿ
èñê.150 Такъв е случаят например при първоначален иск с твърдение за наруше
ние на правата на личността на ищеца поради заснемане без негово знание от
ответника и насрещен иск за обезщетение на основание деликтна или квазиде
ликтна отговорност на ищеца за препятстване на интелектуалното творчество
на първоначалния ответник.151
Съдът на ЕС изключва от приложното поле на разглежданата разпоредба
искове на ответника срещу ищеца, които са „чиста защита“ срещу първоначал
ния иск.152 Според него от националното право на сезирания съд зависи дали
прихващането се третира като „чиста защита“, или като „иск, по повод на който
ще бъде постановено самостоятелно решение“. В последния случай то може да
бъде упражнено чрез насрещен иск, който следва да бъде подчинен на всички
предпоставки, включени в чл. 8, т. 3 на Регламент 1215/2012.
3.5.2.4. Обективно съединяване на искове (точка 4)
Последното специално основание, установено в полза на ищеца, е предвиде
но в чл. 8, т. 4 от Регламент № 1215/2012. Благодарение на тази разпоредба
срещу лице с местоживеене в държава членка може да бъде предявен иск по де
ла във връзка с договор, ако процедурата може да се съчетае с процедура сре
щу същия ответник, по дела относно вещни права върху недвижими имоти, в
съда на държавата членка, където е разположен имотът. Това е единстве
ният случай, в който обективното съединяване на искове може да обуслови
международна компетентност.
За да се приложи чл. 8, т. 4 от Регламент „Брюксел I“, единият от обективно
съединените искове трябва да е във връзка с договор. Този иск трябва да е съ
единен с иск с предмет вещно право върху недвижима вещ. От своя страна този
вещен иск трябва да е предявен реално, а не само да има възможност да бъде
подаден. На следващо място, за да се приложи чл. 8, т. 4, е нужно двата иска да
могат да бъдат съединени. Дали това е възможно, може да отговори единствено
правото на държавата по местонахождението на недвижимия имот (което е и
правото на сезирания международно компетентен съд). Ако според нейното
право това не е възможно, няма да може да се приложи и чл. 8, т. 4.
3.6. Обезпечаване на иск – чл. 35
Постановяването на временни, вкл. обезпечителни мерки е възможно винаги
от съда, който разглежда делото по същество и е компетентен на някое от изло
жените по-горе основания. Отделно, съгласно чл. 35 от Регламент 1215/2012
съдилищата на държавите членки могат да постановят временни, вкл. обезпечи
телни мерки, каквито са предвидени в тяхното право, т.е. наред със съда, компе
тентен по съществото на спора, от българския съд могат да се искат временни,
вкл. обезпечителни мерки, каквито са допустими и познати у нас.

Вж. решение на Съда на ЕС Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:763, т. 37.
Вж. решение на Съда на ЕС по дело Nothartová, C-306/17, ECLI:EU:C:2018:360.
152
Вж. решение на Съда на ЕС по дело Danvern Production, C-341/93, ECLI:EU:C:1995:239,
т. 12.
150
151

48

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

Практиката на Съда на ЕС последователно създава ограничения във връзка с
постановяването на временни, вкл. обезпечителни мерки от съда на държавата
членка във връзка с чл. 35 от Регламент 1215/2012.
По повод на възможните мерки Съдът на ЕС уточнява, че тук попадат само
такива, които целят временно и/или защитно (обезпечително) запазване на
фактическото или правното положение, за да се съхранят правата, чиято защита
се иска от съда, компетентен по главното дело.153 Във връзка с предварително
изпълнение като обезпечение Съдът на ЕС постановява, че то също би могло да
бъде временна, вкл. обезпечителна мярка, но ако връщането на сумата бъде га
рантирано на ответника, в случай че ищецът загуби делото, и само ако се отна
ся до имущество в държавата на сезирания съд.154
На следващо място, Съдът на ЕС изисква наличие на реална връзка между
предмета на обезпечителната мярка и съда, който я постановява на основание
чл. 35 от Регламент 1215/2012.155 Такава връзка е налице, ако имущество на
длъжника се намира в тази държава или ако самият той е там. Отделно, ако
обезпечителната мярка е под формата на спиране на изпълнението, то трябва да
е започнало в същата тази държава.
Съдът на ЕС поставя и ограничения във връзка с пренавиването и допускане
то на изпълнение на решения относно временни, вкл. обезпечителни мерки,
които са разгледани систематично по-долу.

4. Висящ процес и свързани искове
Системата от основания за определяне на международната компетентност
съгласно Регламент 1215/2012, вкл. допълнен от националното право съгласно
чл. 6, позволява в определени ситуации да бъдат сезирани с един и същ спор
между едни и същи страни няколко съдилища на държави членки. Ако това се
случи, е налице ситуация на висящ процес (т. 4.1). Възможно е да се предявят
няколко иска в различни държави членки, които се намират във връзка един
спря
мо друг. Координацията по
меж
ду им се пре
доста
вя чрез ин
сти
ту
та на
свързаните искове (т. 4.2). Ако е налице конкуренция между дело в държава –
членка на ЕС, и в трета държава, Регламент 1215/2012 предвижда за определени
ситуации нарочна правна уредба (т. 4.3).
4.1. Висящ процес (lis pendens) – чл. 29 и чл. 31, пар. 2
Висящият процес е уреден в чл. 29, където се намира общото правило, почи
ващо на принципа на времевия приоритет, според което първият по време сези
ран съд преценява дали е международно компетентен. За случаите на споразу
мение, което предоставя изключителна компетентност на съд на държава
членка, е въведено изключение, което се съдържа в чл. 31, пар. 2 и предоставя

Вж. решения на Съда на ЕС Reichert und Kockler, C-261/90, ECLI:EU:C:1992:149, Van
Uden Maritime, C-391/95, ECLI:EU:C:1998:543 и St. Paul Dair, C-104/03, ECLI:EU:C:2005:255.
154
Вж. решения на Съда на ЕС Van Uden Maritime, C-391/95, ECLI:EU:C:1998:543 и Mietz
C-99/96, ECLI:EU:C:1999:202.
155
Вж. решения на Съда на ЕС Van Uden Maritime, C-391/95, ECLI:EU:C:1998:543 и St.
Paul Dairy, C-104/03, ECLI:EU:C:2005:255.
153
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решението за международната компетентност на избрания съд независимо от
момента на сезирането му.
Предпоставките за прилагане на чл. 29 са: 1) наличие на конкуриращи се де
ла, които попадат в предметния обхват на Регламент 1215/2012; 2) делата тряб
ва да са заведени пред съдилища на държава – членка на ЕС, които да имат
международна компетентност съгласно Регламент 1215/2012 или националното
право на съответния съд във връзка с чл. 6 от Регламента, който прави пре
ценката за наличие на висящ процес156; 3) искът, с който е сезиран съдът на дру
гата държава членка, трябва да е предявен преди иска, с който е сезиран съдът
на държавата членка, който преценява висящността, като моментът на сезиране
се преценява автономно с помощта на чл. 32. Член 29, пар. 2 задължава сезира
ния съд по искане на другия сезиран със спора съд незабавно да го уведоми от
носно датата, на която е бил сезиран в съответствие с член 32; 4) исковете тряб
ва да бъдат с „един и същ предмет“ и да почиват на „едно и също основание“157,
като под „основание“ следва да се разбират фактическият състав и правни
те норми, на които почива претенцията, а под „предмет“ – целта, която се
преследва с иска. При преценката на идентичността се съобразяват единствено
исковите претенции на съответния ищец, но не и възраженията на ответника.158
Еднаквостта на правните норми не трябва да е формална, а функционална и те
леологическа. В този смисъл Съдът на ЕС в решението по делото Maersk Olie
приема, че „искът за обезщетение на вреди почива върху правото на извъндого
ворната отговорност“, а не цитира и не сравнява конкретни правни норми.159
Относно предмета на спора Съдът на ЕС последователно приема, че тържест
веността между предметите не е необходимо да е стопроцентова, още помалко да зависи само от начина на формулиране на исковата молба. Идентич
ността в предметите трябва да произтича от идентичността на ядрото (сърцеви
ната) на съответните претенции.160 Такава тъждественост е налице между осъ
дителен иск за изпълнение на договор и предявен по-късно иск за установяване
на недействителност и/или разваляне на същия договор. Общото ядро на пре
тенциите в случая е действителността на договора.161 До същото заключение е
достигнато и в обратната ситуация – при която първият по време иск е бил
установителен (да се установи липсата на задължение/отговорност), а вторият –
осъдителен (иск за заплащане на обезщетение). Сърцевината на споровете в
представената хипотеза е установяването на съществуващата или несъществу
ващата отговорност на съответния субект162; 5) исковете трябва да са предявени
между едни и същи страни, като преценката за съвпадение между тях не зависи
156
Вж. ре
ше
ние на Съда на ЕС по де
лоOverseas Union Insurance, C-351/89,
ECLI:EU:C:1991:279.
157
Вж. ре
ше
ния на Съда на ЕС по дела Gubisch Maschinenfabrik, 144/86,
ECLI:EU:C:1987:528 и Tarty, C-406/92, ECLI:EU:C:1994:400.
158
Вж. решения на Съда на ЕС по делоGartner Electronic, С-111/01, ECLI:EU:C:2003:257.
159
Вж. решение на Съда на ЕС по делоMærsk Olie & Gas, C-39/02, ECLI:EU:C:2004:615,
т. 38.
160
Вж. решение на Съда на ЕС Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, ECLI:EU:C:1987:528.
161
Вж. решение на Съда на ЕС Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, ECLI:EU:C:1987:528.
162
Вж. решение на Съда на ЕС Tarty, C-406/92, ECLI:EU:C:1994:400.
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от тяхната процесуална роля. Страните се считат за идентични както когато
ищецът по двата процеса е един и същ, така и когато ищецът по единия процес
се явява ответник по втория163. Съдът на ЕС допуска възможност за отклонение
от формалното разбиране за идентичност между страните164, като обхваща и си
туации, при които страните по процесите не са еднакви, но интересите им с
оглед на предмета на споровете се препокриват до степен, че решението, поста
новено спрямо едната страна, би породило сила на присъдено нещо спрямо дру
гата. Цитираното решение трябва да се съобразява много внимателно и с оглед
на конкретния казус, по който е постановено.
Ако всички предпоставки, описани по-горе, са налице, вторият по време се
зиран съд е длъжен да спре разглеждането на делото служебно до установява
нето на компетентността на първия съд (но не и ако се прилага чл. 31, пар. 2).
Спирането на второто по време дело се осъществява ex officio „само когато съ
ществуват обстоятелства, от които следва, че същият правен спор вече може да
е висящ пред съд на друга държава съдоговорителка (превод Б. М.).165 В огром
ния брой случаи това няма как да се случи без активното участие на заинтересо
ваната от спирането страна. Съдът на ЕС в своята практика166 изрично приема,
че международната компетентност на първия съд не може да бъде проверявана
от втория сезиран правораздавателен орган. Ако по-рано сезираният орган
приеме, че е международно компетентен, вторият сезиран съд е длъжен слу
жебно да се откаже от компетентността си в полза на първия съд, т.е. да прекра
ти делото.
Регламент 1215/2012 предвижда изключение от принципа на времевия
приоритет (чл. 29) в хипотезата, при която страните чрез споразумение са пре
доставили изключителна компетентност на съд на държава членка. Уредбата се
съдържа в чл. 31, пар. 2, която е нововъведение спрямо Регламент 44/2001 и съ
ответно променя съществуващата практика на Съда на ЕС.167 Съгласно чл. 31,
пар. 2 от Регламент 1215/2012, когато е сезиран съд на държава членка, на кой
то чрез споразумение е предоставена изключителна компетентност, всеки съд
на друга държава членка спира производството, докато сезираният въз основа
на споразумението съд обяви, че не е компетентен съгласно споразумението. В
случая за висящия процес решава избраният съд, а не първият сезиран, но не
избран от страните съд.
Първият по време сезиран съд не трябва да бъде изключително компетентен
по чл. 24 или да е избран мълчаливо от страните по силата на чл. 26 – тогава ва
жи общото правило за lis pendens, а не изключението. На последно място, спе
циалното правило за висящ процес при споразумение за предоставяне на из
ключителна компетентност не се прилага при застрахователни, потребителски
или индивидуални трудови спорове, когато ищецът е по-слабата страна и спо
разумението е недействително според раздел 3, 4 или 5 на глава II от Регламент
1215/1212.
Вж. решение на Съда на ЕС Tarty, C-406/92, ECLI:EU:C:1994:400.
Вж. решение на Съда на ЕС Drouot assurances, C-351/96, ECLI:EU:C:1998:242.
165
Вж. Jenard, P. Оp. cit., p. 41.
166
Вж. решения на Съда на ЕС Overseas Union Insurance, C-351/89, ECLI:EU:C:1991:279,
Gasser, C-116/02, ECLI:EU:C:2003:657 и Turner, C-159/02, ECLI:EU:C:2004:228.
163
164
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4.2. Свързани искове – чл. 30
Член 30 от Регламент 1215/2012 е изграден по подобие на висящия процес
(чл. 29) върху принципа на приоритета. Ако паралелните процеси се отнасят до
претенции, които са свързани помежду си, вторият по време сезиран съд не е
длъжен, но може да спре делото, а при определени допълнителни предпостав
ки – да се откаже от компетентност и да прекрати производството.
Предпоставките за прилагане на чл. 30 са: 1) исковете да попадат в предмет
ния обхват на Регламента, 2) делата да са заведени пред съдилищата на държа
ви – членки на ЕС, които да са международно компетентни съгласно Регламент
1215/2012, вкл. във връзка с чл. 6, 3) искът, с който е сезиран съдът на другата
държава членка, трябва да е предявен преди иска, с който е сезиран съдът на
държавата членка, който преценява наличието на свързани искове, като момен
тът на сезиране се преценява автономно с помощта на чл. 32, 4) предявените
искове пред съдилищата на държавите членки тряб
ва да са „свързани“.
Съгласно пар. 3 на чл. 30 исковете се смятат за свързани, когато те се нами
рат в такава тясна връзка помежду си, че е целесъобразно да бъдат разгле
дани и решавани заедно, за да се избегне рискът от противоречащи си съдеб
ни решения, постановени в отделни производства. Това е де
фи
ни
ция на
Регламента, която подлежи на автономно тълкуване168 и доколкото подпомага
доброто разпределение на споровете между държавите членки, според Съда на
ЕС следва да се тълкува разширително.169 Отводът за свързани искове може да
се приложи към всички случаи, при които съществува риск от постановяване на
противоречиви съдебни решения. При свързаните искове не се изисква идентич
ност на страните, нито идентичност на предмета на спора.170 Връзката между
исковете може да произтича например от еднакъв за тях фактически състав, т.е.
двата иска да имат еднакво фактическо основание, когато двата иска преследват
една и съща цел или когато двете решения зависят от един и същ предварите
лен въпрос (правен или фактически). Възможно е връзката между делата да
следва от частична идентичност на страните171 или при липса на идентичност –
от обстоятелството, че съдебното решение, постановено по иск на едно лице,
може, поради идентичност в интересите, да обвърже със сила на пресъдено не
що друг субект, който не е участвал в делото.172
При наличието на предпоставките за прилагане на отвода за свързани искове
вторият по време сезиран съд разполага с три възможности: 1) да спре произ
водството съгласно чл. 30, пар. 1, 2) да се „откаже от компетентност“ съглас
но чл. 30, пар. 2 и да прекрати делото и 3) да игнорира паралелния процес в
чужбина и да продължи да разглежда делото (чл. 30, пар. 1 и пар. 2). При избо
ра на един от трите варианта съдът трябва подробно да изследва inter alia пред
мета на исковете, степента на връзка между тях, опасността от противоречащи

Вж. решение на Съда на ЕС Gasser, C-116/02, ECLI:EU:C:2003:657.
Вж. решение на Съда на ЕС Tarty, C-406/92, ECLI:EU:C:1994:400, т. 52.
169
Вж. решение на Съда на ЕС Tarty, C-406/92, ECLI:EU:C:1994:400, т. 53.
170
Вж. решение на Съда на ЕС по делоMærsk Olie & Gas, C-39/02, ECLI:EU:C:2004:615.
171
Вж. решение на Съда на ЕС Tarty, C-406/92, ECLI:EU:C:1994:400.
172
Вж. решение на Съда на ЕС Tarty, C-406/92, ECLI:EU:C:1994:400, т. 53–54.
167
168
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си решения, етапа на производството, интересите на страните (интереса на
ищеца от бърз процес пред сезирания от него съд, интерес от правна сигурност
и предвидимост). Ако реши да спре второто дело, сезираният съд се нуждае от
индиции, въз основа на които да прецени предпоставките за наличие на висящ
процес, което предполага активност на страната, която иска да ползва последи
ците на спирането. Самото производство по спиране на втория процес и негови
те последици се урежда от съответния lex fori. У нас следва да намери приложе
ние чл. 229 и сл. ГПК. Актът, с който се произнася българският съд, е определе
ние. Спирането на делото трае, докато в първото по време дело бъде постанове
но окончателно съдебно решение, което се ползва със сила на пресъдено нещо,
съответно когато делото бъде прекратено.
4.3. Висящ процес и свързани искове с трети държави – чл. 33 и чл. 34
Регламент 1215/2012 урежда ситуации на висящ процес и свързани искове в
държава членка, от една страна, а от друга – в трета за ЕС държава. Това са
чл. 33 (висящ процес) и чл. 34 (свързани искове).
Те обаче се прилагат само при дела, при които сезираният съд на държавата
членка е компетентен по силата на чл. 4, 7, 8 или 9. Извън обхвата им остават
случаите, в които съдът на държавата членка е компетентен по силата на из
ключителната компетентност (чл. 24), споразумението за избор на съд – мълча
ливо или изрично (чл. 25 и чл. 26), както и когато има по-слаба страна (раздели
3, 4 и 5). В тези хипотези наличието на висящ процес или свързан иск в трета
държава, независимо от това кога е настъпила висящността, изобщо няма да
бъде съобразявано. Ако обаче компетентността на сезирания съд на държавата
членка следва от неговото национално международно частно право (приложимо
във връзка с чл. 6 от Регламент 1215/2012), същото това национално право
определя дали и при какви предпоставки се съобразява висящ или свързан иск в
трета държава. У нас това са чл. 37 и чл. 38 КМЧП.
Предпоставките за прилагане на чл. 33 и чл. 34 са: 1) сезираният съд на дър
жавата членка да има обща или специална компетентност, 2) в трета държава
трябва да има идентичен или свързан иск, който да е предявен преди иска, с
който е сезиран съдът на държавата членка, 3) съдът на държавата членка тряб
ва да направи прогноза дали може да се очаква, че съдът на третата държава ще
постанови решение, годно да бъде признато и – когато е приложимо – да бъде
изпълнено в тази държава членка, 4) съдът на държавата членка трябва да е
убеден, че спирането на производството е необходимо за доброто праворазда
ване. Понятието за добро правораздаване се изяснява с помощта на съображе
ние № 24 – сезираният съд следва да прецени всички обстоятелства по делото,
каквито може да бъдат наличието на връзки между фактите по делото и страни
те и съответната трета държава, етапът, на който се намира производството в
третата държава към момента на образуване на производството от съда на дър
жавата членка, както и дали може да се очаква, че съдът на третата държава ще
постанови решение в разумен срок от време. Преценката може да включва и
разглеждането на въпроса дали съдът на третата държава има изключителна
компетентност по конкретното дело при обстоятелства, при които съд на дър
жава членка би имал изключителна компетентност.
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При наличието на описаните предпоставки сезираният съд на държавата
членка може да спре делото, но не е длъжна. Ако все пак делото е спряно, сези
раният съд може да го възобнови при наличие на една от следните предпостав
ки: 1) производството пред съда на третата държава също е спряно или прекра
тено, 2) съдът на държавата членка счита, че производството пред съда на тре
тата държава няма да приключи в разумен срок, или 3) възобновяването на
производството е необходимо за доброто правораздаване, а при свързаните
искове има и още една възможност: 4) ако съдът на държавата членка счита, че
вече не съществува риск от противоречащи си съдебни решения.
Ако в третата държава бъде постановено решение, сезираният по-късно съд
на държавата членка трябва да направи преценка дали то е годно да бъде приз
нато и – когато е приложимо – да бъде изпълнено в неговата държава. При ви
сящи идентични искове сезираният съд трябва да прекрати делото, а при свър
зани – само ако прецени, че това е необходимо. Преди да има постановено ре
шение в третата държава, съдът на държавата членка няма право да прекратява
делото и да се обявява за некомпетентен. Член 33 и 34 се прилагат по молба на
една от страните или служебно, когато това е възможно съгласно националното
право на сезирания съд на държавата членка.
Причината за включването на чл. 33 и 34 в новия Регламент „Брюксел Iа“ е
желанието да бъде регулирана по единен наднационален начин възможността
или по-точно невъзможността на съдилищата на държавите членки да се отка
жат от компетентност, която произтича от Регламента, в полза на съд на трета
държава, когато имат такова правомощие по силата на националното им право.
Тази опасност от неприлагане на Регламента възникна след известното реше
ние Owusu.173

173

Вж. решение на СЕС по дело Owusu, C-281/02, ECLI:EU:C:2005:120.

II. ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКИ
И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 44/2001
И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1215/2012)
съдия Емилия Василева
1. Действие на Регламент (ЕО) № 44/2001 и Регламент (ЕС)
№ 1215/2012 по отношение на признаване и изпълнение на
съдебните решения във времето
1.1. Действие на Регламент (ЕО) № 44/2001 по отношение на признаване и
изпълнение на съдебните решения във времето
С Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декемвр и 2000 г. относно ком
петентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански
и търговски дела (OB L 12, 16.01.2001 г., 1–23), известен като „Брюксел I“, в
отношенията между държавите – членки на Европейската общност (ЕО), сега
Европейски съюз (ЕС), се отмени Брюкселската конвенция относно подведом
ствеността и изпълнението на съдебните решения в областта на гражданското и
търговското право.
Съгласно чл. 66, пар. 1 от Регламент № 44/2001 той се прилага по отноше
ние на съдебни производства, образувани след влизането му в сила
(1.03.2002 г.), и по отношение на документи, официално съставени или вписани
като официални документи след 1.03.2002 г. Спрямо присъединилите се към
ЕС след тази дата държави Регламент „Брюксел I“ се прилага от датата на вли
зане в сила на договора за присъединяване на новите държави членки. За присъ
единилите се към ЕС през 2004 г. държави членки той е в сила от 1.05.2004 г.,
за Република България и Република Румъния – от 1.01.2007 г., и за Дания – от
1.07.2007 г.
С разпоредбата на чл. 66, пар. 2 е разширен времевият обхват на Регламента
по отношение на производствата, образувани в държавата членка по произход
преди влизането му в сила (преди 1.03.2002 г.), и съдебните решения, постано
вени след 1.03.2002 г. Тези решения се признават и изпълняват в съответствие с
разпоредбите на глава III „Признаване и изпълнение“ от Регламент „Брюк
сел I“. Подробни разсъждения и аргументи относно принципа за недопускане на
обратно действие и известното разширяване на времевия обхват на този Регла
мент са изложени в Коментара на Регламент № 44/2001.1
В решение от 21 юни 2012 г., Wolf Naturprodukte GmbH срещу SEWAR spol.
s r. o., C-514/10, EU:C:2012:367 Съдът на ЕС е тълкувал разпоредбата на чл. 66,
пар. 2 от Регламент № 44/2001 в смисъл, че за да се обоснове приложимостта
на този Регламент за целите на признаването и изпълнението на съдебно реше
ние, е необходимо към момента на постановяване на това решение посоченият
Регламент да е бил в сила както в държавата членка по произход, така и в сези
раната държава членка. Решението е постановено по преюдициално запитване,
1

Натов, Н. и др. Регламентът „Брюксел I“. Коментар. С.: Сиела, 2012, 585–588.
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отправено в касационно производство по иск за обявяване за изпълняемо в
Чешката република на съдебно решение, постановено от Окръжния съд в Грац,
Австрия, по време, когато Чешката република не е била държава – членка на
ЕС. Искането за обявяване за изпълняемо на австрийското решение е било за
явено след влизане на Чешката република в ЕС (тогава ЕО). Основните мотиви
са следните:
„прилагането на опростените правила за признаване и изпълнение, предвидени в Регла
мент № 44/2001, които защитават особено ищеца, като му позволяват да получи бързо,
сигурно и ефективно изпълнение на съдебното решение, постановено в негова полза в
държавата членка по произход, е обосновано само доколкото решението, което трябва да
бъде признато или изпълнено, е било прието в съответствие с правилата на същия регла
мент относно компетентността, които защитават интересите на ответника, по-конкретно
защото срещу него по принцип може да бъде предявен иск пред юрисдикциите в държава
членка, различна от тази, в която е неговото местоживеене, само по силата на правилата
за специална компетентност, предвидени в членове 5–7 от посочения регламент“ (т. 27);
„За сметка на това, в ситуация като разглежданата по главното производство, в която от
ветникът е с местоживеене в държава, която още не е била член на Съюза, както на дата
та на предявяване на иска, така и на датата на постановяване на съдебното решение и
следователно се счита с местоживеене в трета държава с оглед на приложимостта на Ре
гламент № 44/2001, балансът на интересите на страните, предвиден от същия и описан в
точка 27 от настоящото решение, вече не е гарантиран“ (т. 28); „когато ответникът не е с
местоживеене в държава членка, съдебната компетентност се определя, съгласно член 4,
параграф 1 от Регламент № 44/2001, от правото на държавата членка по произход“.

В практиката на ВКС по същия правен въпрос е постановено преди това ре
шение № 486/16.12.2011 г. по гр. дело № 99/2011 г. на ВКС, ГК, IV г. о., в което
е прието, че по отношение на чуждестранно съдебно решение, постановено в
държава членка преди влизането на Република България в ЕО (сега ЕС), на кое
то се иска допускане на изпълнение в Република България, е приложим Регла
мент № 44/2001 съгласно чл. 66 от същия, тъй като то е постановено по произ
водство, образувано след влизане в сила на Регламента. ВКС е посочил, че ме
родавният момент, към който следва да се преценява приложимостта на прави
лата на Регламент № 44/2001 от българския съд, е сезирането на последния с
молба за допускане на изпълнението на чуждестранно решение; без значение е,
че то е постановено преди тази дата. Посоченото решение на ВКС не следва да
се прилага за последващи правни спорове предвид наличието на тълкуване на
чл. 66, пар. 2 от Регламент № 44/2001, направено впоследствие от Съда на ЕС с
решението от 21.06.2012 г. по дело C-514/10, което е задължително за държави
те – членки на ЕС, съгласно чл. 267 ДФЕС (преди чл. 234 ДЕО), включително за
Република България, в който смисъл е и разпоредбата на чл. 633 ГПК.
1.2. Действие на Регламент (ЕС) № 1215/2012 по отношение на признаване
и изпълнение на съдебните решения във времето
С Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12
декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на
съдебни решения по граждански и търговски дела (OB L 351, 20.12.2012 г.,
1–32), известен като „Брюксел Iа“, се замени изцяло Регламент (ЕО) № 44/2001
относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по
граждански и търговски дела („Брюксел I“), считано от 10.01.2015 г.
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Съгласно чл. 66, пар. 1 Регламент „Брюксел Iа“ се прилага към съдебни ре
шения, постановени в рамките на съдебни производства, образувани на и след
10.01.2015 г., към автентични актове, формално съставени или вписани, и към
съдебни спогодби, сключени или одобрени на и след 10.01.2015 г. По отноше
ние на съдебните решения, постановени в рамките на съдебни производства,
образувани преди 10.01.2015 г., към автентичните актове, формално съставени
или вписани, и към съдебните спогодби, сключени или одобрени преди
10.01.2015 г., приложение намира Регламент № 44/2001 (чл. 66, пар. 2).

2. Признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и
търговски дела – общи бележки
2.1. Свободно движение на съдебни решения
Целта за свободно движение на съдебни решения по граждански и търговски
дела, основаваща се на принципа на взаимно доверие в упражняването на пра
восъдие в ЕС, е прогласена в двата регламента – съображение 6 от Регламент
„Брюксел I“ и съображение 6 от Регламент „Брюксел Iа“. С оглед на улеснява
не в по-голяма степен на свободното движение на съдебни решения и подобря
ване още повече на достъпа до правосъдие в съображения 1 и 6 от Регламент
„Брюксел Iа“ е посочено, че е необходимо и целесъобразно правилата, прило
жими по отношение на компетентността, признаването и изпълнението на съ
дебни решения, да се регламентират с правен акт (правен инструмент) на ЕС,
кой
то е със за
дъл
жи
тел
на си
ла (прав
но обвързващ) и се при
ла
га пря
ко. С
Регламент „Брюксел I“ е въведен принципът на автоматично признаване на съ
дебните решения, постановени в държава членка, без необходимостта от про
веждане на някаква процедура освен в случаите на оспорване.
С приемането на Регламент № 1215/2012 се продължават поддържането и
развитието на пространството на свобода, сигурност и правосъдие – една от ос
новните цели, които ЕС си е поставил и която отново е прокламирана в съобра
жение 3 от Регламента. Процесът на премахване на всички междинни мерки
(екзекватура) продължава с поддържане на принципа, че съдебните решения,
постановени в държава членка, следва да бъдат признати във всички държави
членки, без за това да е необходима специална процедура. Този процес е дораз
вит с премахването на производството по екзекватура в държавата по изпълне
ние, т.е. премахване на производството по обявяване на съдебното решение,
постановено в друга държава членка, за изпълняемо (премахване на деклара
цията за изпълняемост преди изпълнението на съдебното решение в сезираната
държава членка съгласно съображение 26 от Регламента), но със зачитане на
правото на защита на лицето, срещу което се иска изпълнение (съображение
29). Съдебните решения, постановени в съдилищата на държава членка, следва
да бъдат разглеждани като постановени в сезираната държава членка, т.е. дър
жавата членка, в която се иска признаване или изпълнение на съдебното реше
ние.
За да бъде постигната целта за свободно движение на съдебните решения, е
необходимо постановеното в държава членка съдебно решение да бъде призна
то и изпълнено в друга държава членка дори ако то е постановено срещу лице,
чието местоживеене не е в държава членка (съображение 27).
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2.2. „Съдебно решение“
Легално определение за „съдебно решение“ за нуждите на двата регламента
е дадено в разпоредбите на чл. 32 от Регламент „Брюксел I“ и чл. 2, б. „а“ от
Регламент „Брюксел Iа“ в следния смисъл: „за целите на настоящия регламент
„съдебно решение“ означава всяко съдебно решение, постановено от съд или
правораздавателен орган на държава членка, както и да се нарича съдебното ре
шение, включително декрет, разпореждане, решение или заповед за изпълне
ние, както и решение за определяне на разноските от служител на съда“.
С оглед на предметния обхват на двата регламента, предвиден в чл. 1, и нор
ми
те на чл. 32 от Регламент „Брюксел I“ и чл. 2, б. „а“ от Регламент
„Брюксел Iа“, се налага изводът, че разпоредбите на глава III „Признаване и
изпълнение“ намират приложение по отношение на съдебни решения, които по
падат в предметния обхват на двата регламента по смисъла на чл. 1, пар. 1 – по
граждански и търговски дела, независимо от естеството на съда или правораз
давателния орган. От предметния обхват на двата регламента са изключени:
– решенията по данъчни, митнически или административни дела, дела относ
но отговорността на държавата за действия или бездействия при упражняването
на държавна власт (чл. 1, пар. 1, изр. 2);
– делата с предметен обхват по чл. 1, пар. 2.
Признаването и изпълнението на решенията по част от материята, изключе
на от обхвата на Регламент „Брюксел I“ и Регламент „Брюксел Iа“, са уредени
в специални източници на международното частно право на ЕС.
В разпоредбата на чл. 2 от Регламент № 1215/2012 понятието „съдебно ре
шение“ е разширено в сравнение с легалното определение, дадено в чл. 32 от
Регламент № 44/2001, в следния смисъл: „За целите на глава III „съдебно реше
ние“ включва временни, включително обезпечителни мерки, постановени от
съд или правораздавателен орган, който по силата на настоящия регламент е
компетентен по съществото на делото. То не включва временна, включително
обезпечителна мярка, която е постановена от такъв съд или правораздавателен
орган без призоваване на ответника, освен ако решението, съдържащо мярката,
е връчено на ответника преди изпълнението“. В посочения смисъл е и съобра
жение 33 от Регламент № 1215/2012.
За целите на глава III „Признаване и изпълнение“ от двата регламента видът
на производството, по което е постановено съдебното решение, чието признава
не или изпълнение се иска, е без значение, т.е. без значение е дали съдебният
акт е постановен в рамките на исково, обезпечително, охранително или изпъл
нително производство. Разпоредбите на чл. 32 от Регламент „Брюксел I“ и чл. 2
от Регламент „Брюксел Iа“ не ограничават обхвата съобразно вида на предяве
ните искове (осъдителни, конститутивни и установителни), нито съобразно ви
да на заявената претенция (дали е за парично притезание, или е за действие,
респ. бездействие). Съдебните актове, постановени от наказателните съдилища
по предявени в наказателното производство граждански искове, също са вклю
чени в обхвата на посочените правни норми.
Наименованието на съдебния акт, чието признаване или изпълнение се иска
на основание на глава III, също е без значение. Достатъчно е решението да е
постановено в резултат на производство, в което ответникът е имал възмож
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ност да участва и да осигури защитата си, като е допустимо състезателността
на производството да е предвидена в законодателството на държавата членка по
произход на по-късен етап, а не от самото му начало.
Решението следва да бъде постановено от съдебен орган на държава членка,
който решава правния спор между страните по собствено убеждение, т.е. от не
зависим орган (решение от 2 юни 1994 г., Solo Kleinmotoren GmbH срещу
Emilio Boch, C-414/92, EU:C:1994:221, т. 17, решение от 14 октомвр и 2004 г.,
Mærsk Olie & Gas A/S срещу Firma M. de Haan en W. de Boer, дело C-39/02,
EU:C:2004:615, т. 45). За да бъде признато чуждестранното съдебно решение,
не е нужно то да е влязло в сила в държавата членка по произход, но в държава
та членка, в която се иска да бъде признато, не може да му се придават по-голе
ми правни последици от тези, които то е породило в страната по произход.
Във връзка с тълкуване на понятието „съдебно решение“ и предметния об
хват на Брюкселската конвенция, Регламент „Брюксел I“, съответно Регламент
„Брюксел Iа“, по отношение на признаването и изпълнението в друга държава
членка, различна от държавата членка по произход, е създадена практика на
Съда на ЕС (преди Съд на ЕО), формирана в различни решения, постановени по
преюдициални запитвания, отправени от национални съдилища, сезирани с
признаване или допускане на изпълнението на съдебни решения при действието
на Брюкселската кон
вен
ция от 1968 г., Регламент № 44/2001, съ
от
вет
но
Регламент № 1215/2012. Тълкуването на това понятие е автономно, като по то
зи начин се избягват критериите на националното право на различните държави
членки и се прилагат наднационални критерии. Принципите на тълкуване на по
нятието „съдебно решение“ по смисъла на Брюкселската конвенция имат отра
жение при тълкуването му по смисъла на Регламент № 44/2001. Тези решения и
постановените от Съда на ЕС решения по тълкуване на чл. 32 от Регламент
№ 44/2001 намират съответно приложение и спрямо понятието „съдебно реше
ние“ по смисъла на Регламент № 1215/2012. Даденото от Съда на ЕС автоном
но тълкуване на това понятие е неприложимо в хипотезата, когато съдебното
решение, което се признава или се иска изпълнението му, е извън предметния
обхват на Регламент № 1215/2012, респективно на Регламент № 44/2001.
Относно решенията по делата, свързани със социално осигуряване, и при
тълкуване на понятията „граждански дела“ и „социално (обществено) осигуря
ване“ по чл. 1, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Брюкселската конвенция (съответни чл. 1,
пар. 1 и пар. 2, б. „в“ от Регламент № 44/2001 и чл. 1, пар. 1 и пар. 2, б. „в“ от
Регламент № 1215/2012) Съдът на ЕС е постановил решение от 14 ноемвр и
2002 г., Gemeente Steenbergen срещу Luc Baten, C-271/00, EU:C:2002:656, т. 1 и
2 от диспозитива, в което е приел, че понятието „граждански иск“ включва иск,
предявен от публичен орган срещу трето лице за връщане на суми, платени ка
то социални помощи на бившия съпруг и детето на това лице; понятието „со
циално осигуряване“ по смисъла на посочената правна норма не обхваща този
иск.
По отношение на арбитражните решения в решение от 10 февруари 2009 г.,
Allianz SpA и Generali Assicurazioni Generali SpA срещу West Tankers Inc.,
C-185/07, EU:C:2009:69 и решение от 13 май 2015 г., Gazprom OAO срещу
Lietuvos Respublika, C-536/13, EU:C:2015:316 Съдът на ЕС се е произнесъл от
носно приложното поле на Регламент № 44/2001 и изключването на арбитража
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от неговия обхват. В т. 28 от първото решение и т. 36 от второто решение е по
сочил, че Регламент № 44/2001 (аналогично Регламент № 1215/2012) урежда
само споровете за подсъдност между съдилищата на държавите членки и докол
кото арбитражните съдилища не са държавни съдилища, техните решения не
попадат в приложното поле на Регламента.
В решение от 10 февруари 2009 г., Allianz SpA и Generali Assicurazioni
Generali SpA срещу West Tankers Inc., C-185/07, EU:C:2009:69 Съдът на ЕС е
приел, че разпореждане на съд на държава членка, с което се забранява на стра
ните да използват производство, различно от арбитражното, и да продължат да
водят производство пред съд на друга държава членка, компетентен съгласно
Регламент № 44/2001 (аналогично Регламент № 1215/2012), не е съвместимо с
този регламент. Това разпореждане не е съобразено с общия принцип, произти
чащ от практиката на Съда на ЕС, съгласно който всеки сезиран съд сам опре
деля въз основа на приложимите норми дали е компетентен да разреши отнесе
ния до него спор. Създаваната с подобно разпореждане пречка за съд на държа
ва членка да упражни правомощията, предоставени му със същия Регламент,
накърнява взаимното доверие между държавите членки по отношение на прав
ните им системи, както и на съдебните им институции (т. 3) и може да прегради
достъпа на ищеца, според когото арбитражното споразумение е недействител
но, загубило сила или не може да бъде приложено, до държавния съд, който той
все пак е сезирал (чл. 31).
Решението от 13 май 2015 г., Gazprom OAO срещу Lietuvos Respublika,
C-536/13, EU:C:2015:316 е постановено по преюдициално запитване, отправено
в рамките на производство, в което съд на държава членка отказва да признае и
да допусне изпълнение на арбитражно решение, с което на една от страните
(Министерство на енергетиката на Република Литва) се разпорежда да оттегли
някои от исканията си до посочения съд в Република Литва или да ограничи
пред
ме
та им. Преюдициалният въпрос по то
ва де
ло е да
ли Регламент
№ 44/2001 е пречка съд на държава членка евентуално да признае и да допусне
изпълнението на арбитражно решение, с което на страна в арбитражното произ
водство се разпорежда да ограничи обхвата на исканията си, направени в произ
водство, висящо пред съд на същата държава членка. Съдът на ЕС приема, че
доколкото арбитражът е извън приложното поле на Регламента и разпорежда
нето е на арбитражен съд, със същото не се нарушава чрез намесата на съд на
една държава членка в компетентността на съд на друга държава членка залег
налият в основата на Регламент № 44/2001 принцип на взаимното доверие. В
производството по признаване и допускане на изпълнението на такова ар
битражно решение страната би могла да се противопостави на признаването и
изпълнението и сезираният съд ще трябва да определи въз основа на приложи
мото национално процесуално право и приложимото международно право дали
следва да се признае и изпълни това решение, или не. Следователно Регламент
№ 44/2001 и Регламент № 1215/2012 не са пречка съд на държава членка да
признае и да допусне изпълнението, нито пък да откаже да признае и да допусне
изпълнението на арбитражно решение като разглежданото в главното произ
водство. Правомощието на сезиран с паралелен иск съд на държава членка да се
произнесе по собствената си компетентност би могло евентуално да бъде огра
ничено само на основание на процесуалното право на тази държава членка и
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евентуално на Нюйоркската конвенция, уреждащи изключената от приложното
поле на посочения регламент материя.
Относно решенията, постановени в обезпечителни производства, Съдът на
ЕС в производства по преюдициални запитвания е тълкувал разпоредбата на
чл. 25 от Брюкселската кон
вен
ция. В ре
ше
ние от 21 май 1980 г., Bernard
Denilauler срещу SNC Couchet Frères, 125/79, EU:C:1980:130 е приел, че реше
ния, които допускат обезпечителни или временни мерки, постановени, без от
ветникът да е призован и да е взел участие в производството, и които са насоче
ни към изпълнение без предварително уведомяване, не отговарят на изисква
нията за адекватна защита на ответника по смисъла на Брюкселската конвенция
(аналогично Регламент № 44/2001) и не може да бъдат признати, съответно
изпълнението им не може да бъде допуснато. Обезпечителните мерки може да
бъдат допуснати, ако са постановени при участие на ответника и последният е
можел да предприеме процесуални действия по защитата си.
В решението от 14 октомври 2004 г., Mærsk Olie & Gas A/S срещу Firma M.
de Haan en W. de Boer, дело C-39/02, EU:C:2004:615 Съдът на ЕС е посочил, че
чл. 25 от Брюкселската конвенция (аналогичен чл. 32 от Регламент № 44/2001)
се прилага не само за решения, постановени в състезателни производства, но и
относно решения по временни и междинни мерки, при които, дори и първона
чално ответникът да не е бил изслушан от съда, е имало възможност актът, с
който се допуска обезпечението, да бъде обжалван, преди да бъде искано него
вото признаване или допускане на изпълнение в друга държава членка. Поста
новеният акт за допускане на обезпечение не трябва да бъде изпълняем преди
съобщаването му на страните, които могат да го обжалват, както относно вида
и условията на допуснато обезпечение, така и относно компетентността на съ
да. Необходимо е изпълняемостта на решението в държавата членка по произ
ход да не настъпва, преди ответникът да е имал възможност да подаде жалба и
да се проведе състезателно производство.
Съдът на ЕС в решението от 16 юни 1981 г., Peter Klomps срещу Karl Michel,
C-166/80, EU:C:1981:137, диспозитив, е посочил, че заповедта за плащане, из
дадена по немското право, може да бъде призната и изпълнена според
Брюкселската конвенция, съответно Регламент „Брюксел I“ и „Брюксел Iа“,
при липса на предприети от ответника действия по оспорване. За да прецени да
ли ответникът е имал право да оспори заповедта за плащане, съдът в държавата
членка по изпълнение трябва да съобрази срока за подаване на възражение сре
щу заповедта за плащане според немското право, както и дали ответникът е
имал достатъчно време да подготви защитата си. Ако съдът на държавата
членка по произход е приел, че възражението е недопустимо поради изтичане
на срока, разпоредбата на чл. 27, т. 2 от Брюкселската конвенция остава прило
жима, съответно чл. 34, т. 2 от Регламент № 44/2001, съответно чл. 45, пар. 1,
б. „б“ от Регламент № 1215/2012.
Според разбирането на Съда на ЕС, изразено в решение от 9 март 2017 г.,
Pula Parking d. o. o. срещу Sven Klaus Tederahn, C-551/15, EU:C:2017:193, т. 2
от диспозитива, „Регламент № 1215/2012 трябва да се тълкува в смисъл, че в
Хърватия нотариусите, действащи в рамките на предоставените им от на
ционалното право правомощия в производствата по принудително изпълнение
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въз основа на „автентичен документ“, не попадат в обхвата на понятието „съд
или правораздавателен орган“ по смисъла на този регламент“.
В решението от 15 ноември 2012 г., Gothaer Allgemeine Versicherung AG...
срещу Samskip GmbH, C-456/2011, EU:C:2012:719 е даден отговор на въпроса
„Следва ли членове 32 и 33 от Регламент № 44/2001 да се тълкуват в смисъл, че
понятието „съдебно решение“ обхваща по принцип и онези решения, чието съ
държание се изчерпва с констатацията, че не са налице определени процесуални
предпоставки за допустимостта (решение по допустимостта)?“, както и в сми
съл, „че понятието „съдебно решение“ обхваща и окончателно съдебно реше
ние, с което съответният съд обявява, че няма международна компетентност
поради наличието на клауза, с която се възлага компетентност“. В диспозитива
на решението Съдът на ЕС е отговорил по следния начин:
„1) Член 32 от Регламент (ЕО) № 44/2001... трябва да се тълкува в смисъл, че се отнася
и до решение, с което юрисдикция на държава членка обявява, че няма компетентност
въз основа на пророгационна клауза, независимо от квалификацията на това решение
съгласно правото на друга държава членка.
2) Членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 44/2001 трябва да се тълкуват в смисъл, че
юрисдикция, от която се иска да признае решение, с което юрисдикция на друга държава
членка е обявила, че не е компетентна въз основа на пророгационна клауза, е обвързана
от констатацията относно валидността на тази клауза, съдържаща се в мотивите на вляз
ло в сила съдебно решение, с което искът е обявен за недопустим“.

Решенията, чийто основен предмет е признаване или допускане на изпълне
ние на други решения, не попадат в обхвата на чл. 32 от Регламент № 44/2001,
чл. 2 от Регламент № 1215/2012 и глава III от двата регламента. В този смисъл
съответно приложение намира решението от 20 януари 1994 г., Owens Bank
Ltd. сре
щу Fulvio Bracco et Bracco Industria Chimica SpA, C-129/92,
EU:C:1994:13.
Във връзка с термина „съдебно решение“ по смисъла на чл. 32 от Регламент
№ 44/2001 ВКС се е произнесъл с определение № 522/09.08.2010 г. по т. дело
№ 171/2010 г., ВКС, ТК, II т. о. по въпроса „дали решенията на съд на държа
ва – членка на ЕС, постановени в исково производство, и определенията, поста
новени по молба за обезпечаване на иск пред чужд съд, попадат в обхвата на
термина „съдебно решение“ по смисъла на чл. 32 Регламент № 44/2001“. С
оглед на еднаквите дефиниции на термина „съдебно решение“, дадени в чл. 32
от Регламент № 44/2001 и чл. 25 от Брюкселската конвенция, съдебният състав
на ВКС се е позовал на даденото от СЕС тълкуване в различни решения (реше
ние от 6 март 1980 г., Louise de Cavel сре
щу Jacques de Cavel, 120/79,
EU:C:1980:70, ре
ше
ние от 21 май 1980 г., Bernard Denilauler сре
щу SNC
Couchet Frères, 125/79, EU:C:1980:130, ре
ше
ние от 13 юли 1995 г., Hengst
Import BV срещу Anna Maria Campese, C-474/93, EU:C:1995:243 (т. 14), реше
ние от 14 октомвр и 2004 г., Mærsk Olie & Gas A/S срещу Firma M. de Haan en
W. de Boer, де
ло C-39/02, EU:C:2004:615 (т. 50) и е дал след
ния от
го
вор:
Постановеното по молба за обезпечение на предявен иск определение има ха
рактер на съдебно решение по смисъла на чл. 32 от Регламент (ЕО) 44/2001 г.,
включително и в частта за разноските, и подлежи на признаване и допускане на
изпълнение, когато е предоставена възможност за изслушване на двете страни
в държавата по произход.
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2.3. Информация
Списъците на съдилищата или компетентните органи, пред които може да се
подаде молбата за декларация за изпълняемост на съдебно решение или друг
акт, поста
но
вен в дру
га дър
жа
ва – членка на ЕС, по чл. 39 от Регламент
№ 44/2001, съдилищата, пред които може да се подават жалбите, посочени в
чл. 43, пар. 2 и съобразно чл. 44 от същия Регламент, наименованията и данни
те за връзка със съдилищата, в които трябва да бъдат подадени молбите по
чл. 36, пар. 2, чл. 45, пар. 4 и чл. 47, пар. 1 от Регламент № 1215/2012 (чл. 75,
б. „а“), съдилищата, пред които може да се обжалва решението по молбата за
отказ за изпълнение съгласно чл. 49, пар. 2 от последния Регламент (чл. 75,
б. „б“), и съдилищата, пред които може да се обжалва на следващ етап съгласно
член 50 от същия Регламент (чл. 75, б. „в“), могат да бъдат намерени в деклара
циите на всяка държава членка на страницата на Европейския портал за елек
тронно правосъдие: https://e-justice.europa.eu/content_judgments_in_civil_and_
commercial_matters_brussels_i_regulation-391-bg.do; https://e-justice.europa.eu/
content_brussels_i_regulation_recast-350-bg-bg.do?member=1, както и на новата
„бета“ версия на Европейския портал за електронно правосъдие: https://beta.ejustice.europa.eu/home?plang=bg&action=home.

3. Признаване на съдебни решения по граждански и търговски дела
3.1. Пряко признаване на съдебно решение
3.1.1. Липса на специално производство
Според разпоредбите на чл. 33, пар. 1 от Регламент № 44/2001, чл. 36, пар. 1
от Регламент № 1215/2012 и чл. 621, ал. 1 ГПК съдебно решение, което е поста
новено в една държава – членка на ЕС, се признава в друга държава – членка на
ЕС, без провеждане на каквото и да е специално производство.
Двата регламента не поставят изискване решението на държавата членка по
произход да е влязло в сила. В разпоредбите на чл. 37, пар. 1 от Регламент
№ 44/2001 и чл. 36, пар. 1 от Регламент № 1215/2012 е уредена защитата на
правата на страната, срещу която се търси признаване на невлязло в сила реше
ние. Защитата се състои в право на страната да иска спиране на производство
то, в което се иска признаване на решението, ако съдебното решение е обжалва
но (оспорено) в държавата членка по произход.
Правните последици и действие на чуждото съдебно решение, чието призна
ване се търси в друга държава членка, се определят съгласно правото на държа
вата членка по произход. Да се признае едно чуждестранно съдебно решение в
друга държава членка, означава да се зачетат неговата сила на пресъдено нещо
и конститутивното му действие. Признава се силата на пресъдено нещо и за
трите вида съдебни решения – установително, осъдително и конститутивно.
Прякото признаване на чуждото съдебно решение в друга държава членка
означава, че съдебното решение се признава автоматично, без провеждане на
нарочно производство, чийто основен предмет е признаване на съдебното ре
шение или допускане на правните последици на решението.
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3.1.2. Необходими документи
В разпоредбите на чл. 37 от Регламент № 1215/2012 и чл. 621, ал. 1 ГПК са
посочени необходимите документи, които следва да бъдат представени в слу
чаите, когато страна по дело се позовава в държава членка на решение, поста
новено в друга държава членка, а именно:
– препис от съдебното решение, което отговаря на необходимите условия за
установяване на автентичността му;
– удостоверение, издадено съгласно чл. 53 от Регламента посредством фор
муляра, установен в приложение I.
Необходимите условия за установяване на автентичността на чуждото съ
дебно решение се определят съгласно правото на държавата членка по произ
ход. В разпоредбата на чл. 621, ал. 1 ГПК изискването преписът от съдебното
решение да отговаря на необходимите условия за установяване на автентич
ността му на практика е приравнено на изискването за представяне на препис от
съдебното решение, заверен от постановилия го съд (съда на държавата членка
по произход).
В Република България, ако ищецът, който се позовава на силата на пресъде
но нещо или на конститутивното действие на съдебно решение, постановено в
друга държава членка, и ответникът по иска не са представили с исковата молба
или отговора на исковата молба необходимите документи по чл. 37 от
Регламент № 1215/2012 и чл. 621, ал. 1 ГПК, то съдът дължи даване на указа
ния на страната по чл. 146, ал. 2 ГПК.
В разпоредбите на раздел 1 „Признаване“ от глава III „Признаване и изпъл
нение“ на Регламент № 44/2001 не е предвидена изрична правна норма, урежда
ща документите, които следва да бъдат представени от страната, която се позо
вава в държава членка на решение, постановено в друга държава членка. Неза
висимо от това разпоредбата на чл. 621, ал. 1 ГПК в частта, регламентираща
необходимите документи, не е в противоречие с Регламент „Брюксел I“, тъй
като без представяне на чуждестранното решение не би могло същото да бъде
признато автоматично. За автоматичното признаване на чуждото съдебно ре
шение в друга държава членка по реда на Регламент № 44/2001 не се съдържа
изискване за представяне на удостоверение (сертификат) по чл. 54 от същия
Регламент, каквото изискване съществува в чл. 37 от Регламент „Брюксел Iа“.
Предвиденият в чл. 54 сертификат (удостоверение) съгласно стандартния фор
муляр, указан в приложение V към Регламент „Брюксел I“, е необходим доку
мент в производството по молба за декларация за изпълняемост съгласно
чл. 53, пар. 2 от Регламент № 44/2001.
В разпоредбите на двата регламента няма изискване за представяне на
удостоверение за влизане в сила на решението, чието признаване се иска. В то
зи смисъл се е произнесъл и ВКС с решение № 33/17.02.2012 г. по гр. дело
№ 601/2011 г. на ВКС, ГК, III г. о. и решение № 294/13.11.2012 г. по гр. дело
№ 33/2012 г. на ВКС, ГК, III г. о.
И в двата регламента е уредена възможност на съда или компетентния орган
да изиска от страната, която се позовава на съдебно решение, да представи пре
вод на документите съгласно чл. 55, пар. 2 от Регламент „Брюксел I“, съответ
но превод или транслитерация на съдебното решение съгласно чл. 54, пар. 3 от
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Регламент „Брюксел Iа“. В двата регламента и част VII, глава 57, раздел II от
ГПК не е уредено как се процедира, ако необходимите документи или техният
превод не са представени въпреки изискването им от съда или компетентния
орган. Във всички случаи (както при автоматично признаване на съдебно реше
ние, така и в нарочното производство за признаване и инцидентното признаване
на съдебно решение, постановено в друга държава членка) не се изисква легали
зация или друга формалност по отношение на представените документи съглас
но чл. 56 от „Брюксел I“ и чл. 61 от „Брюксел Iа“.
3.1.3. Недопускане на преразглеждане по същество на чуждестранното
съдебно решение
При преценка дали съдебното решение, постановено от съд в друга държава
членка, следва да бъде признато, във всички случаи и при никакви обстоятелст
ва не се допуска преразглеждане по същество на чуждестранното съдебно ре
шение в сезираната държава членка. Забраната за преразглеждане по същество
на чуждестранното съдебно решение в сезираната държава членка е предвидена
в двата регламента и е проява на взаимното доверие в упражняването на право
съдие в рамките на ЕС – чл. 36 от Регламент № 44/2001 и чл. 52 от Регламент
№ 1215/2012. Тази забрана се отнася както по отношение на прякото признава
не на съдебно решение, така и относно предвидените в двата регламента произ
вод
ст
ва – произ
вод
ст
во
то за приз
на
ва
не по чл. 33, пар. 2 от Регламент
№ 44/2001 и чл. 622, ал. 1 ГПК, инцидентното признаване на чуждестранно съ
дебно решение по чл. 33, пар. 3 от Регламент № 44/2001, чл. 36, пар. 3 от
Регламент № 1215/2012 и чл. 622, ал. 5 ГПК, производството за установяване,
че не са налице основания за отказ от признаване на решението по чл. 36, пар. 2
от Регламент № 1215/2012 и чл. 622, ал. 2 във връзка с ал. 1 ГПК, и производст
вото за от
каз от приз
на
ва
не на съ
деб
но ре
ше
ние по чл. 45 от Регламент
№ 1215/2012 и чл. 622, ал. 2 във връзка с ал. 1 ГПК.
Съдът на сезираната държава членка няма право да извършва проверка на
правилността на фактическите и правните изводи на органа, постановил реше
нието, нито да извършва преценка относно неговата обоснованост и прилагане
на принципите на формалната логика. Не може да извършва преценка дали ре
шението е постановено в съответствие със закона (национална или европейска
правна норма), нито може да замести изразената от съда на държавата членка
по произход воля със своето вътрешно убеждение по конкретния случай, нито
да откаже признаване на съдебното решение, ако прецени, че някои от фактите
по делото са неправилно установени и подведени под правната норма.
Изводът, че неправилното прилагане на правната норма, включително на
правото на ЕС не е основание за преразглеждане на чуждестранното съдебно
решение, е направен от Съда на ЕС още при тълкуване на чл. 29 и чл. 34 от
Брюкселската конвенция в решението от 28 март 2000 г., Dieter Krombach сре
щу André Bamberski, C-7/98, EU:C:2000:164, т. 36 и ре
ше
нието от 11 май
2000 г., Régie nationale des usines Renault SA срещу Maxicar SpA and Orazio
Formento, C-38/98, EU:C:2000:225, т. 29. Съдът на ЕС е посочил, че „като забра
няват преразглеждането по същество на чуждестранно съдебно решение,
член 29 и член 34, трета алинея от Конвенцията забраняват на съда на държава
та, в която се иска признаване, да откаже да признае или да изпълни това реше
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ние само на основание, че съществува различие в правната норма, приложена
от съда на държавата по произход, и тази, която е щял да приложи съдът на
държавата, в която се иска признаване, ако е бил сезиран със спора. Също така
съдът на държавата, в която се иска признаване, не би могъл да упражнява кон
трол относно правилността на правните и фактическите преценки, извършени
от съда на държавата по произход“.
Ако съдът, пред който е направено позоваване на чуждестранно съдебно ре
шение, констатира, че след постановяване на решението са настъпили нови фак
ти и обстоятелства от значение за установеното или отречено право, които биха
довели до друг правен резултат, също не може да извършва контрол по същест
вото на чуждестранното съдебно решение. При настъпване на нови релевантни
факти и обстоятелства страната, която се позовава на тях, има право да иска
отмяна на решението или постановяване на ново решение от компетентния съд
в държавата членка по произход. С решение № 152/28.12.2012 г. по т. дело
№ 970/2011 г. на ВКС, ТК, I т. о. съдебният състав се е произнесъл по въпроса
„Приложима ли е разпоредбата на чл. 121 КМЧП в производството по чл. 623
ГПК?“ в следния смисъл: „Разпоредбата на чл. 121 КМЧП е неприложима в
производството по чл. 623 ГПК... Правото на възражения във въззивното произ
водство за наличие на основанията за непризнаване на решението – чл. 33 и
чл. 34, към които препраща чл. 41 от Регламента, не въвежда правото на възра
жение за погасяване на задължението въз основа на обстоятелства, настъпили
след влизане в сила на чуждестранното решение. Общностните норми са създа
дени именно с цел преодоляване на различията в правоприлагането в страните
на ЕС, поради което те не могат да бъдат тълкувани разширително“.
Забраната за контрол по същество на чуждестранното съдебно решение не
обхваща преценката относно предмета на съдебното решение – дали реше
нието, чието приз
на
ва
не се иска, е из
вън пред
мет
ния об
хват на Регламент
№ 44/2001 или Регламент № 1215/2012, както и преценката дали съдът не е
приложил правилата за компетентност в посочените в чл. 35 от „Брюксел I“,
съответно чл. 45 от „Брюксел Iа“ случаи.
3.1.4. Спиране на производството
Производството, по което се прави позоваване на съдебно решение, постано
вено в друга държава членка, може да бъде спряно изцяло или частично съглас
но разпоредбите на чл. 37, пар. 1 от Регламент № 44/2001 и чл. 38 от Регламент
№ 1215/2012. Спирането на производството може да бъде извършено по иска
не, заявено от страната, срещу която се иска признаване на решението, или слу
жебно, ако са налице предпоставките за това.
Основание за спиране на делото по чл. 37 от Регламент „Брюксел I“ е пода
ването на обикновена жалба, като понятието „обикновена жалба“ е тълкувано
от Съда на ЕС автономно в решение от 22 ноемвр и 1977 г., Industrial Diamond
Supplies срещу Luigi Riva, 43/77, EU:C:1977:188. В диспозитива на посоченото
решение са посочени критериите, на които следва да отговаря обикновената
жалба:
– жалбата да може да доведе до отмяна или изменение на решението в дър
жавата по произход;
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– в закона да е определен срок за обжалване, който да тече от момента на
постановяване на решението.
По делото, по което се прави позоваване на съдебно решение, постановено в
друга държава членка, следва да бъдат представени доказателства, че срещу ре
шението е подадена редовна жалба, като преценката за редовността на жалбата
се извършва въз основа на правото на държавата членка по произход.
Съгласно разпоредбата на чл. 38 от Регламент № 1215/2012 производството
по делото, по което се прави позоваване на чуждестранно съдебно решение, мо
же да бъде спряно при наличието на едно от посочените две основания:
– при оспорване на съдебното решение в държавата членка по произход;
– или ако има подадена молба за постановяване на решение, че липсват ос
нованията за отказ на признаване, посочени в чл. 45 от Регламента, или на ре
шение, че признаването следва да се откаже на базата на едно от тези основа
ния.
Постановеното в Република България определение за спиране на производ
ството, по което се прави позоваване на съдебно решение на държава членка
въз основа на някоя от предпоставките на чл. 38 от Регламент „Брюксел Iа“,
подлежи на обжалване с частна жалба по реда на чл. 274, ал. 1 и сл. ГПК.
3.2. Производство за признаване на съдебно решение по съдебен ред
Предвиденото в чл. 33, пар. 2 от Регламент № 44/2001 („Брюксел I“) и
чл. 622, ал. 1 ГПК нарочно производство за признаване на чуждо съдебно реше
ние по съдебен ред представлява изключение от принципа на пряко признаване
и има субсидиарен характер. Основание за образуването на това производство е
наличието на спор по отношение на признаването на решението при действието
на Регламент № 44/2001 – аргумент от съображение 16 на Регламента. Основен
предмет на спора и на делото е признаването на чуждестранното съдебно реше
ние.
Производството по чл. 33, пар. 2 от Регламент № 44/2001 („Брюксел I“) и
чл. 622, ал. 1 ГПК се образува въз основа на подадена от заинтересованата
страна молба и се провежда в съответствие с процедурите, установени в разде
ли 2 „Изпълнение“ и 3 „Общи разпоредби“ от глава III „Признаване и изпълне
ние“. Въпреки липсата на легално определение на понятието „заинтересована
страна“ следва да се приеме, че е необходимо за страната, която подава молба
та за признаване на чуждо съдебно решение, да е налице правен интерес. Правен
интерес от признаване на чуждото съдебно решение могат да имат не само
страните в производството пред държавата членка по произход, техните уни
версални и частни правоприемници, но и други лица, които са засегнати от ре
шението и по отношение на които същото има правен ефект.
Родово компетентен съд или орган по молбата за признаване на чуждо съ
дебно решение на държава членка е посоченият съд или орган в списъка в при
ло
же
ние II (чл. 39, пар. 1 от Регламент „Брюксел I“). В при
ло
же
ние II
Република България е посочила като компетентен окръжния съд. Местната
подсъдност съгласно чл. 39, пар. 2 от Регламент „Брюксел I“ се определя спо
ред местоживеенето на страната, срещу която се иска изпълнение, или според
мястото на изпълнението, т.е. мястото, където трябва да бъде предприето при
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нудително изпълнение. Местоживеенето на страната се определя по реда на
чл. 59 и чл. 60 от Регламент „Брюксел I“.
В разпоредбата на чл. 622, ал. 1 ГПК българският законодател е предвидил,
че заинтересованата страна може да поиска признаването на решението по реда
на чл. 623 от окръжния съд по постоянния адрес на насрещната страна или по
нейното седалище; ако тя няма постоянен адрес или седалище на територията
на Република България – по своя постоянен адрес или седалище; когато и заин
тересованата страна няма постоянен адрес или седалище на територията на
Република България, искането се предявява пред Софийския градски съд. Посо
чената правна норма не съответства в пълна степен на Регламента предвид раз
личното съдържание на понятията „постоянен адрес“ и „настоящ адрес“ по
смисъла на ЗГР, както и поради обстоятелството, че институтът на настоящия
адрес по ЗГР отговаря на изискването за местоживеене по смисъла на Регла
мент „Брюксел I“.
Процедурата за подаване на молбата за признаване на чуждо съдебно реше
ние се урежда от законодателството на държавата членка, където се иска приз
наване (чл. 33, пар. 2 във връзка с чл. 40 от Регламент „Брюксел I“). В разпо
редбата на чл. 40, ал. 3 от Регламента европейският законодател е предвидил
прилагане към молбата на документите, посочени в чл. 53, а именно копие от
съдебното решение, което отговаря на необходимите условия за установяване
на автентичността му. Съгласно разпоредбата на чл. 622, ал. 3 ГПК, за да бъде
признато в Република България съдебно решение, постановено в друга държа
ва – членка на ЕС, е необходимо решението да бъде представено в препис, заве
рен от поста
но
ви
лия го съд (съ
да на дър
жа
ва
та членка по произход).
Съществува спор в теорията дали преписът (копието) на чуждото съдебно ре
шение следва да бъде заверен от съда на държавата членка по произход предвид
липсата на такова изискване в Регламент № 44/2001.
Във връзка с представянето на превод на документите в нарочното произ
водство за признаване на чуждото съдебно решение приложение намира разпо
редбата на чл. 55, пар. 2 от Регламента. Превод на документите се представя,
ако бъде изискан от съда или компетентния орган, и същият следва да бъде за
верен от лице, квалифицирано да направи това, в която и да е от държавите
членки. Европейският законодател не е уредил изрично как следва да процедира
съдът при непредставяне на изисканите документи – дали да прекрати произ
водството по молбата, или да откаже признаване на съдебното решение.
Документите, които следва да бъдат представени, са освободени от легали
зация или друга подобна формалност съгласно чл. 56 от Регламент „Брюксел I“.
Към молбата за признаване в Република България на съдебно решение,
постановено в друга държава членка, трябва да бъде приложен документ за пла
тена държавна такса по сметка на съответния съд в размер 50 лв. на основание
чл. 15 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по
ГПК. Останалите изисквания за редовност на сезирането се определят при съ
ответно приложение на чл. 127 ГПК с оглед на препращането към процесуал
ния ред на държавата членка, където се иска признаване.
В производството пред първоинстанционния съд насрещната страна не
участва и не се уведомява за молбата за признаване на чуждестранното съдебно
решение. Съдът осъществява проверка само на формалните основания за приз
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наване на решението. Първоинстанционният съд, който разглежда молбата, ня
ма право в това производство да извършва проверка по чл. 34 и чл. 35 от
Регламента. Само въззивният съд може да се произнесе по тези основания за
непризнаване на съдебното решение по повод на направени от лицето, по отно
шение на което се иска признаване, възражения. В посочения смисъл е и трайно
установената практика на ВКС, обективирана в решение № 152/28.12.2012 г. по
т. дело № 970/2011 г. на ВКС, ТК, I т. о. Първоинстанционният съд се произна
ся в закрито заседание с разпореждане, което има значение на решение, поста
новено в исков процес, съгласно чл. 622, ал. 4 ГПК. Следователно след поста
новяване на разпореждането, с което се признава чуждестранното съдебно ре
шение, всички правни субекти са длъжни да се съобразят с него и да приемат
установеното с чуждестранното решение материално право или настъпилата
правна промяна.
Разпореждането за отказ или признаване на решението се връчва на молите
ля незабавно съгласно законодателството на държавата членка, в която се иска
признаване. Разпореждането по чл. 622, ал. 4 ГПК подлежи на въззивно обжал
ване пред Софийския апелативен съд съгласно чл. 33, пар. 2 във връзка с чл. 43,
пар. 2 от Регламент „Брюксел I“ и чл. 623, ал. 6 ГПК. Въззивната жалба се по
дава в срока, предвиден в чл. 43, пар. 5 от Регламента – до един месец от връч
ване на разпореждането. Въззивното производство е състезателно и се развива
по правилата на глава 20 ГПК, независимо че в разпоредбата на чл. 622 ГПК
това не е предвидено. В посочения смисъл е решение № 294/13.11.2012 г. по
гр. дело № 33/2012 г. на ВКС, ГК, III г. о. По отношение на новооткритите и но
вонастъпили факти и новите доказателства, предвидени в чл. 260, т. 5 и 6 ГПК,
и забраната за посочване на нови факти и доказателства по чл. 266 ГПК следва
да бъде съобразено, че същите са несъвместими с въззивното производство по
обжалване на разпореждането за отказ или признаване на решението. Насрещ
ната страна по признаване на решението не е ограничена от преклузиите на
чл. 266 ГПК, тъй като не е участвала в първоинстанционното производство, по
ради което за пръв път пред въззивната инстанция може да се позове на пречки
те по чл. 34 и чл. 35 от Регламент „Брюксел I“. Пропускът на страната, срещу
която се иска признаване на решението, да въведе основанията по чл. 34 и чл. 35
от Регламента или част от тях в приключилото производство по чл. 623 ГПК,
има за последица преклудиране на заявените основания и не може същите да
бъдат въвеждани впоследствие в друго производство. Ако бъде подадена по
следваща жалба с допълнително въведени основания по чл. 34 и чл. 35 от Регла
мента, същата подлежи на връщане, а образуваното производство – на прекра
тяване.
Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване
пред Върховния касационен съд съгласно чл. 33, пар. 2 във връзка с чл. 44 от
Регламент „Брюксел I“ и чл. 623, ал. 6 ГПК въпреки липсата на предвидено в
чл. 622 ГПК обжалване. Производството пред ВКС се провежда по реда на гла
ва 22 ГПК. Касационната жалба се подава в едномесечния срок, предвиден в
чл. 283 ГПК, и съдържанието є трябва да отговаря на изискванията по чл. 284
ГПК.
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3.3. Инцидентно признаване на съдебно решение, постановено в друга
държава членка
Инцидентното признаване на съдебно решение, постановено в друга държа
ва – членка на ЕС, е уредено в разпоредбите на чл. 33, пар. 3 от Регламент
№ 44/2001 („Брюксел I“), чл. 36, пар. 3 от Регламент № 1215/2012
(„Брюксел Iа“) и чл. 622, ал. 5 ГПК. Когато чуждестранното решение има пре
юдициален характер, т.е. когато изходът на делото пред съд на държава членка
зависи изцяло или отчасти от признаването на чуждестранното съдебно реше
ние, постановено в друга държава – членка на ЕС, компетентен по признаване
на ре
ше
нието („Брюксел I“), респ. по въпро
са за от
каз на приз
на
ва
не
(„Брюксел Iа“), е съдът, пред който делото е висящо. В този случай правилата
относно местната компетентност по чл. 39, пар. 2 от Регламент „Брюксел I“ и
чл. 47 от Регламент „Брюксел Iа“ не намират приложение. В производството и
по двете разпоредби (чл. 33, пар. 3 от Регламент „Брюксел I“ и чл. 36, пар. 3 от
Регламент „Брюксел Iа“) съдът, разглеждащ основния спор, без значение дали
е районен, или окръжен съд, е компетентен да се произнесе по основанията за
отказ на признаване на чуждестранното съдебно решение, без да е необходимо
про
веж
да
не на на
роч
но произ
вод
ст
во по чл. чл. 33, пар. 2 от Регламент
„Брюксел I“, чл. 36, пар. 2 и чл. 45 от Регламент „Брюксел Iа“.
Страната, която се позовава инцидентно на чуждестранно съдебно решение,
постановено от съд на друга държава членка, следва да представи препис от ре
шението, отговарящо на условията за автентичност в държавата членка по
произход, респ. препис от решението, заверено от постановилия го съд.
Европейският законодател не е регламентирал дали произнасянето по инци
дентно възникналия въпрос за признаване, съответно отказ на признаване, след
ва да се извърши само в мотивите на решението, или е допустимо и предявява
не на инцидентен установителен иск. По този въпрос не е формирана и практи
ка на Съда на ЕС. Предвид липсата на нарочно производство по признаване на
чуждестранно съдебно решение не е необходимо изрично произнасяне в диспо
зитива на решението, нито предявяване на инцидентен установителен иск. При
инцидентно признаване на съдебното решение обаче насрещната страна по
признаването има право да направи възражения срещу признаването и твърде
ние за наличие на някоя от пречките по чл. 34 и чл. 35 от Регламент „Брюксел I“
в първоинстанционното производство и първоинстанционният съд е длъжен да
ги обсъди и да се произнесе по тях заедно със спора по същество.
3.4. Производство за установяване, че не са налице основания за отказ на
признаване на решението
Предвиденото в чл. 33, пар. 2 от Регламент № 44/2001 нарочно производство
за признаване на чуждестранно съдебно решение в друга държава членка при
възникнал спор е променено с разпоредбата на чл. 36, пар. 2 от Регламент
№ 1215/2012 в производство за постановяване на решение, че липсват основа
нията за отказ на признаване, посочени в чл. 45 от Регламента. Европейският
законодател е предоставил възможност на всяка заинтересована страна, напри
мер страната, позоваваща се на признаване на чуждестранния съдебен акт, да
поиска по съдебен ред да се установи, че липсват основанията по чл. 45 от
Регламент „Брюксел Iа“. В Регламент „Брюксел Iа“ не се съдържа изискване
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молителят да доказва наличието на възникнал между страните спор относно
признаването на решението, но на практика молбата ще бъде подадена, ако дру
гата страна отрича признаването на чуждестранното съдебно решение.
Молбата за установяване, че липсват основания за отказ, се подава и раз
глежда по реда, уреден за молбата за отказ на признаване на съдебно решение
(вж. т. 3.5.).
3.5. Производство за отказ на признаване на съдебно решение
Зачитането на правото на защита на страната, спрямо която се иска призна
ване на чуждестранното съдебно решение, е осигурено с разпоредбата на чл. 45
от Регламент № 1215/2012. В посочената правна норма е уредено правото на
всяка заинтересована страна да оспори признаването на чуждестранното съдеб
но решение чрез подаване на молба за отказ на признаване на съдебното реше
ние въз основа на изчерпателно посочени основания. Признаването на съдебно
то решение следва да бъде отказано само ако са налице едно или повече от ос
нованията за отказ, предвидени в Регламент „Брюксел Iа“ (съображение 30,
изр. 2).
Молбата за отказ на признаване се изготвя в съответствие с процедурите,
предвидени в подраздел 2 „Отказ за изпълнение“ и – ако е приложимо – раздел
4 „Общи разпоредби“ от Регламента (чл. 45, пар. 4).
Компетентен съд е съдът, който съответната държава членка е обявила на
Комисията съгласно чл. 75, б. „а“ като съд, до който молбата се подава. Репуб
лика България е посочила като съд, до който молбата по чл. 36, пар. 2 и по
чл. 45, пар. 4 се подава, окръжния съд по постоянния адрес на насрещната стра
на или по нейното седалище, а ако тя няма постоянен адрес или седалище на
територията на България – по своя постоянен адрес или седалище. Когато и
заинтересованата страна няма постоянен адрес или седалище на територията на
България, искането се предявява пред Софийския градски съд съгласно чл. 622
ГПК.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от молителя с
молбата за отказ на признаване, са посочени в разпоредбата на чл. 47, пар. 3 от
Регламент „Брюксел Iа“:
– на съда на препис от съдебното решение;
– писмен превод или негова транслитерация при необходимост.
Съгласно чл. 622, ал. 3 ГПК представеният по делото препис от съдебното
решение следва да е заверен от постановилия го съд, а когато акт на ЕС изиск
ва, трябва да бъде представено и удостоверение. Документите следва да бъдат
представени в превод на български език. Посочената правна норма на чл. 622,
ал. 3 ГПК (преди чл. 622, ал. 2 ГПК) е предмет на дискусия в теорията поради
липсата на изискване в Регламента преписът от съдебното решение да бъде за
верен от постановилия го съд, както и с оглед на изискването за превод на бъл
гарски език.2
2
Натов, Н. и др. Международното частно право и някои разпоредби на Част седма от
ГПК в светлината на общностните източници. С.: Сиела, 2008, 88–89; Бончовски, П.
Свободно дви
же
ние на ре
ше
ния (Република България и Европейския съюз). С.: БАН –
Институт за държавата и правото, 2016, с. 257.
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Държавната такса, която следва да бъде внесена по молбата за отказ на приз
наване на решение, постановено в държава членка, е в размер 50 лв. съгласно
чл. 15 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по
ГПК.
По молбата за отказ на признаване съдът се произнася незабавно (чл. 48 от
Регламент „Брюксел Iа“) с разпо
реж
да
не, което има зна
че
ние на ре
ше
ние,
постановено в исков процес (чл. 622, ал. 4 ГПК). Произнасянето с разпореждане
предполага провеждане на закрито заседание. Налице е противоречие в терми
нологията относно акта, с който се произнася съдът по молбата за отказ –
съгласно чл. 49 от Регламент „Брюксел Iа“ съдът се произнася с решение, а съ
образно чл. 622, ал. 4 ГПК – с разпореждане. Разликата в терминологията в по
сочения смисъл е без значение, тъй като българският законодател изрично е
придал на разпореждането значението на решение. Производството за отказ се
развива като спорен исков процес едва при обжалване на разпореждането, с
което се отхвърля молбата за отказ или се отказва признаване на съдебното ре
шение, постановено в друга държава членка.
Решението (разпореждането според ГПК) се връчва на страните съгласно за
конодателството на сезираната държава членка.
Решението (разпореждането според ГПК) на първоинстанционния съд може
да се обжалва от всяка от страните, като жалбата се подава пред съда, който съ
ответната държава членка е обявила на Комисията съгласно чл. 75, б. „б“ от
Регламент № 1215/2012 като съд, до който се подава такава жалба. Република
България е посочила Софийския апелативен съд за съд, пред който се подава
жалбата по чл. 49 от същия Регламент. Изискванията за редовността на въззив
ната жалба се определят по националното право на държавата, в която се иска
признаване (сезираната държава). Срокът за обжалване на решението по молба
та за отказ на признаване на съдебно решение не е определен пряко в Регламент
„Брюксел Iа“. В този Регламент не е определен пряко и срокът за обжалване на
решението по молбата за отказ за изпълнение, а се определя съобразно правото
на сезираната държава членка съгласно чл. 47, пар. 2 от Регламента.
В Република България срокът за въззивно обжалване е двуседмичен, счита
но от връчване на разпореждането (решението) съгласно чл. 259, ал. 1 ГПК, и
жалбата се разглежда по реда на въззивното производство. Относно формата и
съдържанието на въззивната жалба, представянето на преписи за другата стра
на, пълномощното, ако въззивната жалба се подава от процесуален представи
тел, необходимия документ за внесена държавна такса и провеждането на въз
зивното производство приложение намират съответно разпоредбите на глава 20
ГПК. Въззивната жалба и отговорът срещу нея се разглеждат в открито произ
водство с призоваване на страните.
Съгласно разпоредбата на чл. 50 от Регламент № 1215/2012 решението,
постановено по жалбата, може да бъде оспорено само чрез обжалване, когато
съдилищата, пред които се подава последваща жалба, са обявени от съответна
та държава членка на Комисията съгласно чл. 75, б. „в“ от същия Регламент.
Република България е посочила Върховния касационен съд за съд, пред който
се подава такава жалба. Решението на Софийския апелативен съд подлежи на
касационно обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечния срок,
предвиден в чл. 283 ГПК, и съдържанието на касационната жалба трябва да от
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говаря на изискванията по чл. 284 ГПК. Касационното производство се провеж
да с участието на двете страни по реда, предвиден в глава 22 ГПК.
3.6. Основания за отказ на признаване
Основанията за отказ на признаване на съдебно решение, постановено в дру
га държава членка, са изрично изброени в разпоредбите на чл. 34 и чл. 35 от
Регламент № 44/2001 („Брюксел I“), чл. 45, пар. 1, б. „а–д“ от Регламент
№ 1215/2012 („Брюксел Iа“) и не подлежат на разширително тълкуване. В този
смисъл е практиката на Съда на ЕС, например решение от 2 юни 1994 г., Solo
Kleinmotoren GmbH срещу Emilio Boch, C-414/92, EU:C:1994:221, т. 20, реше
ние от 28 март 2000 г., Dieter Krombach сре
щу André Bamberski, C-7/98,
EU:C:2000:164, т. 21 и решение от 11 май 2000 г., Régie nationale des usines
Renault SA срещу Maxicar SpA and Orazio Formento, C-38/98, EU:C:2000:225,
т. 26. Независимо че посочените решения са постановени по повод на преюди
циални запитвания във връзка с тълкуване на различни разпоредби от Брюксел
ската конвенция, те намират съответно приложение към горепосочените правни
норми на двата регламента.
Използваните в разпоредбите на двата регламента понятия, уреждащи осно
ванията за отказ на признаване, са автономни и съдилищата на държавите
членки на ЕС са длъжни да се съобразяват с направеното от Съда на ЕС тълку
ване. Предвидените в чл. 45 от Регламент „Брюксел Iа“ основания за отказ на
признаване съответстват в по-голямата си част на основанията за отказ по
чл. 34 и 35 от Регламент „Брюксел I“, поради което даденото от Съда на ЕС
тълкуване на чл. 34 и чл. 35 от Регламент № 44/2001 намира съответно прило
жение относно основанията за отказ по смисъла на Регламент № 1215/2012.
Първообраз на ос
но
ва
нията за от
каз на приз
на
ва
не по чл. 34 и чл. 35 от
Регламент № 44/2001 са основанията, предвидени съответно в чл. 27 и чл. 28 от
Брюкселската конвенция, поради което постановените от Съда на ЕС решения
по преюдициални запитвания за тълкуване на посочените правни норми нами
рат съответно приложение към чл. 34 и чл. 35 от Регламент „Брюксел I“ и
чл. 45 от Регламент „Брюксел Iа“.
При преценка за наличието или липсата на някое от основанията за отказ на
признаване на съдебно решение при никакви обстоятелства не се допуска пре
разглеждане по същество на чуждестранното съдебно решение съгласно чл. 52
от Регламент № 1215/2012, съответно чл. 36 от Регламент № 44/2001.
Наличието или липсата на основания за отказ на признаване се проверява в
условията на спорно, състезателно производство, като тежестта за доказване на
основанията се носи от страната, която се позовава на тях. Правната квалифи
кация на твърдените основания се извършва от съда въз основа на твърдените
факти и обстоятелства.
3.6.1. Явно противоречие с обществения ред в сезираната държава членка
Според предвиденото в чл. 45, пар. 1, б. „а“ от Регламент № 1215/2012, съ
ответно чл. 34, пар. 1 от Регламент № 44/2001, основание признаването на съ
дебното решение се отказва, „ако такова признаване явно противоречи на об
ществения ред в сезираната държава членка“. В текста на чл. 34, пар. 1 от
Регламент № 44/2001 вместо „обществен ред“ е използвано понятието „публич
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на политика“, което се дължи на неточен превод в българската езикова версия.
В посочената правна норма от Регламент „Брюксел I“ европейският законода
тел е имал предвид явно противоречие на обществения ред в държавата членка,
в която се иска признаване на съдебното решение.
Критерият за обществен ред не намира приложение по отношение на прави
лата за компетентност на съда, постановил решението, чиято екзекватура се
иска (чл. 45, пар. 3, изр. 2). В т. 32 от решение от 28 март 2000 г., Dieter
Krombach срещу André Bamberski, C-7/98, EU:C:2000:164 Съдът на ЕС е посо
чил, че „общественият ред на държавата, в която се иска признаване, не може
да бъде пречка за признаването или изпълнението на решение, постановено в
друга договаряща държава, единствено с мотив, че съдът на държавата по
произход не е спазил правилата на Конвенцията относно компетентността“.
В няколко решения Съдът на ЕС е постановил, че разпоредбата на чл. 27 от
Брюкселската конвенция (почти аналогична на чл. 34 от Регламент „Брюксел I“
и чл. 45, пар. 1, б. „а–г“ от Регламент „Брюксел Iа“) трябва да се тълкува стрик
тно, тъй като представлява пречка за осъществяването на една от основните це
ли на Конвенцията (решение от 2 юни 1994 г., Solo Kleinmotoren GmbH срещу
Emilio Boch, C-414/92, EU:C:1994:221, т. 20, решение от 28 март 2000 г., Dieter
Krombach срещу André Bamberski, C-7/98, EU:C:2000:164, т. 21), а позоваване
то на основанието за обществен ред следва да се прави само в изключителни
случаи (решение от 4 февруари 1988 г., Horst Ludwig Martin Hoffmann срещу
Adelheid Krieg, 145/86, EU:C:1988:61, т. 21, решение от 10 октомври 1996 г.,
Bernardus Hendrikman и Maria Feyen срещу Magenta Druck & Verlag GmbH,
C-78/95, EU:C:1996:380, т. 23). Посочените решения намират приложение и по
отношение на тълкуването на понятието „обществен ред“ по смисъла на чл. 34
от Регламент „Брюксел I“ и чл. 45, пар. 1, б. „а“ от Регламент „Брюксел Iа“.
Определянето на съдържанието на понятието „обществен ред“ се извършва
съобразно правото и националните разбирания на сезираната държава членка
по отношение на границите, в които съдът на държавата членка може да се по
зовава на това понятие (решение от 28 март 2000 г., Dieter Krombach срещу
André Bamberski, C-7/98, EU:C:2000:164, т. 22 и 23 и решение от 11 май 2000 г.,
Régie nationale des usines Renault SA срещу Maxicar SpA and Orazio Formento,
C-38/98, EU:C:2000:225, т. 27). Съдът на сезираната държава членка следва да
прецени характера на последиците от признаване и изпълнение на чуждестран
ното решение и ако неговото действие в сезираната държава членка е несъв
местимо с нейния обществен ред, същото не може да бъде признато.
В повечето държави членки под понятието „обществен ред“ се разбират ос
новни права и свободи, приети в конституциите на съответните държави, общи
за всички правни субекти, чието зачитане трябва да бъде обезпечено. Приема
се, че нарушение на обществения ред, обосноваващо отказ на признаване на съ
дебно решение, е налице, когато грубо са нарушени фундаментални права и
свободи, основни морални принципи, основни принципи на правото, които мо
гат да бъдат материалноправни и процесуалноправни и са израз на основните
правни идеи и ценности на държавата и обществото. Не всяко нарушение на ма
териалноправни или процесуалноправни принципи представлява основание за
отказ за признаване на съдебното решение.
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Според изразеното от Съда на ЕС в решение от 6 септември 2012 г., Trade
Agency Ltd срещу Seramico Investments Ltd, C-619/10, EU:C:2012:531, т. 51 раз
биране „използването на клаузата за обществения ред, съдържаща се в член 34,
точка 1 от Регламент № 44/2001, е допустимо само в хипотезата, в която приз
наването или изпълнението на постановеното в друга държава членка съдебно
решение би засегнало по недопустим начин правния ред на сезираната държава
членка, тъй като би накърнило основен принцип. Засягането трябва да съставля
ва явно нарушение на правна норма, която се счита за съществена в правния
ред на сезираната държава членка или на право, което е признато като основно
в този правен ред“. Съдът на ЕС се е позовал също на решение от 28 март
2000 г., Dieter Krombach срещу André Bamberski, C-7/98, EU:C:2000:164, т. 37,
решение от 11 май 2000 г., Régie nationale des usines Renault SA срещу Maxicar
SpA and Orazio Formento, C-38/98, EU:C:2000:225, т. 30 и решение от 28 април
2009 г., Meletis Apostolides/David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams,
C-420/07, EU:C:2009:271, т. 59.
Нарушаването на основни принципи за провеждането на справедлив процес,
равнопоставеност на страните в процеса, право на защита, независимост на съ
да, разглеждащ спора, може да се квалифицира като основание за отказ на приз
наване на съдебното решение по смисъла на горепосочените правни норми.
Когато основното право на защита на ответника е нарушено в последваща фаза
на процеса след неговото образуване, основанието за отказ на признаване на
съдебното решение е разпоредбата на чл. 45, б. „а“ от Регламент „Брюксел Iа“,
аналогичен чл. 34, пар. 1 от Регламент „Брюксел I“, докато нарушаването на
правото на защита при образуване на производство като основание за отказ на
признаване е уредено в чл. 45, б. „б“ от Регламент „Брюксел Iа“, аналогичен
чл. 34, пар. 2 от Регламент „Брюксел I“.
В решение от 28 март 2000 г., Dieter Krombach срещу André Bamberski,
C-7/98, EU:C:2000:164 Съдът на ЕС е приел, че позоваването на клаузата за об
ществения ред следва да се прави в изключителните случаи, когато предвидени
те в законодателството на държавата по произход и в Брюкселската конвенция
гаранции не са били достатъчни, за да защитят ответника от явно нарушение на
признатото му от ЕКПЧ право на защита пред съда на държавата по произход.
Поради това е заключил, че с оглед на обществения ред, посочен в чл. 27, т. 1
от Конвенцията, съдът на държавата, в която се иска признаване, може да вземе
предвид факта, че в рамките на граждански иск за обезщетение на вреди, причи
нени от престъпление, предявен в наказателното производство, съдът на държа
вата по произход е отказал да изслуша защитата на обвиняемия (ответника по
гражданския иск), срещу когото е образувано наказателно производство за
умишлено престъпление, само с мотива, че той не се е явил в съдебното заседа
ние. В този случай може да се приеме, че е допуснато нарушение на обществе
ния ред по смисъла на посочената правна норма.
В ре
ше
ние от 2 април 2009 г., Marco Gambazzi сре
щу DaimlerChrysler
Canada Inc. и CIBC Mellon Trust Company, C-394/07, EU:C:2009:219 разпоред
бата на чл. 27, т. 1 от Брюкселската конвенция (аналогични чл. 34, пар. 1 от
Регламент „Брюксел I“ и чл. 45, б. „а“ от „Брюксел Iа“) е тълкувана в смисъл,
че „Съдът на държавата, в която се иска признаване, може да отчете с оглед на
клаузата за обществен ред, визирана в този член, обстоятелството, че съдът на
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държавата по произход се е произнесъл по исканията на ищеца, без да изслуша
от
вет
ни
ка, кой
то се е явя
вал над
леж
но пред не
го, но с опре
де
ле
ние е бил
отстранен от производството по съображение, че не е изпълнил задължения, на
ложени с постановено по-рано в рамките на същото производство определение,
ко
га
то след ця
лост
на пре
ценка на произ
вод
ст
во
то и с оглед на всич
ки об
стоятелства, според него изглежда, че тази мярка по отстраняване съставлява
явно и прекомерно засягане на правото на ответника да бъде изслушан“.
Нередовността на исковата молба, нарушаването на процесуални правила по
допускане на доказателства или на правилата за разпределяне на доказателстве
на тежест, нарушаването на правилата на логическото мислене при обсъждане
на доказателствата и установяване на фактическата обстановка не представля
ват основание за отказ на признаване по смисъла на чл. 45, б. „а“ от Регламент
„Брюксел Iа“, съответно чл. 34, пар. 1 от Регламент „Брюксел I“.
Не е налице основание за отказ на признаване по горепосочената правна нор
ма в хипотезата, когато сезираният съд би приложил други материалноправни
норми, различни от приложените от съда на държавата членка по произход, и
би достигнал до друг правен резултат съобразно собственото си вътрешно
убеждение. В противен случай се нарушава разпоредбата на чл. 52 от Регламент
„Брюксел Iа“ (чл. 36 от Регламент „Брюксел I“), предвиждаща забрана за пре
разглеждане на чуждестранното съдебно решение.
В ре
ше
ние от 6 сеп
тем
в
ри 2012 г., Trade Agency Ltd сре
щу Seramico
Investments Ltd, C-619/10, EU:C:2012:531 Съдът на ЕС се е произнесъл относно
възможността сезираният национален съд да приложи клаузата за обществен
ред, предвидена в чл. 34, пар. 1 от Регламент № 44/2001, по съображение че ре
шението за изпълнение би нарушило правото на ответника на справедлив съде
бен процес. От една страна, е посочил, че „зачитането на правото на справедлив
съдебен процес изисква всяко съдебно решение да е мотивирано, за да може
ответникът да разбере защо е осъден и да използва надлежно и ефективно въз
можността за обжалване на подобно решение“ (т. 53), от което е направил из
вод, че съдът на сезираната държава членка по принцип има право да приеме, че
неприсъствено съдебно решение, в което не се разглеждат нито предметът на
иска, нито неговите основания и не се излагат каквито и да било доводи относно
основателността на иска по същество, представлява ограничение на основно
право в правния ред на тази държава членка (т. 54). От друга страна, в т. 55 на
това съдебно решение Съдът на ЕС е приел, че „основните права не представля
ват безусловни прерогативи и могат да бъдат предмет на ограничения, при
условие че последните действително отговарят на преследвани от въпросните
мерки цели от общ интерес и не съставляват с оглед на преследваната цел явно
и прекомерно засягане на така гарантираните права“, както в тази насока се е
позовал на решение от 15 юни 2006 г. по дело Dokter и др., C-28/05, т. 75, реше
ние от 2 април 2009 г. по дело Gambazzi, C-394/07, т. 29 и решение от 18 март
2010 г. по дело Alassini, C-317/08 – C-320/08, т. 63. В т. 2 от диспозитива на съ
щото решение Съдът на ЕС е заключил, че съдът на сезираната държава членка
не може на основание на тази клауза да откаже изпълнението на неприсъствено
съдебно решение, с което спорът се решава по същество, без да са разгледани
нито предметът на иска, нито неговите основания и без да са изложени каквито
и да било доводи относно основателността на иска по същество, освен ако след
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цялостна преценка на производството и с оглед на всички релевантни об
стоятелства счита, че това решение засяга явно и прекомерно правото на ответ
ника на справедлив съдебен процес, посочено в чл. 47, ал. 2 от Хартата на ос
новните права на Европейския съюз, поради невъзможността за надлежно и
ефективно обжалване на същото решение.
В решение от 11 май 2000 г., Régie nationale des usines Renault SA срещу
Maxicar SpA and Orazio Formento, C-38/98, EU:C:2000:225 Съдът на ЕС е приел,
че чл. 27, т. 1 от Брюкселската конвенция „трябва да се тълкува в смисъл, че не
следва да се счита като противоречащо на публичния ред решение, прието от
съд на една държава членка, което признава съществуването на право на инте
лектуална собственост върху резервните части за леки автомобили и което пре
доставя на титуляря на това право защита, позволяваща му да забрани на трети
лица, занимаващи се с ремонт на автомобили в друга държава членка, да произ
веждат, купуват, изнасят и внасят в тази държава членка горните резервни
части“.
В решение от 16 юли 2015 г., Diageo Brands BV срещу „Симирамида-04“
ЕООД, C-681/13, EU:C:2015:471, т. 1 от диспозитива Съдът на ЕС е дал следно
то тълкуване на чл. 34, пар. 1 от Регламент „Брюксел I“:
„Член 34, точка 1 от Регламент № 44/2001 на Съвета от 22 декемвр и 2000 г. относно
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и
търговски дела следва да се тълкува в смисъл, че обстоятелството, че съдебно решение,
постановено в дадена държава членка, противоречи на правото на Съюза, не е основание
това решение да не бъде признато в друга държава членка, с мотива че то нарушава об
ществения ред на тази държава, когато грешката при прилагането на правото, на която е
извършено позоваване, не съставлява явно нарушение на правна норма – считана за съ
ществена в правния ред на Съюза, а следователно и в правния ред на държавата членка, в
която се иска признаването – или на право, което е признато като основно в тези право
порядъци. Случаят не е такъв, когато е допусната грешка, засягаща прилагането на
разпоредба като член 5, параграф 3 от Директива 89/104 на Съвета от 21 декемвр и
1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, изме
нена със Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г.
При проверката на евентуалното наличие на явно нарушение на обществения ред на дър
жавата, в която се иска признаването, съдът на тази държава трябва да вземе предвид
обстоятелството – освен ако не са налице особени обстоятелства, които правят прекале
но трудно или невъзможно използването на способите за съдебна защита в държавата
членка, в която е постановено решението – че правните субекти трябва да използват
всички налични способи за съдебна защита в тази държава членка, за да възпрепятстват
последващото нарушаване на обществения ред“.

Съдът на ЕС е имал възможност да се произнесе по въпроса дали член 34,
точка 1 от Регламент № 44/2001, разглеждан в светлината на член 47 от Харта
та, трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в
главното производство трябва да се счита, че признаването и изпълнението на
заповед, издадена от съд на държава членка, без да е изслушано трето лице,
чиито права може да бъдат засегнати от заповедта, явно противоречат на об
ществения ред на държавата членка, в която се иска признаване, и на правото на
справедлив процес по смисъла на посочените разпоредби. В решение от 25 май
2016 г., Rudolfs Meroni сре
щу Recoletos Limited, C-559/14, EU:C:2016:349
Съдът на ЕС е приел, че член 34, точка 1 от Регламент № 44/2001, разглеждан в
светлината на чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, тряб
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ва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното
производство не може да се счита, че признаването и изпълнението на заповед,
издадена от съд на държава членка и постановена, без да е изслушано трето ли
це, чиито права могат да бъдат засегнати от заповедта, явно противоречат на
обществения ред на държавата членка, в която се иска признаване, и на правото
на справедлив процес по смисъла на посочените разпоредби, доколкото лицето
има възможност да предяви правата си пред този съд.
Решение от 23 ок
том
в
ри 2014 г., flyLAL-Lithuanian Airlines AS сре
щу
Starptautiskā lidosta Rīga VAS и Air Baltic Corporation AS, C-302/13,
EU:C:2014:2319 също е постановено по повод на отправено преюдициално за
питване относно тълкуване на чл. 34, пар. 1 от Регламента. С посоченото реше
ние са допълнени съдържанията на понятията „граждански и търговски дела“ и
„обществен ред“. В т. 1 от диспозитива е прието, че чл. 1, пар. 1 от Регламент
№ 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че дело като главното, образувано по
иск за вреди, произтичащи от твърдени нарушения на конкурентното право на
Съюза, попада в обхвата на понятието „граждански и търговски дела“ по сми
съла на тази разпоредба и поради това – в приложното поле на този Регла
мент. В т. 3 от диспозитива на решението Съдът на ЕС е дал следния отговор
относно тълкуването на чл. 34, пар. 1:
„Член 34, точка 1 от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че нито начи
нът на определяне на размера на сумата, за която с решението, чието признаване и
изпълнение се иска, са допуснати временните обезпечителни мерки – при положение че е
възможно да се разбере следваната логика при определянето на размера на въпросната
сума и съответните лица са имали право да оспорят този начин на изчисление и са
упражнили това си право – нито само по себе си изтъкването на сериозни икономически
последици са основания да се приеме, че е налице нарушение на обществения ред на се
зираната държава членка, което да обоснове отказ на тази държава членка да признае и
изпълни постановено в друга държава членка такова решение“.

Подробен анализ на посоченото решение, както и на заключението на гене
ралния адвокат е направен от доц. д-р Боряна Мусева в статията „Още веднъж
за понятията „граждански и търговски дела“ и „обществен ред“ според Регла
мент № 44/2001“, публикувана в сп. „Европейски правен преглед“, бр. 11/2015 г.
3.6.2. При нарушаване на правото на защита при образуване на
производството в държавата членка, в която е постановено решението,
чието признаване или допускане на изпълнение се иска
Съобразно разпоредбата на чл. 45, пар. 1, б. „б“ от Регламент № 1215/2012
(в същия смисъл чл. 34, пар. 2 от Регламент № 44/2001) признаването на чуж
дестранното съдебно решение може да бъде отказано, когато същото е поста
новено в отсъствие на страната, ако на ответника не е връчен документът за
образуване на производството или равностоен документ в достатъчен срок и по
такъв начин, че да има възможност да организира защитата си, освен ако ответ
никът не е успял да предяви иск за оспорване на съдебното решение, когато е
било възможно да стори това. Цитираната правна норма е специална и пред
ставлява частен случай на противоречието на обществения ред. С посоченото
основание за отказ на признаване е зачетено правото на защита на ответника в
първоначалната фаза на процеса. За разлика от разпоредбата на чл. 27, т. 2 от
Брюкселската конвенция, приложното поле на това основание по двата регла
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мента е ограничено до случаите, при които правото на защита действително е
нарушено.
В решение от 12 ноември 1992 г., Minalmet GmbH срещу Brandeis Ltd.,
C-123/91, EU:C:1992:432 Съдът на ЕС е тълкувал разпоредбата на чл. 27, т. 2
от Брюкселската конвенция в смисъл, че представлява „пречка съдебно реше
ние, постановено задочно в една договаряща държава, да бъде признато в друга
договаряща държава, когато на длъжника не е надлежно връчен документът за
образуване на производството, дори ако впоследствие той е научил за постано
веното решение и не се е възползвал от средствата за правна защита, предвиде
ни от процесуалното право на държавата на произход“.
Посоченото решение не може да бъде приложено към разпоредбите на
чл. 45, пар. 1, б. „б“ от Регламент № 1215/2012 и чл. 34, пар. 2 от Регламент
№ 44/2001, тъй като правните норми на двата регламента не са идентични с
чл. 27, т. 2 от Брюкселската конвенция.
Ако страната, чието право на защита е било нарушено при образуване на
производството (например не є е бил връчен документ за образуване на произ
водството или документът є е връчен в недостатъчен срок да организира защи
тата си), е имала възможност да оспори съдебното решение, но не е упражнила
предоставеното є право, основанието по чл. 45, пар. 1, б. „б“ от Регламент
„Брюксел Iа“ и чл. 34, пар. 2 от Регламент „Брюксел I“ не може да бъде прило
жено и молбата за отказ на признаване на съдебното решение на посочената
разпоредба е неоснователна.
Редовността на призоваването следва да бъде преценявана съобразно закона
на държавата членка по произход и позволява да се изгради взаимно доверие в
преценката на съдията, постановил решението, и на съдията, пред когото е ви
сящо производството по признаването му, съответно по отказа на признаване.
Съдът в производството по чл. 45 от Регламент № 1215/2012, съответно чл. 34
от Регламент № 44/2001, трябва да има възможност да провери редовността на
призоваването и да се увери, че ответникът е разполагал с достатъчно време да
организира своята защита (решение от 11 юни 1985 г., Leon Emile Gaston Carlos
Debaecker и Berthe Plouvier сре
щу Cornelis Gerrit Bouwman, 49/84,
EU:C:1985:252).
Съгласно ре
ше
ние от 10 ок
том
в
ри 1995 г., Hendrikman сре
щу Magenta
Druck, C-78/95, EU:C:1996:380 член 27, пар. 2 от Брюкселската конвенция се
прилага по отношение на решения, постановени срещу ответник, на когото до
кументът за образуване на производството не е редовно връчен или не е уведо
мен за образуване на производството в достатъчен срок и който не е бил закон
но представляван по време на производството.
В решение от 13 юли 1995 г., Hengst Import BV срещу Anna Maria Campese,
C-474/93, EU:C:1995:243 Съдът на ЕС е посочил, че целта на чл. 27, пар. 2 от
Брюкселската конвенция е да гарантира, че документът за образуване на произ
водството или равностоен документ е бил редовно връчен на ответника доста
тъчно бързо, за да му даде възможност да организира защитата си; посочената
разпоредба не дава право на съда на държавата, в която се иска признаване, да
откаже признаването и изпълнението на съдебно решение поради евентуално
нарушение на други разпоредби на правото на държавата по произход, различ
ни от тези, които уреждат редовното връчване.
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Съгласно решение от 14 декември 2006 г., ASML Netherlands BV срещу
Semiconductor Industry Services GmBH (SEMIS), C-283/05, EU:C:2006:787
член 34, пар. 2 от Регламент № 44/2001 трябва да бъде разбиран в смисъл, че
„ответникът не би могъл да бъде „в състояние“ да обжалва дадено решение,
противоречащо му по презумпция, освен ако не е запознат по същество с него
своевременно, по смисъл или чрез уведомяване, което може да му позволи да
се защитава пред съдията от страната по произход“.
В посоченото решение и в решение от 7 юли 2016 г., Emmanuel Lebek срещу
Janusz Domino, C-70/15, EU:C:2016:524 Съдът на ЕС е изложил съображения,
че за разлика от чл. 27, пар. 2 от Брюкселската конвенция разпоредбата на
чл. 34, пар. 2 от Регламент „Брюксел I“ не изисква непременно редовно връчва
не или съобщаване на документа за образуване на производството, а по-скоро
ефективно спазване на правото на защита.
В диспозитива на решението от 7 юли 2016 г., Emmanuel Lebek срещу Janusz
Domino, C-70/15, EU:C:2016:524 понятието „оспорване“, съдържащо се в
чл. 34, пар. 2 от Регламент № 44/2001, е тълкувано в смисъл, че включва и мол
бата за възстановяване на срок, когато е изтекъл срокът за редовно обжалване.
В решение от 28 април 2009 г., Meletis Apostolides/David Charles Orams,
Linda Elizabeth Orams, C-420/07, EU:C:2009:271, т. 4 от диспозитива Съдът на
ЕС е приел, че признаването или изпълнението на неприсъствено съдебно ре
шение не може да бъде отказано на основание чл. 34, пар. 2 от Регламент
№ 44/2001, когато ответникът е могъл да обжалва неприсъственото съдебно ре
шение и когато посоченото обжалване му дава възможност да изтъкне, че доку
ментът за образуване на производството или равностоен документ не му е бил
връчен или съобщен своевременно и по начин, който да му позволи да органи
зира защитата си. За разлика от разпоредбата на чл. 27, т. 2 от Брюкселската
конвенция нормата на чл. 34, пар. 2 от Регламент „Брюксел I“ не изисква непре
менно редовно връчване или съобщаване на документа за образуване на произ
водството, а по-скоро ефективно спазване на правото на защита. Неприсъствено
съдебно решение, постановено въз основа на документ за образуване на произ
водството, който не е връчен на отсъстващия ответник своевременно и по на
чин, който да му позволи да организира защитата си, трябва да бъде признато,
ако ответникът не го е обжалвал, въпреки че е имал възможност да стори това.
На още по-силно основание правото на защита, което общностният законодател
е пожелал да защити с посочената разпоредба, се зачита, когато ответникът
действително обжалва неприсъственото съдебно решение и когато посоченото
обжалване му дава възможност да изтъкне, че документът за образуване на
производството или равностоен документ не му е бил връчен или съобщен
своевременно и по начин, който да му позволи да организира защитата си
(т. 75–78 и 80 от мотивите; т. 4 от диспозитива).
В ре
ше
ние от 6 сеп
тем
в
ри 2012 г., Trade Agency Ltd. сре
щу Seranvico
Investments Ltd, C-610/10, EU:C:2012:531 Съдът на ЕС е тълкувал предвидени
те в чл. 34, пар. 1 и пар. 2 от Регламент № 44/2001 основания за отказ да се
признаят и изпълнят неприсъствени решения по следния начин: член 34, точка 2
позволява на съда на сезираната държава членка да откаже признаването и
изпълнението на неприсъствено решение срещу ответник, на когото докумен
тът за образуване на производството не е връчен в достатъчен срок, за да има
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възможност да организира защитата си. Съгласно член 54 от този Регламент
съдът на държавата членка по произход издава сертификат, в който посочва да
тата на връчване на документа за образуване на производството. Функцията на
сертификата (удостоверението) се състои в улесняване в първата фаза на въве
деното с Регламента производство приемане на декларацията за изпълняемост
на решението, постановено в държавата членка по произход (т. 41). Постигането
на тази цел обаче не може да бъде за сметка на правото на защита на другата
страна. Зачитането на правото на защита предполага ответникът да има въз
можност да обжалва в състезателна процедура декларацията за изпълняемост,
ако счита, че е налице някое от основанията за неизпълняемост (т. 43).
Когато ответникът подаде такава жалба, твърдейки, че не му е връчен доку
ментът за образуване на производството, съдът на сезираната държава членка е
компетентен да извърши самостоятелна проверка на представените доказател
ства и да провери съответствието между тях и данните от сертификата, за да
прецени дали исковата молба е била връчена на неявилия се ответник и дали му
е била връчена в достатъчен срок и по такъв начин, че да има възможност да
организира защитата си (т. 46 от мотивите; т. 1 от диспозитива).
Във връзка с приложението на чл. 34, пар. 2 от Регламент № 44/2001 ВКС на
РБ се е произнесъл с решение № 325/07.01.2016 г. по гр. дело № 3166/2015 г.
на ВКС, ГК, IV г. о., в което, позовавайки се на практиката на Съда на ЕС (ре
шение от 14 декември 2006 г., ASML Netherlands BV срещу Semiconductor
Industry Services GmBH (SEMIS), C-283/05, EU:C:2006:787 и решение на Съда
на ЕС от 28 април 2009 г., Meletis Apostolides/David Charles Orams, Linda
Elizabeth Orams, C-420/07, EU:C:2009:271), е приел, че липсата на връчване на
документ за образуване на производството или равностоен документ не е абсо
лютно основание за отказ за допускане на изпълнението. В тази насока пре
ценката на съда по допускане на изпълнението следва да се насочи към това съ
ществуват ли по националното законодателство на страната, издала решението,
процесуални средства за осъществяване на защита против това решение. Ако
длъжникът е имал възможност да се защити, като инициира двустранно, спорно
производство, в което да представи своите доказателства, доводи и възражения,
изпълнение се допуска на основание на разпоредбите на Регламент № 44/2001.
3.6.3. При противоречие със съдебно решение, постановено между същите
страни в сезираната държава членка
Съгласно разпоредбата на чл. 45, пар. 1, б. „в“ от Регламент № 1215/2012 (в
същия смисъл чл. 34, пар. 3 от Регламент № 44/2001) признаването на съдебно
решение се отказва, „ако съдебното решение противоречи на съдебно решение,
постановено между същите страни в сезираната държава членка“. Посоченото
основание е проявление на принципа non bis in idem (никой не може да бъде съ
ден за едно и също нещо), признат като основно право в Хартата на основните
права на Европейския съюз и Конвенцията за защита на правата на човека и ос
новните свободи. В становище 21 от Регламент „Брюксел Iа“, съответно стано
вище 15 от Регламент „Брюксел I“, с цел хармонично правораздаване в държа
вите – членки на ЕС, е предвидено минимизиране на възможността за провеж
дане на едновременни производства и гарантиране, че в две държави членки ня
ма да се произнасят противоречиви съдебни решения. В хипотезата на постано
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вени две противоречиви решения между едни и същи страни, едното от които е
постановено от съд в сезираната държава членка, приоритет има решението,
постановено в сезираната държава членка, т.е. в държавата членка, в която се
иска признаването на чуждестранното съдебно решение, дори ако е последва
що. Ако на една от страните има повече от един правен субект, основанието за
отказ на признаване на съдебното решение може да се отнася само до правните
субекти, които са едни и същи в двете решения, а по отношение на правния су
бект, спрямо който няма противоречиво съдебно решение, чуждестранното съ
дебно решение може да бъде признато.
В посочените правни норми има изискване двете противоречиви съдебни ре
шения да са постановени между същите страни, но не е предвидена предпостав
ка решенията да имат един и същи предмет. За да е налице противоречие между
съдебните решения между същите страни, е необходимо техните правни после
дици да се изключват взаимно. Според изразеното от Съда на ЕС становище в
решение от 4 февруари 1988 г., Horst Ludwig Martin Hoffmann срещу Adelheid
Krieg, 145/86, EU:C:1988:61, т. 22 противоречието между двете съдебни реше
ния по смисъла на посочените правни норми се изразява в правното действие на
съдебните актове, поради което следва да се прецени дали решенията имат
правни последици, които се изключват взаимно. Преценката за правните после
дици на съдебните решения се извършва съобразно правото на съответната
държава членка, чийто съд е постановил конкретното решение.
В решение от 2 юни 1994 г., Solo Kleinmotoren GmbH срещу Emilio Boch,
C-414/92, EU:C:1994:221 разпоредбата на чл. 27, т. 1 от Брюкселската конвен
ция (аналогична на чл. 34, пар. 3 от Регламент „Брюксел I“ и чл. 45, пар. 1,
б. „в“ от Регламент „Брюксел Iа“) е тълкувана в смисъл, че сключената съдеб
на спогодба не представлява „съдебно решение“ по смисъла на тази разпоред
ба, „постановено в спор между същите страни в държавата, в която се иска
признаване“, което може да изключи признаването и изпълнението на решение,
постановено в друга договаряща държава.
При наличието на висящи процеси с един и същ предмет и между същите
страни или висящи процеси по свързани искове в съдилищата на различни дър
жави членки приложение намират разпоредбите на раздел 9 от Регламент
„Брюксел Iа“, съответно раздел 9 от Регламент „Брюксел I“.
3.6.4. При противоречие със съдебно решение, постановено по-рано в друга
държава членка или в трета държава
Съгласно чл. 45, пар. 1, б. „г“ от Регламент № 1215/2012 (в същия смисъл
чл. 34, пар. 4 от Регламент № 44/2001) признаването на съдебно решение се от
казва, „ако съдебното решение противоречи на по-ранно съдебно решение,
постановено в друга държава членка или в трета държава по същия предмет и
между същите страни, при условие, че по-ранното съдебно решение отговаря
на условията, необходими за признаването му в сезираната държава членка“.
Цитираната правна норма също е проявление на принципа non bis in idem (ни
кой не може да бъде съден за едно и също нещо), но за разлика от чл. 45, пар. 1,
б. „в“ от Регламент № 1215/2012 и чл. 34, пар. 3 от Регламент № 44/2001 про
тиворечието следва да съществува между две чуждестранни съдебни решения,
постановени в други държави, различни от сезираната държава членка.
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Допълнително условие за отказ на признаване на основание посочената
правна норма е противоречивите съдебни решения да са постановени по един и
същ предмет.
В този случай приоритет има по-рано постановеното съдебно решение, ако е
спазено и допълнителното изискване същото да отговаря на условията, необхо
дими за признаването му в сезираната държава членка. Ако първото съдебно
решение е постановено от съд на друга държава – членка на ЕС, преценката за
признаването му се извършва съобразно разпоредбите на Регламент
№ 1215/2012, съответно Регламент № 44/2001. Ако първото съдебно решение е
постановено от съд в трета държава извън ЕС, преценката за признаването му
следва да се извърши съобразно приложимите международни конвенции, съот
ветно от националното право на съда на сезираната държава членка.
Съгласно практиката на Съда на ЕС (решение от 26 септември 2013 г.,
Salzgitter Mannesmann Handel GmbH сре
щу SC Laminorul SA, C-157/12,
EU:C:2013:597) член 34, точка 4 от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в
смисъл, че не обхваща случая на противоречащи си съдебни решения, постано
вени от юрисдикциите на една и съща държава членка.
3.6.5. При противоречие на съдебното решение с някои раздели, уреждащи
учредяване на определена международна компетентност
В разпоредбите на чл. 45, пар. 1, б. „д“ от Регламент № 1215/2012 и чл. 35,
пар. 1 от Регламент № 44/2001 като основание за отказ на признаване на чуж
дестранно съдебно решение е предвидено противоречие на съдебното решение
с една част от основанията за учредяване на международна компетентност.
В разпоредбата на чл. 45, пар. 3 от Регламент № 1215/2012 (чл. 35, пар. 3 от
Регламент № 44/2001) е проведен принципът на забрана за преразглеждане на
компетентността на съда по произход с изключение на посочените в чл. 45,
пар. 1, б. „д“ от Регламент „Брюксел Iа“, съответно чл. 35, пар. 1 от Регламент
„Брюксел I“, основания. Критерият за обществен ред не намира приложение по
отношение на правилата за компетентност на съда, постановил решението,
чиято екзекватура се иска (чл. 45, пар. 3, изр. 2 от Регламент „Брюксел Iа“,
чл. 35, пар. 1 от Регламент „Брюксел I“ и т. 32 от решението от 28 март 2000 г.,
Dieter Krombach срещу André Bamberski, C-7/98, EU:C:2000:164). В предвиде
ните в горепосочената правна норма случаи, при които се проверяват основа
нията за определяне на международната компетентност, съдът е обвързан от
фактическите обстоятелства, на които съдът на държавата членка по произход е
основал компетентността си.
Съгласно решение на Съда на ЕС от 28 април 2009 г., Meletis Apostolides/
David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams, C-420/07, EU:C:2009:271, т. 2 от
диспозитива „член 35, параграф 1 от Регламент № 44/2001 не разрешава юрис
дикция на държава членка да откаже признаването или изпълнението на реше
ние, постановено от юрисдикциите на друга държава членка, отнасящо се до
недвижим имот в зона на последната държава, върху която правителството є не
упражнява ефективен контрол“.
От забраната за преразглеждане на компетентността на съда по произход са
въведени няколко изчерпателно изброени изключения.
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Съгласно чл. 35, пар. 1 от Регламент № 44/2001 съдебното решение не се
признава, ако международната компетентност противоречи на раздел 3, 4 или 6
от глава II, както и в случаите по чл. 72, т.е. основанията за определяне на меж
дународната компетентност по дела във връзка със застраховане (раздел 3), при
потребителски договори (раздел 4), случаите на изключителна компетентност
(раздел 6) и случаите по чл. 72.
Съобразно чл. 45, пар. 1, б. „д“ от Регламент № 1215/2012 съдебното реше
ние не се признава, ако международната компетентност е определена в наруше
ние на раздел 3, 4 или 5 от глава II, т.е. основанията за учредяване на междуна
родна компетентност по дела във връзка със застраховане (раздел 3), при
потребителски договори (раздел 4), при индивидуални трудови договори (раз
дел 5), когато притежателят на полицата, застрахованото лице, третото ползва
що се лице по застрахователен договор, увредената страна, потребителят, ра
ботникът или служителят са ответници, както и случаите на изключителна ком
петентност (раздел 6).
3.6.5.1. Защита на по-слабата страна
Изключенията от забраната за преразглеждане на компетентността на съда
по произход по делата във връзка със застраховане, потребителските договори
и индивидуалните трудови договори са въведени поради необходимост от за
щита на по-слабата страна в правоотношението. По тези три вида дела е пред
видена ограничена възможност за страните да избират компетентен съд. С
включване в разпоредбата на чл. 45, пар. 1, б. „д“ от Регламент № 1215/2012 на
делата по индивидуални трудови договори се разшири приложното поле на из
ключенията от забраната за преразглеждане на компетентността на съда по
произход в посока на защита на по-слабата страна.
Предвид обстоятелството, че в разпоредбата на чл. 35, пар. 1 от Регламент
№ 44/2001 не е направено ограничение за делата във връзка със застраховане и
потребителските договори само в хипотезата, когато ответник е по-слабата
страна, посочената правна норма подлежи на стеснително тълкуване в полза на
по-сла
ба
та стра
на. С разпо
ред
ба
та на чл. 45, пар. 1, б. „д“ от Регламент
№ 1215/2012 тази неяснота е отстранена, като в случаите, когато по делата във
връзка със застраховане, потребителските договори и индивидуалните трудови
договори ответник е притежателят на полицата, застрахованото лице, третото
ползващо се лице по застрахователен договор, увредената страна, потребите
лят, работникът или служителят, учредената в нарушение на раздел 3, 4 или 5
от глава II компетентност е основание за отказ на признаване на съдебното ре
шение. Ако по тези дела ответник е застрахователят, продавачът на стока,
доставчикът на услуги или работодателят, компетентността на съда по произ
ход не може да бъде преразглеждана от сезирания съд.
В хипотезата, когато международната компетентност на съда по произход е
основана на чл. 26, пар. 1 от Регламент „Брюксел Iа“, т.е. мълчаливо учредена
компетентност при явяване на ответника, не е налице основание за отказ на
признаване на съдебното решение по чл. 45, пар. 1, б. „д“ от Регламент „Брюк
сел Iа“, ако е изпълнено условието на чл. 26, пар. 1 от Регламент „Брюксел Iа“
съдът по произход да е гарантирал, че ответникът е информиран за правото си
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да оспори компетентността на съда и за последиците от явяването или неявява
нето си.
3.6.5.2. Изключителна компетентност
Нарушаването на правилата за изключителна компетентност, предвидени в
раздел 6 (чл. 24) от Регламент „Брюксел Iа“, съответно раздел 6 (чл. 22) от
Регламент „Брюксел I“, представлява основание за отказ на признаване на съ
дебното решение по двата регламента. Изключителната компетентност, уреде
на в чл. раздел 7 (чл. 25) от Регламент „Брюксел Iа“, съответно раздел 6 (чл. 23)
от Регламент „Брюксел I“, не може да бъде преразглеждана и нарушаването на
посочените правни норми не е основание за отказ на признаване, тъй като раз
дел 7 не е включен в основанията по чл. 45 от Регламент „Брюксел Iа“, съот
ветно чл. 35 от Регламент „Брюксел I“.
3.6.5.3. Договори с трети държави
Предвиденото в чл. 35, пар. 1 от Регламент № 44/2001 основание за неприз
наване на съдебното решение в случаите на чл. 72 от същия Регламент касае
прилагането на Регламента или на сключените на основание чл. 59 от Брюксел
ската конвенция между държави членки споразумения с цел непризнаване на
решения на държава – страна по Конвенцията, доколкото решенията са били
постановени в рамките на екзорбитантна компетентност по чл. 3 от Конвенцията
и се отнасят до ответници с местоживеене или преимуществено пребиваване в
трети страни.
Това основание не е включено като основание за непризнаване на съдебното
ре
ше
ние в разпо
ред
ба
та на чл. 45 от Регламент № 1215/2012 пред
вид об
стоятелството, че разпоредбата на чл. 72 от същия Регламент (идентична с
чл. 72 от Регламент „Брюксел I“) се отнася до приложното поле на Регламента.
Преценката за прилагането на Регламент № 1215/2012 или на сключени между
държавите членки споразумения на основание чл. 59 от Брюкселската конвен
ция или други конвенции (например Конвенцията от Лугано от 2007 г. съгласно
чл. 73 от Регламента) при признаване на чуждестранни съдебни решения се из
вършва служебно от съда на сезираната държава членка, т.е. държавата членка
по признаване на съдебното решение.
Основанията за отказ на признаване/изпълнение на съдебни решения, поста
новени в държава членка, са разгледани по-детайлно в: Регламентът
„Брюксел I“. Коментар. С.: Сиела, 2012, с. 448–485.

4. Изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела
4.1. Изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела по
Регламент (ЕО) № 44/2001
При приложението на Регламент № 44/2001 съдебно решение, издадено в
държава членка, се изпълнява в друга държава членка след провеждане в държа
вата членка по изпълнение (сезираната държава членка) на специална процеду
ра за обявяване на решението за изпълняемо съгласно разпоредбата на чл. 38,
пар. 1 от посочения Регламент.
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4.1.1. Правна регламентация
Процедурата за обявяване на решението за изпълняемо, която се нарича още
производство за издаване на декларация за изпълняемост („Брюксел I“) или
производство по допускане на принудително изпълнение (чл. 623 ГПК), е уре
дена в разпоредбите от чл. 38 до чл. 52 от Регламент „Брюксел I“ и съответни
те норми на националното право на държавата членка, в която се иска изпълне
ние, съгласно чл. 40, пар. 1 от Регламент „Брюксел I“. В Република България
допускането на изпълнение е уредено в разпоредбата на чл. 623 ГПК. Произ
водството за издаване на декларация за изпълняемост (идентично с производст
во по допускане на принудително изпълнение) се различава от производството
по принудително изпълнение, което е регламентирано от националното право
на държавата членка по изпълнение.
4.1.2. Родова и местна подсъдност
Родово компетентен да разгледа молбата по чл. 39 от Регламент № 44/2001
е съдът или компетентният орган, посочен в списъка в приложение II. Родово
компетентен съд в Република България да се произнесе по молбата за допуска
не на изпълнение на чуждестранно съдебно решение, постановено в друга дър
жава членка, е окръжният съд съгласно чл. 39 от същия Регламент и чл. 623,
ал. 1 ГПК.
Местната подсъдност се определя според местоживеенето на страната, сре
щу която се иска изпълнение, или според мястото на изпълнението, т.е. място
то, където трябва да бъде предприето принудителното изпълнение. С разпоред
бата на чл. 39, пар. 2 от Регламент „Брюксел I“ е уредена изборна местна под
съдност, като изборът на основанието за нейното учредяване е предоставен на
молителя. Относно определяне на местоживеенето на физическите лица разпо
редбата на чл. 59, пар. 1 от същия Регламент препраща към вътрешното право
на сезирания с молбата за допускане на принудително изпълнение съд. Поня
тието „местоживеене на търговско дружество или друго юридическо лице или
сдружение на физически и юридически лица“ е автономно и се определя в
разпоредбата на чл. 60 от Регламента съобразно три критерия: мястото, където
се намира седалището по устав (по устройствения акт), или централното
управление, или основното място на стопанска дейност.
В нормата на чл. 623, ал. 1 ГПК българският законодател е определил за
местно компетентен окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по него
вото седалище или по местоизпълнението. Определянето на местоживеенето на
физическите лица като постоянен адрес на физическото лице е неподходящо,
тъй като Законът за гражданската регистрация разграничава постоянния адрес
от настоящия, в смисъл че постоянният адрес на гражданите е адрес за ко
респонденция с органите на държавната власт и органите на местното само
управление (чл. 93, ал. 11 ЗГР), а настоящият адрес е адресът, на който лицето
живее (чл. 94, ал. 1 ЗГР), като постоянният адрес може да съвпада с настоящия
адрес, но двата адреса може да бъдат и различни (чл. 93, ал. 7 ЗГР).
Определената в чл. 623, ал. 1 ГПК местна подсъдност по седалището на
длъжника – юридическо лице, е в противоречие с понятието „местоживеене на
юри
ди
ческо
то ли
це“ по сми
съ
ла на чл. 39, пар. 1 във връз
ка с чл. 60 от
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Регламент „Брюксел I“, което не е огра
ни
че
но са
мо със се
да
ли
ще
то по
устройствения акт, а се определя от три критерия.
Местната подсъдност се стабилизира към момента на подаване на молбата
за издаване на декларация за изпълняемост, към който се преценява местожи
веенето на длъжника. Настъпилата промяна на местоживеенето на длъжника
след подаване на молбата не е основание за промяна на учредената местна ком
петентност.
Използваното в нормата на чл. 39, пар. 1 от Регламент „Брюксел I“ понятие
„местоизпълнение“ следва да се тълкува в съответствие с понятието „място на
изпълнението“ съгласно чл. 39, пар. 2 от същия Регламент, т.е. мястото, където
трябва да се предприеме принудителното изпълнение, а не в смисъл на
местоизпълнение на задължението съгласно материалното право – за Република
България чл. 68 ЗЗД.
Ако сезираният български съд констатира, че не е родово или местно компе
тентен, следва да прекрати производството и да изпрати делото по компетент
ност на съответния съд в Република България. Ако съдът прецени, че съдили
щата в Република България не са компетентни да разгледат молбата за издава
не на декларация за изпълняемост на съдебно решение, постановено в друга
държава членка, трябва само да прекрати производството. Определението за
прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба по реда на чл. 274 и сл.
ГПК.
4.1.3. Провеждане на първоинстанционното производство
Молбата за обявяване на съдебното решение за изпълняемо се подава от
всяка заинтересувана страна съгласно чл. 38, пар. 1 от Регламент № 44/2001.
Разпоредбата на чл. 38 от този регламент е еквивалентна на разпоредбата на
чл. 31 от Брюкселската конвенция, поради което приложение намира решение
от 30 ноемвр и 1976 г., Jozef de Wolf Harry Cox BV, C-42/76, EU:C:1976:168.
Съгласно практиката на Съда на ЕС страната, в чиято полза е постановено по
зитивно решение, което подлежи на изпълнение в друга държава членка, може
да подаде молба за изпълнение срещу другата страна пред съответната юрис
дикция в другата държава членка. В този смисъл страната, в чиято полза е
постановено чуждестранното съдебно решение, което подлежи на изпълнение, е
заинтересована страна по смисъла на посочената правна норма. Следователно
легитимирани страни в производството за обявяване на решението за изпълня
емо (за издаване на декларация за изпълняемост или по допускане на принуди
телно изпълнение) могат да бъдат както страните в производството по реше
нието, чието изпълнение се иска, така и техните правоприемници.
Съобразно чл. 40, пар. 1 от Регламент № 44/2001 процедурата за подаване
на молбата се урежда от законодателството на държавата членка, в която се
иска изпълнението.
Разпоредбата на чл. 40, пар. 2 от Регламента задължава молителя да посочи
съдебен адрес в съдебния район на съда, до който е подадена молбата.
Съдебният район се определя съобразно законодателството на сезирания съд.
Ако националното законодателство на държавата членка, където се иска изпъл
нение, не предвижда предоставяне на такъв адрес, респ. не допуска призоваване
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на определен от страната адрес за връчване на съобщения, молителят следва да
посочи процесуален представител ad litem.
Разпоредбата на чл. 40, пар. 3 във връзка с чл. 53 и 54 от Регламента урежда
необходимите документи, които следва да бъдат приложени към молбата, а
именно:
– копие от съдебното решение, което отговаря на необходимите условия за
установяване на автентичността му;
– сертификат, издаден от съда или компетентния орган на държавата членка,
където е постановено съдебното решение (стандартен формуляр, указан в
приложение V).
Необходимите изисквания за установяване на автентичността на съдебното
решение, чието допускане на изпълнение се иска, се определят от правото на
държавата членка по произход. Съдът или компетентният орган на сезираната
държава членка могат да изискат представяне на превод на документите и в то
зи случай преводът следва да бъде заверен (удостоверен) от лице, квалифицира
но да прави това в някоя от държавите членки (чл. 55, пар. 2 от Регламента).
В разпо
ред
ба
та на чл. 623, ал. 2 ГПК след напра
ве
но
то из
ме
не
ние със
ЗИДГПК (обн., ДВ, бр. 50 от 2015 г.) е предвидено, че съдът се произнася въз
основа на препис от чуждестранното съдебно решение, заверен от постанови
лия го съд, и удостоверение, когато акт на Европейския съюз изисква това, като
документите следва да бъдат придружени с превод на български език.
По отношение на документите и документа, определящ процесуален пред
ставител, не е необходима легализация или друга подобна формалност (чл. 56
от Регламент „Брюксел I“).
Разпоредбата на чл. 52 от Регламента забранява на държавите членки да
изискват в производството за издаване на декларация за изпълняемост каквито
и да е такси, изчислени въз основа на цената на въпросния иск. Следователно,
ако националното законодателство на сезираната държава членка предвижда
държавна такса, то същата следва да бъде проста и нейният размер не трябва да
се определя в зависимост от цената на предявения в държавата членка по произ
ход иск, нито от размера на уважения иск. Към подадената в Република Бълга
рия молба за допускане на изпълнение (издаване на декларация за изпълняе
мост) на съдебно решение, постановено в друга държава членка, трябва да бъде
приложен документ за платена държавна такса по сметка на съответния съд в
размер 50 лв. на основание чл. 15 от Тарифата за държавните такси, които се
събират от съдилищата по ГПК.
При непосочен съдебен адрес, непредставени към молбата документи или
невнесена държавна такса българският съд следва да определи срок на молите
ля за отстраняване на нередовността на молбата за допускане на изпълнение.
При непредставяне на сертификата в разпоредбата на чл. 55, пар. 1 от Регламент
„Брюксел I“ е предвидена възможност, освен определянето от съда или компе
тентния орган на срок за представянето му, също и за представянето на равно
значен документ, а ако разполага с достатъчна информация, съдът или компе
тентният орган може да не изиска представянето му. Ако в Република България
се иска допускане на изпълнение на чуждестранно съдебно решение, постанове
но в друга държава членка, и въпреки предоставения срок молителят не отстра
ни нередовността на молбата по чл. 623 ГПК, то същата следва да бъде върна
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та, а производството по делото – прекратено. Разпореждането подлежи на об
жалване с частна жалба по реда на чл. 274 и сл. ГПК.
Първоинстанционното производство по молбата за допускане на изпълне
нието (из
да
ва
не на декла
ра
ция за изпълняемост) е ед
ностран
но. Съгласно
чл. 623, ал. 1, изр. 2 ГПК препис от молбата за връчване на длъжника не се
представя. Страната, по отношение на която се иска изпълнение, няма право на
този етап на производството да прави изявления и възражения по молбата
(чл. 41 от Регламент „Брюксел I“). Ответникът по молбата има право да прави
възражения по чл. 34 и чл. 35 от „Брюксел I“ в производството по обжалване по
чл. 43 от Регламента и чл. 623, ал. 6 ГПК. Дори ако ответникът е направил въз
ражения в първоинстанционното производство, същите не трябва да бъдат раз
глеждани от първоинстанционния съд. Компетентен да се произнесе по тези
възражения е въззивният съд в производството по чл. 623, ал. 6 ГПК.
Първоинстанционният съд разглежда молбата в закрито заседание без при
зоваване на страните. На основание чл. 41 от Регламента и чл. 623, ал. 2 ГПК
той проверява условията за допускане на изпълнението само въз основа на ко
пието от съдебното решение и удостоверението. Първоинстанционният съд
следва да извърши преценка дали решението, чието допускане на изпълнение се
иска, по
пада в пред
мет
ния об
хват на Регламент № 44/2001 по сми
съла на
чл. 32. Той няма право да проверява дали изпълнителната сила, удостоверена от
държавата членка по произход в сертификата, действително е настъпила, няма
право да преразглежда чуждестранното съдебно решение по същество, нито ос
нованията за непризнаване и недопускане на изпълнение по чл. 34 и чл. 35 от
Регламента. Предвид принципа на взаимно доверие в упражняването на право
съдие в ЕС, декларацията за изпълняемост следва да бъде издадена на практика
автоматично след изцяло формална проверка на представените документи, без
съдът служебно да разглежда някое от основанията за неизпълняемост, устано
вени с Регламента (съображение 17).
Ако в представения сертификат, издаден във формата на стандартния фор
муляр на приложение V към Регламента, са допуснати неточности, но от съдър
жанието на останалите части от попълнения формуляр може да се установят
необходимите обстоятелства за допускане на изпълнение на съдебното реше
ние, то липсват основания за отхвърляне на молбата за издаване на декларация
за изпълняемост.
Актът, с който сезираният съд се произнася по молбата по чл. 38 и сл. от
Регламент „Брюксел I“ и чл. 623 ГПК и обявява за изпълняемо чуждестранното
съдебно решение, е решение за декларация за изпълняемост (или само деклара
ция за изпълняемост) съгласно чл. 41 и чл. 42 от Регламента, а според чл. 623,
ал. 5 ГПК – разпореждане по допускане на изпълнение, което има значението на
решение, постановено в исков процес. Различните наименования на акта по
Регламент „Брюксел I“ и ГПК имат синонимно значение. Разпореждането се
ползва със сила на пресъдено нещо относно допускане на изпълнението.
Молителят може да поиска издаване на декларация за изпълняемост на цяло
то съдебно решение или на част от него (чл. 48, пар. 2 от Регламент „Брюк
сел I“). Възможно е съдебното решение да е постановено по няколко обективно
съединени иска, а с молбата да се иска издаване на декларация за изпълняемост
на съдебното решение само за част от исковете. Регламентът дава възможност
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на молителя да поиска издаване на декларация и само за част от присъденото
парично вземане, например ако ответникът (длъжникът) е платил след постано
вяване на решението част от присъдената сума. Възможно е също съдът да пре
цени, че са налице изискванията за допускане на изпълнение само за част от
уважените съединени искове, а за останалите да приеме, че молбата е неоснова
телна. В тези случаи в декларацията за изпълняемост следва да се конкретизира
в коя част се допуска принудително изпълнение на съдебното решение. Ако
чуждестранно съдебно решение е постановено по отношение на няколко иска,
но са налице предпоставки за издаване на декларация за изпълняемост само за
част от исковете, съдът или компетентният орган я издава само за съответните
искове, а в останалата част оставя молбата без уважение (чл. 48, пар. 1 от
Регламент „Брюксел Iа“).
В разпореждането, с което се уважава молбата, съдът се произнася и по
исканите привременни и обезпечителни мерки съгласно правото на сезираната
държава членка (чл. 623, ал. 4 ГПК). За допускане и налагане на обезпечителни
мерки не е необходимо решението за издаване на декларация за изпълняемост
(разпореждането за допускане на изпълнение) да е влязло в сила. До изтичане
на срока за обжалване по чл. 43, пар. 5 от Регламент „Брюксел I“, респективно
до постановяване на решението по жалбата по чл. 43 от Регламента, не може да
бъдат предприемани никакви мерки по изпълнение освен охранителни (обезпе
чителни) мерки.
На основание чл. 49 от Регламент № 44/2001, за да бъде издадена деклара
ция за изпълняемост на чуждестранно съдебно решение, с което е наредено пе
риодично плащане посредством глоби, е необходимо размерът на плащането да
е окончателно определен от съда на държавата членка по произход на съдебно
то решение. В противен случай съдебното решение не е изпълняемо. Под поня
тието „глоби“ по смисъла на посочената правна норма се има предвид обезще
тение като форма на гражданска отговорност за неизпълнение на присъдено със
съдебното решение задължение. Когато присъденото със съдебното решение
обезщетение е в проценти (например под формата на лихва или неустойка за
забава), в декларацията за изпълняемост следва да бъдат посочени началният и
крайният момент, а изчисляването на окончателния размер се извършва към
момента на принудителното изпълнение от съответния изпълнителен орган.
Разпоредбата на чл. 42 от Регламента урежда съобщаването на решението
по молбата за декларация за изпълняемост:
– решението следва да се съобщи на молителя незабавно в съответствие с
процедурата, установена от законодателството на държавата членка, в която се
иска изпълнението (пар. 1);
– декларацията за изпълняемост се връчва на страната, срещу която се иска
изпълнение (длъжника), а ако съдебното решение, чието изпълнение се иска, не
є е било връчено, същото є се връчва заедно с декларацията за изпълняемост
(разпореждането за допускане на изпълнение).
Върховният касационен съд на Република България се е произнесъл с реше
ние № 294/13.11.2012 г. по гр. дело № 33/2012 г. на ВКС, ГК, III г. о. по въпро
са „Длъжен ли е съдът, постановил разпореждане по реда на чл. 623 ГПК (за
допускане на изпълнението на съдебно решение, постановено в друга държава
– членка на ЕС), да съобщи на страните за това и ако това не е направено – на
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лице ли е съществено процесуално нарушение, подлежащо на отстраняване от
страна на въззивния съд?“. Съдебният състав е приел, че съдът, постановил
разпореждането по реда на чл. 623 ГПК за допускане на изпълнението на съдеб
но решение, постановено в друга държава – членка на ЕС, е длъжен не само да
го съобщи, но и да го връчи на страната, срещу която се иска изпълнение. Ако
по делото няма данни това да е направено, то първоинстанционният съд е до
пуснал съществено процесуално нарушение, което въззивният съд е длъжен да
отстрани. На страната следва да бъде осигурена възможност да реализира пра
вото си на жалба като част от правото на защита.
4.1.4. Производство по обжалване на решението по молбата за декларация
за изпълняемост (разпореждането за допускане на изпълнение)
Разпоредбата на чл. 43, пар. 1 от Регламент „Брюксел I“ предвижда обжал
ваемост на решението по молбата за декларация за изпълняемост от всяка от
страните. Молителят има правен интерес от обжалване, ако с решението (раз
пореждането) се отказва изцяло или частично издаване на декларация за изпъл
няемост (отказано е допускане на изпълнение изцяло или частично на съдебно
то решение). Страната, срещу която се иска изпълнение (длъжникът), има пра
вен интерес от обжалване, ако с решението е издадена изцяло или частично
декларация за изпълняемост (допуснато е изпълнение изцяло или частично на
съдебното решение). Тези изводи се потвърждават и от съображение 18 от
Регламента, което се отнася до наличните форми на обжалване срещу деклара
цията за изпълняемост. С оглед на зачитането на правото на защита ответникът
следва да има възможност да обжалва в състезателна процедура декларацията
за изпълняемост, ако счита, че е налице някое от основанията за неизпълня
емост, а по отношение на ищеца трябва да е налице процедура по обжалване,
когато искането му за издаване на декларация за изпълняемост е отхвърлено.
С решение от 23 април 2009 г., Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international,
VO Sembodja BV и Parc Healthcare International Limited срещу Omnipol Ltd,
C-167/08, EU:C:2009:263 Съдът на ЕС е тълкувал разпоредбата на чл. 43, пар. 1
от Регламент № 44/2001 в смисъл, че кредитор на длъжник не може да обжалва
решение по молба за декларация за изпълняемост, ако формално не е встъпил
като страна в процеса по спора, в рамките на който друг кредитор на този длъж
ник е поискал издаването на тази декларация за изпълняемост.
Жалбата се по
да
ва пред съ
да, по
со
чен в спи
съ
ка в при
ло
же
ние III към
Регламента (чл. 43, пар. 2). За Република България посоченият в приложение
III към Регламента и в чл. 623, ал. 6 ГПК съд е Софийският апелативен съд, ка
то въззивната жалба се подава до САС чрез първоинстанционния съд, който я
администрира.
Срокът за обжалване на декларацията за изпълняемост е определен пряко в
разпоредбата на чл. 43, пар. 5 от Регламент „Брюксел I“. Жалбата се подава до
един месец от връчването на декларацията. Ако страната, срещу която се иска
изпълнение (длъжникът), има местоживеене в държава членка, различна от та
зи, в която е издадена декларацията за изпълняемост, срокът за обжалване е два
месеца и тече от датата на връчването било лично на страната, било по нейното
местоживеене, като е недопустимо този срок да бъде удължаван поради голяма
отдалеченост. Връчването на декларацията за изпълняемост на длъжника в дър
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жа
ва
та членка по место
жи
веене
то му се из
вър
шва по ре
да на Регламент
№ 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държа
вите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски
дела.
В Регламента не е уредена хипотезата, при която страната, срещу която се
иска изпълнение, има местоживеене в трета държава извън ЕС. Връчването на
декларацията за изпълняемост на длъжник с местоживеене в трета държава из
вън ЕС следва да се извърши по съответната национална уредба на МЧП на
държавата членка по изпълнение.
Постановеното в Република България разпореждане за допускане на изпъл
нение на чуждестранно съдебно решение също подлежи на обжалване в срока
по чл. 43, пар. 5 от Регламент „Брюксел I“, а не в срока по чл. 259 ГПК, незави
си
мо че об
жал
ва
не
то е въз
зив
но съглас
но чл. 623, ал. 6 ГПК. В ре
ше
ние
№ 294/13.11.2012 г. по гр. дело № 33/2012 г. на ВКС, ГК, III г. о. е прието, че
предвиденият в чл. 623, ал. 3 ГПК (отм.) срок за обжалване на разпореждането
за допускане на изпълнение на съдебно решение, постановено в друга държа
ва – членка на ЕС, а именно приложимият срок за обжалване по чл. 43, пар. 5 от
Регламент „Брюксел I“, е различен от установения в ГПК срок за въззивно об
жалване; касае се до по-дълъг, специален срок, който е установен в защита на
интересите на страната, която има местожителство в друга държава членка,
различна от тази, в която се иска допускане на изпълнението.
Независимо че в разпоредбата на чл. 43, пар. 5 от Регламента е предвиден
срок за обжалване на декларацията за изпълняемост, предвид обстоятелството,
че решението по молбата за декларация за изпълняемост може да се обжалва от
всяка от страните (чл. 42, пар. 1), се налага изводът, че решението, с което се
отхвърля молбата за декларация за изпълняемост (съответно по ГПК
разпореждането), подлежи на обжалване също в едномесечен срок, но считано
от съобщаването му на молителя.
Съобразно разпоредбата на чл. 43, пар. 3 от Регламента жалбата се разглеж
да в съответствие с процесуалните правила за състезателните производства. В
Република България жалбата срещу разпореждането по молбата за допускане
на изпълнение се разглежда по реда на въззивното производство. Следователно
по отношение на формата и съдържанието на въззивната жалба, представянето
на преписи за другата страна, пълномощното, ако въззивната жалба се подава
от процесуален представител, необходимия документ за внесена държавна так
са и провеждане на въззивното производство приложение намират съответно
разпоредбите на глава XX ГПК. Въззивната жалба и отговорът срещу нея се
разглеждат в открито производство с призоваване на страните.
Прилагането на разпоредбите на глава 20 от ГПК следва да бъде съответно и
съобразено с Регламент № 44/2001. Предвид обстоятелството, че първоинстан
ционното производство е едностранно, не е състезателно и се провежда в закри
то заседание, ограниченията по отношение на възраженията, твърдените об
стоятелства и представянето на доказателства във въззивното производство по
чл. 266 ГПК не намират приложение. Страната, срещу която се иска изпълне
ние (длъжникът), има право за първи път във въззивната жалба (при допуснато
изпълнение на съдебното решение, респ. издадена декларация за изпълняемост)
или в отговора на подадената от молителя въззивна жалба (при разпореждане, с
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което се отхвърля молбата за допускане на изпълнение), да релевира основания
за непризнаване и недопускане на изпълнение на чуждестранното съдебно ре
шение и в тази връзка да направи доказателствени искания, включително да
представи доказателства.
Основанията, на които въззивният съд може да откаже издаване на деклара
ция за изпъл
ня
емост, са пред
ви
де
ни
те в чл. 34 и чл. 35 от Регламент
„Брюксел I“ основания за непризнаване на съдебното решение. Пропускът на
страната, срещу която се иска изпълнение на решението, да въведе основанията
по чл. 34 и чл. 35 от Регламента или част от тях в приключилото производство
по чл. 623 ГПК, има за последица преклудиране на заявените основания и не
може същите да бъдат въвеждани впоследствие в друго производство. Ако бъде
подадена последваща жалба с допълнително въведени основания по чл. 34 и
чл. 35 от Регламента, същата подлежи на връщане, а образуваното производст
во – на прекратяване. В този смисъл е практиката на ВКС, обективирана в опре
деление № 54/30.01.2017 г. по ч. т. дело № 2499/2016 г. на ВКС, ТК, II т. о.
Разпоредбата на чл. 45, пар. 2 от Регламента забранява преразглеждане на
чуждестранното решение по същество и разсъжденията, изложени по отноше
ние на забраната, предвидена в чл. 36 от Регламент „Брюксел I“ при признаване
на чуждестранни решения, намират приложение и към това производство (вж.
т. 3.1.3.).
Общите условия за допускане на изпълнение на чуждестранното съдебно ре
шение също попадат в обхвата на проверката на второинстанционния съд, а
именно спазването на родовата и местната компетентност по чл. 39 от Регла
мент „Брюксел I“, наличието на съдебно решение по смисъла на чл. 32, дали
съдебното решение е в предметния обхват на Регламента, представен ли е сер
тификатът по чл. 53, дали решението е изпълняемо в държавата членка по
произход.
Регламентът не урежда правопогасяващите възражения във връзка с право
погасяващите факти, настъпили след постановяване на чуждестранното съдеб
но решение, например изпълнение на задължението или извършено прихваща
не. Предвид нормата на чл. 45, пар. 1 от Регламента, предвиждаща отказ за из
даване на декларация за изпълняемост само на основанията по чл. 34 и чл. 35 от
Регламент „Брюксел I“, и липсата на правопогасяващите възражения като ос
нования по чл. 34 и чл. 35, тези възражения не следва да бъдат разглеждани във
въззивното производство по чл. 43 от Регламента и чл. 623, ал. 6 ГПК. Правото
на защита на длъжника обаче следва да се реализира в изпълнителното произ
водство в хода на принудителното изпълнение съобразно процесуалното право
на държавата членка по изпълнение. В Република България длъжникът има
право на основание чл. 433, ал. 1, т. 1 ГПК да представи съответния платежен
документ и да иска прекратяване на изпълнителното производство. Длъжникът
може да оспори изпълнението и чрез иск на основание чл. 439 ГПК, ако българ
ският съд е компетентен.
С решение от 13 октомври 2011 г., Prism Investments BV срещу Jaap Anne
van der Meer, C-139/10, EU:C:2011:653 Съдът на ЕС е отговорил на преюди
циално запитване относно тълкуването на чл. 45 от Регламент „Брюксел I“, от
правено в рамките на спор по повод на изпълнението в Нидерландия на съдебно
решение, постановено от съд в гр. Брюксел, Белгия. Приел е, че „член 45 от
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Регламент № 44/2001 следва да се тълкува в смисъл, че не допуска съдът, пред
който е подадена жалба съгласно член 43 или 44 от Регламента, да откаже да
издаде или да отмени декларация за изпълняемост на съдебно решение на осно
вание, което не е сред изброените в членове 34 и 35 от същия, като например че
споменатото решение е изпълнено в държавата членка по произход“. За да стиг
не до този извод, Съдът на ЕС е изложил съображения, че Регламентът „не съ
държа разпоредба, съгласно която е допустимо да се откаже издаването или да
се отмени декларация за изпълняемост на вече изпълнено съдебно решение,
тъй като посоченото обстоятелство не отнема на това решение качеството на
изпълнително основание, което е специфична особеност на този съдебен акт“
(т. 37); „изпълнението на съдебното решение нито отнема изпълнителната му
сила, нито води до свързването му при неговото изпълнение в друга държава
членка с правни последици, каквито то няма в държавата членка по произход.
Признаването на последиците на това решение в държавата членка, където се
иска то да бъде изпълнено – предмет на производството по издаване на декла
рация за изпълняемост, – е свързано със специфичните особености на съответ
ното решение, без да се отчитат обстоятелствата от правен и от фактически ха
рактер, които се отнасят до изпълнението на задълженията, възникнали от ре
шението“ (т. 39). В т. 40 от посоченото решение Съдът на ЕС се е позовал на
предходна негова практика, в която е прието, че „след като споменатото реше
ние стане част от правния ред на държавата членка, в която се иска то да бъде
признато, нормите на националното право на последната държава относно
изпълнението се прилагат по същия начин както спрямо решенията, постанове
ни от юрисдикциите на тази държава“, а именно на решение от 2 юли 1985 г.,
Deutsche Genossenschaftsbank, 148/84, т. 18, решение от 3 октомври 1985 г., P.
Capelloni и F. Aquilini срещу J. C. J. Pelkmans., 119/84, EU:C:1985:388, т. 16 и
решение от 4 февруари 1988 г., Hoffmann, 145/86, т. 27.
По отношение на призоваването на страната, срещу която се иска изпълне
ние, е предвидена разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от Регламент № 44/2001, съглас
но която при неявяване на тази страна пред съда, сезиран с подадена от молите
ля жалба, приложение намира член 26, параграфи от 2 до 4, дори когато страна
та, срещу която се иска изпълнение, няма местоживеене в някоя от държавите
членки.
Съдът, разглеждащ жалбата срещу решението по молбата за декларация за
изпълняемост, се произнася с решение. Във въззивното решение Софийският
апелативен съд следва да се произнесе и по искането за направените разноски
съобразно разпоредбата на чл. 78 ГПК.
4.1.5. Производство по обжалване на решението, постановено по жалба
срещу решението по молбата за декларация за изпълняемост
(разпореждането по молбата за допускане на изпълнение)
Разпоредбата на чл. 44 от Регламент „Брюксел I“ предвижда обжалваемост
на решението, постановено по жалбата срещу решението по молбата за декла
рация за изпълняемост, чрез жалба, посочена в приложение IV към Регламента.
За Република България по
со
че
ният в при
ло
же
ние IV към Регла
мен
та и в
чл. 623, ал. 6 ГПК съд е Върховният касационен съд, като касационната жалба
се подава до ВКС чрез Софийския апелативен съд, който я администрира.
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Срокът за обжалване на решението на второинстанционния съд се определя
от процесуалното право на държавата членка по изпълнение. В Република
България решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно об
жалване пред ВКС (чл. 623, ал. 6 ГПК), поради което приложение намират
разпоредбите на глава XXII ГПК. Касационната жалба се подава в едномесечен
срок от връчването на страната и същата следва да отговаря на изискванията,
предвидени в чл. 284 ГПК. Приложение намират и правилата на чл. 280, ал. 1 и
2 ГПК относно основанията за допускане на касационно обжалване и чл. 281
ГПК относно основанията за касационно обжалване.
4.1.6. Производство по молба за отмяна на решението на САС,
респективно на ВКС
В Регламент № 44/2001 не е уредена процедура за извънинстанционен кон
трол на решението по жалбата по чл. 43 или решението по жалбата по чл. 44 от
Регламента. Предвид обстоятелството, че процедурата за подаване на молбата
за декларация за изпълняемост (за допускане на изпълнение) се урежда от зако
нодателството на държавата членка, в която се иска изпълнението, както и с
оглед на характера на съдебните актове, постановени от първоинстанционния
съд, въззивния съд и ВКС, срещу същите може да бъде подадена молба за от
мяна по реда на чл. 303, ал. 1 ГПК, като основанията за отмяна намират съот
ветно приложение (вж. решение № 82/02.08.2017 г. по гр. дело № 3156/2016 г.
на ВКС, ГК, I г. о.).
4.1.7. Спиране на производствата по обжалване – чл. 46
Разпоредбата на чл. 46, пар. 1 от Регламент № 44/2001 предоставя възмож
ност на страната, срещу която се иска изпълнение, да поиска спиране на произ
водството както по жалбата по чл. 43, така и по жалбата по чл. 44 в два случая:
– при подадена в държавата членка по произход обикновена жалба срещу съ
дебното решение;
– ако все още не е изтекъл срокът за подаване на обикновена жалба срещу
съдебното решение, като съдът в държавата членка, в която се иска изпълнение,
може да определи срок, в който следва да бъде подадена жалбата. В последния
случай срокът може да бъде по-кратък от срока, предвиден в националното пра
во на държавата членка по произход.
Понятието „обикновена жалба“ следва да бъде тълкувано автономно по сми
съла на понятието „обикновена жалба“ по чл. 37 от Регламент „Брюксел I“
съгласно решение от 22 ноември 1977 г. по дело 43/77, Industrial Diamond
Supplies срещу Luigi Riva. На спиране подлежат само производствата по об
жалване, като сезираният съд не е длъжен да се съобрази с молбата на страната,
срещу която се иска изпълнение. Въззивният, респективно касационният, съд
следва да извърши проверка дали жалбата е подадена редовно и дали е обикно
вена съобразно правото на държавата членка по произход. Искането за спиране
е основателно, ако е налице основателно предположение за отмяна или измене
ние на чуждото съдебно решение.
Съдебният акт за спиране на производството не е предмет на жалбите по
чл. 43 и чл. 44 от Регламента.
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Съдът може да постанови продължаване на производството в зависимост от
представяне на определено обезпечение от молителя, например парична гаран
ция (чл. 46, пар. 3). При определяне на вида на обезпечението съдът не е обвър
зан от вида на обезпеченията в изпълнителното производство.
При отпадане на основанието за спиране на изпълнението или когато не са
представени доказателства, че жалбата е подадена в определения от съда срок,
съдът по допускане на изпълнението следва да възобнови производството.
4.1.8. Временни, охранителни (обезпечителни) мерки
Разпоредбата на чл. 47, пар. 1 от Регламент № 44/2001 предоставя на моли
теля право, когато едно съдебно решение трябва да бъде признато в съответст
вие с настоящия Регламент, да се възползва от временни, включително охрани
телни мерки в съответствие със законодателството на сезираната държава
членка, без да се изисква декларацията за изпълняемост по член 41.
Молителят има право да поиска допускане на привременни и обезпечителни
мерки с молбата за издаване на декларация за изпълняемост (допускане на из
пълнение) или с отделна последваща молба. Съгласно разпоредбата на чл. 623,
ал. 4 ГПК в разпореждането, с което се уважава молбата, съдът се произнася и
по исканите привременни и обезпечителни мерки. Ако в декларацията за изпъл
няемост (разпореждането за допускане на изпълнение) обезпечителните мерки
не са определени, искането за допускане на конкретни обезпечителни мерки мо
же да бъде заявено и пред въззивния съд.
Основанията за допускане на обезпечителни мерки се определят от разпо
редбата на чл. 47, пар. 1 и пар. 2 от Регламент „Брюксел I“, докато по отноше
ние на вида на обезпечителните (охранителните) мерки и начина на тяхното на
лагане Регламентът препраща към правото на сезирания съд. В Република
България видът на обезпечителните мерки е определен в разпоредбата на
чл. 397 ГПК. Допуснатите и наложени обезпечителни мерки не е задължително
да съответстват на способите на изпълнение, приети впоследствие в изпълни
телното производство.
За допускане и налагане на обезпечителни мерки не е необходимо реше
нието за издаване на декларация за изпълняемост (разпореждането за допускане
на изпълнение) да е влязло в сила. Следва да се държи сметка, че до изтичане на
срока за обжалване по чл. 43, пар. 5 от Регламент „Брюксел I“, респективно до
постановяване на решението по жалбата по чл. 43 от Регламента, не могат да
бъдат предприемани никакви мерки по изпълнение освен охранителните
(обезпечителните) мерки (чл. 47, пар. 3 от Регламент „Брюксел I“). При издаде
но в Република България разпореждане за допускане на изпълнение на съдебно
решение, издадено в друга държава членка, изпълнителният лист следва да бъде
издаден въз основа на разпореждането при изтичане на срока за обжалването
му пред САС, ако не е подадена жалба от длъжника, или въз основа на реше
нието на САС, с което е потвърдено разпореждането за допускане на изпълне
ние, независимо дали същото е обжалвано пред ВКС. Разпоредбата на чл. 405,
ал. 4, изр. 2 ГПК, съгласно която изпълнителният лист, издаден въз основа на
актовете по чл. 404, т. 3 ГПК, не се предава на кредитора, докато решението по
допускането на изпълнението не влезе в сила, е в противоречие с разпоредбата
на чл. 47, пар. 3 от Регламента, поради което не намира приложение.

96

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

4.1.9. Правна помощ и освобождаване от разходи и разноски
Разпоредбата на чл. 50 от Регламент № 44/2001 предоставя на молителя,
който е получил в държавата членка по произход правна помощ (изцяло или
частично) или е бил освободен от разходи или разноски, право на правна помощ
или освобождаване от разходи и разноски съгласно законодателството на сези
раната държава членка. Предвиждането, че в тези случаи молителят се ползва
от най-благоприятната правна помощ или най-голямото освобождаване от раз
ходи и разноски, които се предвиждат от правото на сезираната държава членка,
означава, че ако молителят в държавата членка по произход се е ползвал от
частична правна помощ или е бил освободен за част от разноските, в сезираната
държава членка може да получи изцяло правна помощ или напълно освобожда
ване от разноски. Удостоверяването за получена правна помощ или освобожда
ване от разноски се извършва от съда или компетентния орган на държавата
членка по произход в сертификата, издаден по стандартния формуляр на прило
жение V. В Република България правната помощ и освобождаването от раз
носки са уредени съответно в глава 8, чл. 41–49 от Закона за правната помощ и
глава Х, чл. 94–97 ГПК.
Разпоредбата на чл. 47, пар. 1 от Хартата на основните права на Европейския
съюз също предвижда право на лицата, които не разполагат с достатъчно сред
ства, да им бъде предоставена правна помощ, доколкото тази помощ е необхо
дима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.
В опре
де
ле
ние от 13.06.2012 г., GREP GmbH сре
щу Freitstaat Bayern,
C-156/12, EU:C:2012:342, поста
но
ве
но по ре
да на чл. 104, пар. 3, ал. 1 от
Процедурния правилник, Съдът на ЕС се е позовал на формирана от него съ
дебна практика по въпроси, свързани с тълкуване на чл. 47 от Хартата, пре
доставяне на правна помощ и освобождаване от разноски, предвид идентичност
на поставените въпроси. Делото е образувано по отправени преюдициални
въпроси, свързани с установяване дали принципът на ефективна съдебна защи
та, установен в член 47 от Хартата, трябва да се тълкува в смисъл, че включва
правото страната да бъде освободена от заплащане на съдебните разноски и
възнаграждение за адвокат в производството по оспорване на основание чл. 43
от Регламент № 44/2001 на решение, с което се обявява за изпълняемо съдебно
решение, постановено в държава членка, и на заповедта за обезпечаване на взе
мането. В посоченото определение и цитирана в него съдебна практика Съдът
на ЕС е посочил, че обжалването на основание чл. 43 от Регламент № 44/2001
на съдебни решения по граждански и търговски дела на издадена в съответст
вие с членове 38–42 от този Регламент декларация за изпълняемост на опреде
ление, с което се налагат обезпечителни мерки, представлява прилагане на пра
вото на ЕС по смисъла на чл. 51 от Хартата на основните права на Европейския
съюз. Правото на освобождаване от заплащане на разноските във връзка с
производството и/или на разноските за адвокатска помощ в производството по
такава жалба представлява проявление на принципа на ефективна правна защи
та, закрепен в чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз.
Останалите в диспозитива отговори на поставените преюдициални въпроси са
постановени на база на дадените отговори в решение от 22 декември 2010 г.,
DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH сре
щу
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Bundesrepublik Deutschland, C-279/09, EU:C:2010:811 във връзка с предоставя
не на правна помощ на търговско дружество. В посочените решение и опреде
ление Съдът на ЕС е приел следното:
„Принципът на ефективна съдебна защита, закрепен в член 47 от Хартата на основните
права на Европейския съюз, трябва да се тълкува в смисъл, че не се изключва възмож
ността юридически лица да се позовават на него и че предоставената в приложение на
този принцип помощ може да обхваща по-специално освобождаването от авансово пла
щане на разноски във връзка с производството и/или съдействие от адвокат.
В това отношение националният съд трябва да провери дали условията за предоставяне
на правна помощ представляват ограничение на правото на достъп до съдилищата, което
накърнява самата му същност, дали са насочени към постигането на легитимна цел и да
ли съществува разумно съотношение на пропорционалност между използваните средст
ва и поставената цел.
В рамките на тази преценка националният съд може да вземе предвид предмета на спора,
доколко има основания да се очаква, че молителят ще спечели делото, значимостта на
неговия интерес, сложността на приложимото право и производство и възможността му
ефективно да защитава позицията си по делото. За да прецени пропорционалността, на
ционалният съд може също да вземе под внимание размера на разноските във връзка с
производството, които трябва да се платят предварително, и дали те представляват
непреодолимо препятствие пред достъпа до правосъдие.
Националният съд може по-специално да вземе под внимание положението на юридиче
ските лица. В този смисъл той може да вземе под внимание най-вече правно-организа
ционната форма и дали съответното юридическо лице преследва стопанска цел, както и
финансовите възможности на неговите съдружници или акционери и възможността им
да си набавят необходимите средства за предявяването на иска или подаването на жал
бата“.

4.2. Изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела по
Регламент (ЕС) № 1215/2012
4.2.1. Правна регламентация
Производството за изпълнение на съдебно решение, постановено в държава
членка, е уредено в разпоредбите от чл. 39 до чл. 57 от Регламент № 1215/2012
(„Брюксел Iа“) и съответните норми на националното право на сезираната дър
жава членка, т.е. държавата членка, в която се иска изпълнение (чл. 41, пар. 1 от
Регламент „Брюксел Iа“). Със Закона за изменение и допълнение на ГПК (обн.,
ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г.) в глава LVII, раздел II са приети разпоредбите на
чл. 622а и чл. 622б ГПК, уреждащи съответно процедурата по пряко изпълне
ние в Република България на съдебно решение, постановено в друга държава
членка, и процедурата за отказ за изпълнение на чуждестранното съдебно реше
ние. С посочения закон е направено частично изменение на разпоредбата на
чл. 623 ГПК, уреж
да
ща до
пуска
не
то на изпъл
не
ние и към която препра
ща
разпоредбата на чл. 622б ГПК относно процедурата за отказ за изпълнение. По
отношение на производството за изпълнение в Република България на съдебно
решение, постановено в друга държава членка, приложение намират и разпо
редбите на част V „Изпълнително производство“ на ГПК, прилагани съответно.
4.2.2. Пряко изпълнение
Едно от най-важните постижения на Регламент № 1215/2012 в областта на
изпълнението на съдебните актове е отмяната на производството по екзеквату
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ра. С цел улесняване в по-голяма степен на свободното движение на съдебни
решения, подобряване още повече на достъпа до правосъдие, по-бързо
приключване на трансграничните съдебни спорове и намаляване на разходите
им с приемането на Регламент № 1215/2012 се премахна производството по
обявяване на съдебното решение, постановено в друга държава членка, за
изпълняемо, т.е. премахна се уреденото в Регламент № 44/2001 производство
по издаване на декларация за изпълняемост в сезираната държава членка, наре
чено в ГПК производство по допускане на изпълнение (съображение 26 от
Регламент „Брюксел I“).
В Регламент „Брюксел Iа“ (съображение 27) се запази изискването, предви
дено и в Регламент „Брюксел I“ (съображение 10), за целите на свободното
движение на съдебните решения съдебно решение, постановено в държава
членка, да бъде признато и изпълнено в друга държава членка дори и ако то е
постановено срещу лице, чието местоживеене не е в държава членка, а е в трета
държава.
Съгласно разпоредбата на чл. 39 от Регламент № 1215/2012 г. съдебно ре
шение, постановено в държава – членка на ЕС, което подлежи на изпълнение в
тази държава членка, се изпълнява в останалите държави членки, без да се изда
ва декларация за изпълняемост. Самото производство за изпълнение се урежда
от правото на сезираната държава членка, като се спазват и разпоредбите на
раздел 2 от Регламента (чл. 41, пар. 1 от Регламента).
Съобразно чл. 622а, ал. 1 ГПК съдебно решение, постановено в друга дър
жава – членка на ЕС, подлежи на изпълнение в Република България, без да е
необходимо издаване на изпълнителен лист. Посочената правна норма не съот
ветства на предвиденото в чл. 41, пар. 2 от Регламент „Брюксел Iа“ изискване
решението, постановено в държава членка, да се изпълнява в сезираната държа
ва членка като решение, постановено в последната, тъй като постановените в
Република България съдебни решения се изпълняват въз основа на изпълните
лен титул – издаден изпълнителен лист.
4.2.2.1. Молба и приложения и образуване на изпълнително производство
На основание чл. 42, пар. 1 от Регламент „Брюксел Iа“ молбата за изпълне
ние на решението следва да бъде представена на компетентния орган по изпъл
нение. Към молбата трябва да бъдат приложени следните документи:
– препис от съдебното решение, което отговаря на необходимите условия за
установяване на автентичността му;
– удостоверението, издадено съгласно чл. 53 от Регламента посредством
формуляр, установен в приложение I.
Необходимите условия за установяване на автентичността на чуждото съ
дебно решение се определят съгласно правото на държавата членка по произ
ход. Компетентният орган по изпълнение е длъжен да извърши проверка дали
съдебното решение отговаря на условията за установяване на автентичност, ка
то се съобрази с правото на държавата членка по произход, което следва да бъ
де издирено от него.
С удостоверението по чл. 53 се удостоверява, че съдебното решение е изпъл
няемо в държавата членка по произход; ако решението е изпълняемо само по
отношение на определени лица или в определена част, се посочват лицата, съ
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ответно частта, която подлежи на изпълнение; в него се съдържа извлечение от
съдебното решение (на практика се посочва диспозитивът), отразена е инфор
мация относно възстановяемите процесуални разходи и начислената лихва, ако
е приложима. Лихвата следва да бъде отразена с конкретна сума или в процент;
необходимо е да се конкретизира периодът на лихвата, а когато е присъдена за
конна лихва, която се изчислява в съответствие с определени законови разпо
редби, тези разпоредби трябва да бъдат посочени. Информацията, която трябва
да бъде отразена в удостоверението по чл. 53 от Регламент № 1215/2012, е подетайлна в сравнение с информацията, която се посочва в сертификата по чл. 54
и чл. 58 от Регламент № 44/2001.
Когато се иска изпълнение в държава членка на съдебно решение, постано
вено в друга държава членка, разпореждащо временна, включително обезпечи
телна мярка, документите, които молителят следва да представи на компетент
ния орган по изпълнение, са посочени в разпоредбата на чл. 42, пар. 2 от Регла
мент „Брюксел Iа“, а именно:
– препис от съдебното решение, което отговаря на необходимите условия за
установяване на автентичността му;
– удостоверението, издадено съгласно чл. 53 от Регламента, в което се съ
държа описание на мярката и се удостоверява, че съдът е компетентен да се
произнесе по съществото на спора и че съдебното решение е изпълняемо в дър
жавата членка по произход;
– в случаите, когато мярката е била разпоредена, без ответникът да е бил
призован да се яви, молителят трябва да представи и доказателство за връчване
на съдебното решение.
Разпоредбата на чл. 42, пар. 3 от Регламента дава право на компетентния ор
ган по изпълнението при необходимост да изисква от молителя да представи
писмен превод или транслитерация на съдържанието на удостоверението по
чл. 53. Писмен превод на съдебното решение може да бъде изискан от молите
ля само ако компетентният орган не може да пристъпи към изпълнение без та
къв превод (чл. 42, пар. 4).
С разпоредбата на чл. 41, пар. 3 от Регламент „Брюксел Iа“ е направено още
едно облекчение по отношение на производството по изпълнение на чужде
странно съдебно решение. За разлика от чл. 40, пар. 2 от Регламент № 44/2001,
в посочената правна норма от Регламент № 1215/2012 изрично е предвидено, че
страната, която търси изпълнение на съдебно решение, постановено в държава
членка, не е длъжна да има пощенски адрес в сезираната държава членка, както
и не е длъжна да има и упълномощен представител в сезираната държава
членка, освен ако такъв представител се изисква независимо от гражданството
или местоживеенето на страните.
Издаденото съгласно чл. 53 от Регламент „Брюксел Iа“ удостоверение се
връчва на лицето, срещу което се иска изпълнение (длъжника), преди първата
изпълнителна мярка, като към удостоверението се прилага съдебното решение,
ако то не е било връчено на това лице (чл. 43, пар. 1 от Регламента). В слу
чаите, при които лицето, срещу което се иска изпълнение, има местоживеене в
държава членка, различна от държавата членка по произход, то може да иска да
му бъде представен писмен превод на решението, ако решението не е съставено
или придружено от превод на нито един от следните езици: език, който лицето
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разбира, или официалния език на държавата членка, в която лицето има место
живеене, или при наличие на няколко официални езика в тази държава членка –
офи
циал
ния език или един от офи
циал
ни
те ези
ци на място
то, в което има
местоживеене. За времето, докато на лицето, срещу което се иска изпълнение,
не бъде предоставен превод, компетентният орган няма право да предприема
никакви мерки по изпълнение освен обезпечителни мерки (чл. 43, пар. 2 от
Регламента).
При изпълнение в Република България на чуждестранно съдебно решение,
издадено в държава – членка на ЕС, съгласно чл. 622а, ал. 2 ГПК съдебният
изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна,
към която следва да бъдат приложени:
– препис от съдебното решение, постановено в другата държава – членка на
ЕС, заверен от постановилия го съд;
– удостоверението, издадено съгласно чл. 53 от Регламент № 1215/2012.
Следва да се отбележи, че изискването за заверен препис на съдебното реше
ние от постановилия го съд не съответства на нормата на чл. 42, пар. 1 от
Регламента, тъй като необходимите условия за установяване на автентичност
на преписа на решението се определят от правото на държавата членка по
произход.
Местната компетентност на съдебния изпълнител се определя по чл. 427
ГПК.
За да образува изпълнително производство въз основа на представените до
кументи, компетентният орган по изпълнение (съдебният изпълнител в
Република България) следва да извърши проверка в следната поредност:
1) дали е местно компетентен съгласно чл. 427 ГПК;
2) да
ли са пред
ста
ве
ни до
ку
мен
ти
те по чл. 42, пар. 1 от Регламент
№ 1215/2012, съответно чл. 622а, ал. 2 ГПК, в изискуемия вид и съдържание;
3) дали съдебното решение, постановено в друга държава членка, чието
изпълнение се иска, е в предметния обхват на Регламент № 1215/2012 по сми
съла на чл. 1 от същия;
4) дали решението е изпълняемо в държавата членка по произход; дали изда
деният по чл. 53 от Регламента сертификат удостоверява необходимите данни и
информация съгласно чл. 42, пар. 1.
При липса на някоя от необходимите предпоставки съдебният изпълнител
може да откаже да образува изпълнително производство и да извърши исканото
изпълнително действие. Разпореждането за отказ от извършване на исканото
изпълнително действие подлежи на обжалване по реда на чл. 435 и сл. ГПК.
Когато пристъпва към изпълнение, съдебният изпълнител връчва копие от
удосто
ве
ре
нието, из
да
де
но съглас
но чл. 53 от Регламент „Брюксел Iа“, на
длъжника, като с връчването му кани длъжника към доброволно изпълнение
(чл. 622а, ал. 5 ГПК). На практика съдебният изпълнител връчва на длъжника
покана за доброволно изпълнение (чл. 428 ГПК) заедно с удостоверението по
чл. 53 от Регламент „Брюксел Iа“ съгласно чл. 622а, ал. 5 ГПК. Ако чуж
дестранното съдебно решение не е било връчено на длъжника, съдебният
изпълнител му връчва и копие от съдебното решение заедно с удостоверението
и поканата за доброволно изпълнение.
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4.2.2.2. Изпълнителни мерки
На основание чл. 41, пар. 1 от Регламент „Брюксел Iа“ изпълнителните мер
ки, с помощта на които се извършва изпълнение на съдебното решение, поста
новено в друга държава членка, се определят от законодателството на сезирана
та държава членка. При липса на молба за отказ за изпълнение изпълнителното
производство продължава с предприемане на съответните изпълнителни мерки
при същите условия, при които се изпълнява съдебно решение, постановено в
сезираната държава членка.
4.2.2.3. Изпълнително производство при подадена молба за отказ за
изпълнение
Оспорването на изпълнението не спира самото изпълнение. При подадена
молба за отказ за изпълнение на съдебното решение страната, срещу която се
иска изпълнение, има право да поиска съдът в сезираната държава членка да
предприеме някоя от посочените в чл. 44, пар. 1 от Регламент № 1215/2012 мер
ки:
– да ограничи изпълнителното производство до обезпечителни мерки;
– да постави изпълнението в зависимост от даването на определено от ком
петентния орган обезпечение;
– или да спре изцяло или частично изпълнителното производство.
В молбата по чл. 44, пар. 1 от Регламента лицето, срещу което се иска
изпълнение (ищец в производството по молбата за отказ за изпълнение), следва
да посочи коя от мерките, посочени в цитираната правна норма, претендира.
Молбата може да бъде подадена пред сезирания съд на държавата членка заед
но с молбата за отказ или да бъде инкорпорирана в нея, или да бъде подадена на
по-късен етап от производството по чл. 46 и сл. от Регламент „Брюксел Iа“.
4.2.2.4. Спиране на изпълнителното производство
Изпълнителното производство в сезираната държава членка може да бъде
спряно на няколко основания:
– ако е подадена молба за отказ за изпълнение, съдът на сезираната държава
членка може да спре изпълнителното производство изцяло или частично по
молба на лицето, срещу което се иска изпълнение (чл. 44, пар. 1, б. „в“);
– ако изпълнителната сила на съдебното решение е спряна в държавата
членка по произход, компетентният орган по изпълнението в сезираната държа
ва членка спира изпълнителното производство по молба на лицето, срещу което
се иска изпълнение (чл. 44, пар. 2);
– на някое от основанията за спиране на изпълнението в съответствие с пра
вото на сезираната държава членка дотолкова, доколкото тези основания не
противоречат на основанията, посочени в член 45 от Регламент „Брюксел Iа“
(чл. 41, пар. 2).
В Република България постановлението за спиране на изпълнителното
производство подлежи на обжалване по реда на чл. 432 ГПК.
4.2.3. Производство за отказ за изпълнение
В съображение 29 от Регламент 1215/2012 европейският законодател е пред
видил, че прякото изпълнение в сезираната държава членка на съдебно реше
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ние, постановено в друга държава членка, без декларация за изпълняемост не
следва да излага на опасност зачитането на правото на защита. Правото на за
щита на лицето, срещу което се иска изпълнение, може да бъде осъществено
чрез подаване на молба за отказ за изпълнение на съдебното решение.
Изпълнението в държава членка на съдебно решение, постановено в друга
държава членка, може да бъде отказано по молба на лицето, срещу което се
иска изпълнение, ако е налице някое от предвидените в чл. 45 от Регламент
№ 1215/2012 основания. Производството за отказ за изпълнение в държава
членка на съдебно решение, постановено в друга държава членка, се регламен
тира от разпоредбите на чл. 46–57 от Регламент „Брюксел Iа“ и правото на се
зираната държава членка, доколкото процедурата не е обхваната от Регламента.
В съображение 30 от Регламента е предвидена и възможност за осъществя
ване на право на защита на лицето, срещу което се иска изпълнение, доколкото
е възможно и в съответствие с правната система на сезираната държава членка,
това лице да се позове, при същата процедура в допълнение към основанията за
отказ, предвидени в Регламента, и на основанията за отказ съгласно национал
ното право и в рамките на определените в националното право срокове.
4.2.3.1. Първоинстанционно производство
Производството за отказ за изпълнение в държава членка на съдебно реше
ние, постановено в друга държава членка, се образува въз основа на молба за
отказ за изпълнение, подадена от лицето, срещу което се иска изпълнение
(чл. 46 от Регламент № 1215/2012). За разлика от разпоредбата на чл. 45 от
Регламента, при която молбата за отказ на признаване на съдебното решение се
подава от заинтересованата страна, легитимирана по чл. 46 от Регламента стра
на да подаде молба за отказ за изпълнение на съдебното решение е само тази,
срещу която кредиторът търси изпълнение в сезираната държава членка.
Компетентен съд да разгледа молбата по чл. 46 от Регламента е съдът, кой
то съответната държава членка е обявила пред Комисията съгласно чл. 75,
б. „а“ от Регламента (чл. 47, пар. 1 от Регламента). Република България е обя
вила пред Комисията, че молбата за отказ за изпълнение по чл. 47, пар. 1 се по
дава до окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище
или по местоизпълнението съгласно чл. 622б ГПК. Същата родова и местна
компетентност на съда в Република България, пред който следва да бъде пода
дена молбата за отказ за изпълнение на чуждестранно съдебно решение, е посо
чена и в разпоредбата на чл. 622б във връзка с чл. 623, ал. 1 ГПК.
Производството за отказ за изпълнение се урежда от правото на сезираната
държава членка, доколкото не е обхванато от Регламента. В чл. 622б ГПК е
предвидено, че в Република България молбата за отказ за изпълнение по чл. 46
от Регламента се подава и разглежда по реда на чл. 623 ГПК, т.е. по реда за до
пускане на изпълнението.
Облекчената процедура, изразяваща се в липса на задължение за страната,
която е подала молба за отказ за изпълнение на съдебно решение, постановено
в друга държава членка, да има пощенски адрес в сезираната държава членка,
както и липсата на задължение да има упълномощен представител в сезираната
държава членка, освен ако такъв представител се изисква независимо от граж
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данството и местоживеенето на страните, е проведена с разпоредбата на чл. 47,
ал. 4 от Регламента.
В разпоредбата на чл. 47, пар. 3 от Регламент „Брюксел Iа“ са посочени не
обходимите документи, които молителят следва да представи на съда заедно с
молбата за отказ за изпълнение:
– препис от съдебното решение;
– при необходимост писмен превод или неговата транслитерация.
Ако съдът вече разполага с тези документи или счита за необосновано
изискването им от молителя, той може да не поиска тяхното представяне, като
във втория случай може да поиска представянето им от другата страна, т.е. от
лицето, което претендира изпълнение.
Срокът, в който длъжникът в Република България може да подаде молба за
отказ за изпълнение на чуждестранното съдебно решение е едномесечен и за
почва да тече от връчване на призовката за доброволно изпълнение и удостове
рението, издадено съгласно чл. 53 от Регламент № 1215/2012, а ако е необходи
мо – и копие от съдебното решение (когато то не е било връчено на длъжника),
съгласно чл. 622а, ал. 6 ГПК. В случай че е необходим превод на съдебното ре
шение, едномесечният срок по чл. 622а, ал. 6 ГПК спира да тече до представя
нето му на длъжника. Срокът е преклузивен и ако молбата за отказ за изпълне
ние е просрочена, същата е недопустима и образуваното производство подлежи
на прекратяване. Смисълът на молбата за отказ за изпълнение е преди извърш
ване на изпълнението на чуждестранното съдебно решение страната, срещу
която се търси изпълнение, да упражни някое от правата по чл. 51 от Регла
мента. Поради това е необходима синхронизация на едномесечния срок за пода
ване на молба за отказ за изпълнение по чл. 622а, ал. 6 ГПК и двуседмичния
срок за доброволно изпълнение по чл. 428, ал. 1 ГПК.
Разпоредбата на чл. 623, ал. 2 ГПК предвижда към молбата за отказ за
изпълнение представяне на следните документи:
– препис от чуждестранното съдебно решение, заверено от постановилия го
съд;
– удостоверение, когато акт на ЕС изисква това, с превод на български език.
На основание чл. 622б във връзка с чл. 623, ал. 1 ГПК препис от молбата за
отказ за изпълнение не се представя.
Дължимата държавна такса е в размер 50 лв. съгласно чл. 15 от Тарифата за
държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Съгласно чл. 48 от Регламент „Брюксел Iа“ съдът се произнася по молбата
за отказ за изпълнение незабавно. В Република България съдът разглежда мол
бата по чл. 622б във връзка с чл. 623 ГПК в закрито заседание и се произнася с
разпореждане, което има значението на решение, постановено в исков процес
(чл. 622б във връзка с чл. 623, ал. 2 и ал. 5 ГПК). По отношение на съдебния
акт, постановен по молбата за отказ за изпълнение, е налице терминологично
несъответствие в ГПК предвид обстоятелството, че в разпоредбата на чл. 49 от
Регламента е посочено, че решението по молбата за отказ за изпълнение може
да се обжалва от всяка от страните, докато нормата на чл. 623 ГПК използв а
термина „разпореждане“. Посоченото разминаване в терминологията е без зна
чение, тъй като българският законодател е придал на разпореждането значе
нието на решение, постановено в исков процес.
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4.2.3.2. Основания за отказ за изпълнение
Посочените в чл. 45 във връзка с чл. 46 от Регламент № 1215/2012 основа
ния за отказ за изпълнение на съдебно решение, постановено в друга държава
членка, са изчерпателно изброени и не подлежат на разширително тълкуване:
– ако признаването/изпълнението явно противоречи на обществения ред в
сезираната държава членка – чл. 45, пар. 1, б. „а“ от Регламент „Брюксел Iа“
(съответно чл. 34, пар. 1 от Регламент „Брюксел I“);
– когато съдебното решение е постановено в отсъствие на страната, ако на
ответника не е връчен документът за образуване на производството или рав
ностоен документ в достатъчен срок и по такъв начин, че да има възможност да
организира защитата си, освен ако ответникът не е успял да предяви иск за
оспорване на съдебното решение, когато е било възможно да стори това –
чл. 45, пар. 1, б. „б“ от Регламент „Брюксел Iа“ (съответно чл. 34, пар. 2 от
Регламент „Брюксел I“);
– ако съдебното решение противоречи на съдебно решение, постановено
между същите страни в сезираната държава членка – чл. 45, пар. 1, б. „в“ от
Регламент „Брюксел Iа“ (съответно чл. 34, пар. 3 от Регламент „Брюксел I“);
– ако съдебното решение противоречи на по-ранно съдебно решение, поста
новено в друга държава членка или в трета държава по същия предмет и между
същите страни, при условие че по-ранното съдебно решение отговаря на усло
вията, необходими за признаването му в сезираната държава членка – чл. 45,
пар. 1, б. „г“ от Регламент „Брюксел Iа“ (съответно чл. 34, пар. 4 от Регламент
„Брюксел I“);
– ако съдебното решение е в противоречие с някои раздели, уреждащи учре
дяване на определена международна компетентност: ако международната ком
петентност е определена в нарушение на раздел 3, 4 или 5 от глава II, т.е. нару
шени са основанията за учредяване на международна компетентност по дела
във връзка със застраховане (раздел 3), при потребителски договори (раздел 4),
при индивидуални трудови договори (раздел 5), когато притежателят на поли
цата, застрахованото лице, третото ползващо се лице по застрахователен дого
вор, увредената страна, потребителят, работникът или служителят са ответни
ци, както и случаите на изключителна компетентност (раздел 6) – чл. 45, пар. 1,
б. „д“ от Регламент „Брюксел Iа“. Посочената правна норма разширява основа
нията на международната компетентност, при чието нарушаване може да се
иска отказ на изпълнение – с въвеждането на основанията за международна
компетентност при индивидуални трудови договори.
С оглед на препращащата разпоредба на чл. 46 към чл. 45 от Регламент
№ 1215/2012 основанията за отказ на признаване на съдебно решение, постано
вено в друга държава членка, представляват основания за отказ на изпълнение
на съдебното решение, поради което изложените в т. 3.6. от настоящото изло
жение разсъждения са относими и към основанията за отказ на изпълнение.
Съгласно съображение 30 от Регламента, доколкото е възможно и в съот
ветствие с правната система на сезираната държава членка, лицето, срещу
което се иска изпълнение, може при същата процедура да се позове и на основа
нията за отказ съгласно националното право и в рамките на определените в на
ционалното право срокове.
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Предвид нормата на чл. 46 от Регламент „Брюксел Iа“, предвиждаща отказ
за изпълнение само на основанията по чл. 45 от Регламента, и липсата на пра
вопогасяващите възражения като основания по чл. 45, тези възражения не след
ва да бъдат разглеждани в производството по чл. 46 и сл. от Регламента, съот
ветно чл. 622б във връзка с чл. 623 ГПК. Длъжникът може да проведе защитата
си в изпълнителното производство в хода на принудителното изпълнение съ
образно процесуалното право на държавата членка по изпълнение. В Република
България длъжникът има право на основание чл. 433, ал. 1, т. 1 ГПК да пред
стави съответния платежен документ и да иска прекратяване на изпълнително
то производство. Длъжникът може да оспори изпълнението и чрез иск на осно
вание чл. 439 ГПК, ако българският съд е компетентен.
4.2.3.3. Производство по обжалване на решението по молбата за отказ за
изпълнение
Разпоредбата на чл. 49, пар. 1 от Регламент „Брюксел Iа“ предвижда обжал
ваемост на решението по молбата за отказ за изпълнение от всяка от страните.
Молителят (длъжникът) има правен интерес от обжалване, ако с решението
(разпореждането) молбата за отказ за изпълнение се отхвърля изцяло или
частично, а страната, която иска изпълнение, има правен интерес от обжалване,
ако с решението (разпореждането) молбата е уважена изцяло или частично.
Жалбата срещу решението по молбата за отказ за изпълнение се подава пред
съда, който съответната държава членка е обявила на Комисията съгласно
чл. 75, б. „б“ от Регламента като съд, до който се подава такава жалба (чл. 49,
пар. 2 от Регламента). Република България е посочила Софийския апелативен
съд като съд, пред който подлежи на въззивно обжалване решението (разпореж
дането) по молбата за отказ за изпълнение. Жалбата се подава чрез окръжния
съд, постановил решението (разпореждането) за отказ за изпълнение, който я
администрира.
Срокът за обжалване на решението по молбата за отказ за изпълнение не е
определен пряко в Регламент „Брюксел Iа“, а се определя съобразно правото на
сезираната държава членка съгласно чл. 47, пар. 2 от Регламента. В Република
България срокът за въззивно обжалване е двуседмичен, считано от връчване на
разпореждането (решението) съгласно чл. 259, ал. 1 ГПК, и жалбата се разглеж
да по реда на въззивното производство. Относно формата и съдържанието на
въззивната жалба, представянето на преписи за другата страна, пълномощното,
ако въззивната жалба се подава от процесуален представител, необходимия до
кумент за внесена държавна такса и провеждане на въззивното производство
приложение намират съответно разпоредбите на глава ХХ ГПК. Въззивната
жалба и отговорът срещу нея се разглеждат в открито производство с призова
ване на страните.
Съдът, разглеждащ жалбата срещу решението (разпореждането) по молбата
за отказ за изпълнение, се произнася с решение. Във въззивното решение
Софийският апелативен съд следва да се произнесе и по исканията за направе
ните разноски съобразно разпоредбата на чл. 78 ГПК.
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4.2.3.4. Производство по обжалване на решението, постановено по жалбата
срещу решението по молбата за отказ за изпълнение
Съгласно чл. 50 от Регламент „Брюксел Iа“ решението, постановено по жал
бата, може да бъде оспорено само чрез обжалване, когато съдилищата, пред
които се подава последваща жалба, са обявени от съответната държава членка
на Комисията съгласно член 75, буква „в“. Република България е посочила
Върховния касационен съд за съд, пред който се подава такава жалба.
Обжалваемостта на решението (разпореждането) по молбата за отказ за из
пълнение е уредена в разпоредбата на чл. 623, ал. 6 ГПК (във връзка с чл. 622б
ГПК), съгласно която разпореждането подлежи на въззивно обжалване пред
Софийския апелативен съд, а решението на Софийския апелативен съд подлежи
на касационно обжалване пред Върховния касационен съд на Република
България.
Срокът за обжалване на решението на второинстанционния съд се определя
от процесуалното право на държавата членка по изпълнение. В Република
България решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно об
жалване пред ВКС (чл. 623, ал. 6 ГПК), поради което приложение намират
разпоредбите на глава XXII ГПК. Касационната жалба се подава в едномесечен
срок от връчването на страната и същата следва да отговаря на изискванията,
предвидени в чл. 284 ГПК. Приложение намират и правилата на чл. 280, ал. 1 и
2 ГПК относно основанията за допускане на касационно обжалване и чл. 281
ГПК относно основанията за касационно обжалване.
Както производството по молбата за отказ за изпълнение, така и производст
вото по жалба, подадена в съответствие с чл. 49 или чл. 50, може да бъде спря
но, ако в държавата членка по произход срещу съдебното решение е подадена
жалба по общия ред или ако все още не е изтекъл срокът за подаване на такава
жалба, като в последния случай съдът може да посочи срока, в рамките на кой
то трябва да се подаде жалбата (чл. 51).
4.2.4. Производство по молба за отмяна на решението на САС,
респективно на ВКС
В Регламент № 1215/2012 не е уредено производство за извънинстанционен
контрол на решението по жалбата по чл. 49 или решението по жалбата по чл. 50
от Регламента. Поради това, че процедурата за отказ за изпълнение, доколкото
не е обхваната от Регламента, се урежда от правото на сезираната държава
членка, срещу съдебните актове, постановени от първоинстанционния и въззив
ния съд и ВКС, може да бъде подадена молба за отмяна по реда на чл. 303, ал. 1
ГПК, като основанията за отмяна се прилагат съответно.
4.2.5. Временни, обезпечителни мерки
4.2.5.1. Временни, обезпечителни мерки, постановени в държавата членка по
произход
Взаимното доверие в правораздаването в ЕС обосновава свободно движение
и на съдебните решения (без значение от тяхното наименование, например
определения, разпореждания и други), постановени в различни държави членки,
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разпореждащи временни, включително обезпечителни мерки (съображение 33
от Регламент № 1215/2012).
Съгласно разпоредбата на чл. 42, пар. 2 от Регламент „Брюксел Iа“, за да
бъде изпълнено в държава членка съдебно решение, постановено в друга дър
жава членка, разпореждащо временна, включително обезпечителна мярка, е не
обходимо молителят да представи на компетентния орган по изпълнение след
ните документи:
– препис от съдебното решение, което отговаря на необходимите условия за
установяване на автентичността му – б. „а“;
– удостоверението, издадено съгласно чл. 53 от Регламента, в което се съ
държа описание на мярката и се удостоверява, че съдът е компетентен да се
произнесе по съществото на спора и че съдебното решение е изпълняемо в дър
жавата членка по произход – б. „б“;
– в случаите, когато мярката е била разпоредена, без ответникът да е бил
призован да се яви, молителят трябва да представи и доказателство за връчване
на съдебното решение – б. „в“.
Разпоредбите на чл. 42, пар. 3 и 4 от Регламента намират приложение и по
отношение на съдебните актове, разпореждащи временна, включително обезпе
чителна мярка.
Компетентният орган може при необходимост да изиска от страната, която
се позовава на съдебно решение, съдържащо временна, включително обезпечи
телна мярка, или иска неговото изпълнение, да представи писмен превод или
транслитерация на съдебното решение (чл. 54, ал. 3).
В съображение 33 от Регламента изрично е посочено, че временните, вклю
чително обезпечителните мерки, които са постановени от компетентен по съ
ществото на делото съд, без ответникът да бъде призован да се яви, следва да
не се признават и да не се изпълняват съгласно настоящия регламент, освен ако
съдебното решение, съдържащо мярката, е връчено на ответника преди изпъл
нението. За установяване на връчването на съдебното решение в подобни слу
чаи е предвидена разпоредбата на чл. 42, пар. 2, б. „в“. Това не следва да възпре
пятства признаването и изпълнението на такива мерки съгласно националното
право. Когато временните, включително обезпечителните мерки са постанове
ни от съд на държава членка, който не е компетентен по съществото на делото,
действието им трябва да се ограничи съгласно Регламента до територията на
тази държава членка.
Съдебно решение, постановено в друга държава – членка на ЕС, разпорежда
що временна, включително обезпечителна мярка, подлежи на изпълнение в
Република България по реда на чл. 39 и сл. от Регламент „Брюксел Iа“ и
чл. 622, ал. 1 и 2 ГПК.
Проверката и поредността, в която компетентният орган по изпълнение (съ
дебният изпълнител в Република България) следва да я извърши, за да образува
изпълнително производство въз основа на представените документи и да пред
приеме исканите изпълнителни действия, са посочени в т. 4.2.2.1 от настоящото
изложение.
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4.2.5.2. Адаптиране на мярка или разпореждане (заместващо изпълнение)
Съгласно съображение 28 и чл. 54, пар. 1 от Регламент № 1215/2012, ако съ
дебно решение съдържа мярка или разпореждане, които не са познати в правото
на сезираната държава членка, тази мярка или разпореждане следва да се адап
тират, доколкото е възможно, до позната мярка или разпореждане в правото на
тази държава членка, които имат равностоен ефект и преследват сходни цели и
интереси. Адаптирането (заместващото изпълнение) не може да води до после
дици, надхвърлящи предвиденото в правото на държавата членка по произход.
Начинът на адаптиране и компетентният орган, който може да извърши
адаптирането, се определят от всяка държава членка. Разпоредбата на чл. 622а,
ал. 3 ГПК предоставя правомощия на съдебния изпълнител да адаптира обезпе
чителната мярка, постановена в съдебното решение, чието изпълнение се иска в
Република България. Когато съдебният изпълнител установи, че мярката или
разпореждането, постановени от компетентния орган на друга държава членка,
не могат да бъдат изпълнени при условията и по реда на ГПК, той постановява
заместващо изпълнение.
Разпоредбата на чл. 54, пар. 2 от Регламента дава възможност на всяка от
страните да оспори пред съд адаптирането на мярката или разпореждането.
Съгласно чл. 622а, ал. 7 ГПК всяка от страните може да обжалва адаптирането
на мярката или разпореждането по реда на чл. 436 ГПК.
4.2.5.3. Временни, обезпечителни мерки в сезираната държава членка
В разпоредбата на чл. 40 от Регламент № 1215/2012 е предвидено, че изпъл
няемо съдебно решение включва в себе си автоматично оправомощаване да се
предприемат обезпечителни мерки, предвидени в правото на сезираната държа
ва членка. Обезпечителните мер
ки, които мо
же да бъ
дат пред
приети в
Република България въз основа на изпълняемото съдебно решение, постанове
но в друга държава членка, са определени в част пета „Изпълнително производ
ство“ от ГПК и зависят от изпълнителните способи предвид необходимостта да
бъде обезпечено успешното извършване на изпълнителните действия с цел
удовлетворяване на взискателя.
4.2.5.4. Временни, обезпечителни мерки при подадена молба за отказ на
изпълнение
Разпоредбата на чл. 44, пар. 1 от Регламент № 1215/2012 предоставя на ли
цето, срещу което се иска изпълнение, в случай на подадена молба за отказ на
изпълнение на съдебно решение, правото да поиска от съда в сезираната държа
ва членка следното:
– ограничаване на изпълнителното производство до обезпечителни мерки;
– поставяне на изпълнението в зависимост от даването на обезпечение, опре
делено от съда в сезираната държава членка; или
– спиране изцяло или частично на изпълнителното производство.
При уважаване на заявеното искане по чл. 44, пар. 1 от Регламента в изпъл
нителното производство може да се предприемат само обезпечителни мерки
съобразно правото на сезираната държава членка, но не и изпълнителни мерки
(изпълнителни действия).
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5. Автентични актове и съдебни спогодби
5.1. Изпълнение на автентични документи
5.1.1. Изпълнение на автентични документи по Регламент № 44/2001
Автентичен документ, чийто предмет попада в обхвата на Регламент
№ 44/2001, се обявява за изпълняем съобразно чл. 57 от Регламента, като раз
поредбите на глава III, раздел 3 намират съответно приложение. В посочения
Регламент липсва легално определение на понятието „автентичен документ“.
Поради липсата на такова определение и в Брюкселската конвенция Съдът на
ЕС е дал автономно тълкуване в решение от 17 юни 1999 г., Unibank A/S срещу
Flemming G. Christensen, C-260/97, EU:C:1999:312 на понятието „автентичен
документ“ по повод на отправено преюдициално запитване относно чл. 50 от
Брюкселската конвенция. Предвид съответствие на посочената правна норма на
разпоредбата на чл. 57 от Регламент „Брюксел I“, то посоченото решение на
мира приложение.
Документът трябва да бъде съставен или регистриран като автентичен доку
мент от публичен орган или друг орган, който е оправомощен от държавата
членка по произход. В теорията и практиката се поддържа тезата, че заверени
от страните или от адвокати споразумения нямат характер на автентичен доку
мент по смисъла на Регламент „Брюксел I“, включително и в случаите, когато
са изпълнително основание в държавата членка по произход. Направени от
страните в определена форма признания на задължения също не представляват
автентичен документ.3
Разпоредбата на чл. 57, пар. 2 от Регламента, съгласно която уговорки във
връзка със задължения за издръжка, постигнати с административните власти
или удостоверени от тях, също така се считат за автентични документи по сми
съла на чл. 57, пар. 1, намира приложение до 18.06.2011 г., след която дата вли
за в сила Регламент № 4/2009.
За да бъде изпълнен в друга държава членка документ, който е формално
съставен или регистриран като автентичен документ, е необходимо същият да
има изпълнителна сила в държавата членка по произход и да бъде обявен за
изпълняем в държавата членка, където се иска изпълнение. Декларацията за
изпълняемост се издава по процедурата, уредена в чл. 38 и сл. от Регламент
№ 44/2001 (глава III, раздели 2 и 3 от Регламента).
Съгласно чл. 57, пар. 4 във връзка с чл. 53, пар. 1 и чл. 57, пар. 3 от Регла
мента заинтересованата страна, която иска издаване на декларация за изпълня
емост, подава заедно с молбата документа, който трябва да отговаря на необхо
димите условия за установяване на автентичността му в държавата членка по
произход, и сертификат съгласно стандартния формуляр в приложение VI към
Регламента. Условията за установяване на автентичността на документа се
уреждат от правото на държавата членка по произход. Удостоверяването на до
кумента като автентичен се отнася освен до подписването (авторството) също и
до съдържанието на документа. Съставянето и регистрирането на документа
3

В посочения смисъл вж. Натов, Н. и др. Регламентът „Брюксел I“..., с. 555.
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като автентичен се извършва при спазване на съответните процесуални правила
на държавата членка по произход. Сертификатът по приложение VI съдържа
данни относно органа, който е издал/регистрирал документа, органа, който е
издал сертификата, и с него се установява обстоятелството дали автентичният
документ има изпълнителна сила в държавата членка по произход.
За разлика от основанията за неизпълнение на съдебно решение, издадено в
държава членка, разпоредбата на чл. 57, пар. 1 от Регламент „Брюксел I“ пред
вижда само едно основание за неизпълняемост на автентичен документ. Съдът,
пред който е подадена жалба съгласно чл. 43 или чл. 44, може да откаже или от
мени декларация за изпълняемост само ако изпълнението на документа явно
противоречи на публичната политика (обществения ред) на сезираната държава
членка. Останалите ос
но
ва
ния, по
со
че
ни в чл. 34, пар. 2–4 и чл. 35 от
Регламента, не намират приложение.
Компетентните съдилища по жалбите по чл. 43 и чл. 44 от Регламента са
идентични със съдилищата, пред които се обжалват решението за обявяване на
изпълняемост на съдебно решение и решението по жалбата срещу решението
за обявяване на изпълняемост.
В двете производства по обжалване по чл. 43 и чл. 44 от Регламента е недо
пустимо въвеждане на възражения за незаконосъобразност на автентичния до
кумент съгласно правото на държавата членка по произход, а ако такива възра
жения бъдат релевирани от страната, срещу която се иска допускане на изпъл
нение, то същите не следва да бъдат разглеждани от съда на сезираната държа
ва членка.
Ако в държавата членка по произход е подадена жалба срещу автентичния
документ, то страната, срещу която се иска допускане на изпълнение, има пра
во да поиска спиране на производството на основание чл. 46 от Регламента.
Предоставената с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от Регламента защита да не се
предприемат никакви мерки за изпълнение освен охранителните по време на
срока за обжалване по чл. 43, пар. 5 на декларацията за изпълняемост и до
произнасянето по жалбата намира приложение и по отношение на автентичните
документи.
5.1.2. Изпълнение на автентични документи по Регламент № 1215/2012
За разлика от изпълнението на автентичен документ по Регламент
№ 44/2001, съгласно чл. 58, пар. 1 от Регламент № 1215/2012 изпълнението на
автентичен акт, който има изпълнителна сила в държавата членка на произход,
подлежи на изпълнение в другите държави членки, без да е необходима декла
рация за изпълняемост.
Разпоредбата на чл. 2, б. „в“ от Регламент № 1215/2012 съдържа легално
определение на понятието „автентичен акт“ в смисъл на документ, формално
съставен или вписан като автентичен акт в държавата членка по произход, чиято
автентичност е свързана с подписа и съдържанието на акта и е установена от
публичен орган или друг орган, овластен за това.
Разпоредбите на глава III, раздел 2, раздел 3, подраздел 2 и раздел 4 от
Регламент „Брюксел Iа“ намират съответно приложение по отношение на
изпълнението на автентични актове (чл. 58, пар. 1, изр. 3). Към молбата за
изпълнение молителят следва да представи на компетентния орган по изпълне

Признаване и изпълнение по граждански и търговски дела

111

ние автентичния акт, който трябва да отговаря на необходимите условия за
установяване на автентичността му в държавата членка по произход, които
условия се определят от правото на държавата членка по произход, както и
удостоверение по формуляра, установен в приложение II, в което се съдържа
обобщение на изпълняемото задължение, записано в автентичния акт.
В Регламент № 1215/2012 европейският законодател е разрешил по иденти
чен начин, както в Регламент № 44/2001, основанията за неизпълнение на ав
тентичния акт. Съгласно чл. 58, пар. 1, изр. 2 от Регламент „Брюксел Iа“ изпъл
нението на автентичния акт може да бъде отказано само ако явно противоречи
на обществения ред (ordre public) на сезираната държава членка. Останалите
основания, посочени в чл. 45 от Регламента, не намират приложение. Отказът
за изпълнение на автентичния акт се извършва по процедурата, предвидена в
подраздел 2 на раздел 3, глава III от Регламента.
Съгласно практиката на Съда на ЕС (решение от 9 март 2017 г., Pula Parking
d. o. o. срещу Sven Klaus Tederahn, C-551/15, EU:C:2017:193, т. 2 от диспози
тива) „Регламент № 1215/2012 трябва да се тълкува в смисъл, че в Хърватия
нотариусите, действащи в рамките на предоставените им от националното пра
во правомощия в производствата по принудително изпълнение въз основа на
„автентичен документ“, не попадат в обхвата на понятието „съд или правораз
давателен орган“ по смисъла на този регламент“.
5.2. Изпълнение на съдебни спогодби
Съгласно чл. 58, изр. 1 от Регламент № 44/2001 и чл. 59 от Регламент
№ 1215/2012 съдебна спогодба, която е изпълняема в държавата членка по про
изход, се изпълнява в сезираната държава членка при същите обстоятелства
(условия) като автентичните документи (автентичните актове). За разлика от
чл. 58, изр. 1 от Регламент № 44/2001, съгласно която разпоредба спогодбата
следва да е одобрена от съд в хода на делото, в чл. 2, б. „б“ от Регламент
№ 1215/2012 определението за „съдебна спогодба“ за целите на Регламента е
разширено: „съдебна спогодба“ означава споразумение, което е било одобрено
от съд на държава членка или сключено пред съд на държава членка в хода на
производството.

III. СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО РЕГЛАМЕНТ
(ЕО) № 1206/2001 НА СЪВЕТА ОТ 28 МАЙ 2001 Г.
ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ
СЪДИЛИЩА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ
ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА
ПО ГРАЖДАНСКИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
съдия Дарина Костова
1. Обща характеристика
Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудни
чеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателст
ва по граждански или търговски дела (OB L 174, 27.06.2001 г.) е акт на вторич
ното право на Европейския съюз, чийто предмет е правната уредба на събира
нето на доказателства по граждански и търговски дела от една държава членка в
друга.
Уредбата на материята за събиране на доказателства по граждански и тър
говски дела с трансграничен характер до датата на приемането на Република
България в Европейския съюз е основно в разпоредбите на националното МЧП,
включително Кодекса на международното частно право (обн., ДВ, бр. 42 от
17.05.2005 г.), двустранни спогодби и международни договори. Националната
правна уредба, свързана с прилагането на Регламента, се съдържа в чл. 153–209
и чл. 614–618 от Гражданския про
це
су
ален ко
декс (обн., ДВ, бр. 59 от
20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.) (ГПК).
Уредбата на способите за събиране на доказателства по граждански и тър
говски дела извън пределите на Република България до датата на приемането
на страната в ЕС се съдържа в Хагската конвенция от 1970 г. за събиране на до
казателства в чужбина по граждански или търговски дела, за която ще стане ду
ма и по-долу. Изброяването на способите не е изчерпателно и в случай че се
наложи връчване или уведомяване в страна, която не е членка на ЕС и не е стра
на по Хагската конвенция, следва да се извърши проверка за двустранни спора
зумения със страната на връчването и да се приложи КМЧП.
Цитираната Хагска конвенция от 1970 г. за връчване в чужбина на съдебни и
извънсъдебни документи по граждански или търговски дела е в сила за нашата
страна от 22 януари 2000 г. Информация за страните по Конвенцията, датата на
подписване, ратифициране, влизане в сила на Конвенцията за всяка от тях, как
то и декларациите и резервите на страните по Конвенцията, може да бъде наме
рена на страницата на Хагската конференция по международно частно право
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=82.
В рамките на ЕС Хагската конвенция понастоящем се използва за събиране
на доказателства в Кралство Дания, която е извън териториалния обхват на
прилагане на Регламента. По отношение на Република Хърватия Регламентът
се прилага от момента на присъединяването є към ЕС.
Правната уредба на събирането на доказателства по граждански и търговски
дела между съдилища в държави – членки на ЕС, е създадена с приемането на
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Регламент (ЕС) № 1206/2001 на Съвета относно събирането на доказателства
по граждански или търговски дела. До началната дата на прилагането на този
Регламент връчването на документи по граждански и търговски дела между съ
дилищата на държавите членки се е извършвало по реда на Хагската конвенция,
цитирана по-горе, и по реда на двустранни международни договори, сключени
между държавите членки.
В изпълнение на намеренията за създаване, поддържане и развиване на ЕС
като пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което е га
рантирано свободното движение на хора, стоки и капитали, Европейският съюз
е принуден да предприема и мерки за развитието на съдебното сътрудничество
по граждански дела, необходими за правилното функциониране на вътрешния
пазар. При изготвяне и прилагане на тези мерки се държи сметка за продължа
ващото налагане и съблюдаване на поддържаните от институциите на общност
та основни свободи. При упражняване на правата на гражданите на Съюза и су
бектите на гражданския и търговския оборот на свободите на движение на хора,
стоки, услуги и капитали, за да се осигури безпрепятственото функциониране
на общия вътрешен пазар, се появяват и множество трансгранични правни спо
рове, които изискват създаване на механизъм за събиране на доказателства по
висящите дела с граждански и търговски характер, защото не всички държави
членки са страни по Хагската конвенция, а и възприетият от нея механизъм е
изключително формален и бавен поради необходимостта да се използва в дър
жави с различно държавно устройство, културни и административни традиции,
често отдалечено географско местонахождение, поради което доверието в
системата се крепи на изключителния є формализъм.
Регламент № 1206/2001 на ЕС е сред първите инструменти за осъществява
не на сътрудничеството по граждански и търговски дела. Регламентът и форму
лярите към него са изменяни и допълвани в резултат на извършваната от Коми
сията оценка на въздействието на Регламента на всеки пет години. Понастоящем
е внесено предложение за ново изменение на Регламента, за което ще стане ду
ма по-долу.
Поради подробното излагане на общите цели на регламентите за сътрудни
чество по граждански и търговски дела в изложението, касаещо Регламент
№ 1393/2007 на ЕС, тук ще се посочат само специфичните за трансграничното
събиране на доказателства цели и принципи.

2. Цели на Регламента
Основните цели на Регламента са за поддържане и развиване на Съюза като
„пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което е гаран
тирано свободното движение на хора и в тази връзка да се приемат мерки, свър
зани със съдебното сътрудничество по граждански дела, необходими за правил
ното функциониране на вътрешния пазар“, както е посочено в преамбюла на
Регламента.
При прочит на преамбюла на Регламента се открояват специфични цели: да
се продължи подобряването на сътрудничеството между съдилища от държави
те членки при събиране на доказателства; предаването и изпълнението на мол
би за събиране на доказателства да се осъществяват директно и по най-бързия
възможен начин между съдилищата на държавите членки; скоростта при преда
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ването на молба за събиране на доказателства налага използването на всички
подходящи средства, които отговарят на определени условия като законност и
надеждност на получените документи; да се осигурят яснота и правна сигур
ност на молбата за събиране на доказателства, като тя да бъде представена във
формуляр, който е попълнен на езика на държава членка на молещия съд или на
друг език, признат от тази държава; формулярите трябва да се използват и за
по-нататъшна комуникация между съответните съдилища и др. Наложително е
да се съобразяват целите за издаване на акта и основните способи за постигане
на тези цели, тъй като те са полезно указание при търсене на смисъла на норма
та и основа за извършване на телеологично тълкуване на правните норми.
С приемането на Регламента се цели да се избегнат забавянията при събира
не на доказателства. За тази цел се изграждат по-преки връзки между лицата
или органите, между „молещия съд“ – пред който е висящо основното произ
водство, и „замоления съд“ – отговорен за събирането на доказателството в
друга държавата членка. В зависимост от държавата членка тези органи може
да са съдилища или други органи, посочени от държавите членки в деклара
циите към Регламента. Регламентът цели да се създаде възможност за пряка
комуникация между молещия и замоления съд. Следващата цел е да се улеснят
ангажираните в процеса лица и органи чрез изготвяне на стандартен формуляр
и справочник/наръчник, съдържащ списък на получаващите органи във всяка
държава членка.
За да бъде гарантиран принципът на бързината, доказателството следва да
бъде събрано най-късно до деветдесет дни от получаване на молбата. Все пак
така определеният срок не лишава молещия съд от възможността да посочи
други времеви ограничения, като за целта е дадена възможност да се посочи
друга релевантна дата, до която следва да бъде събрано доказателството.
Въведени са изрични препратки към други актове, както следва:
– За броенето на сроковете – Регламент (ЕИО, Eвратом) № 1182/71 на
Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, да
ти и крайни срокове (правилата са идентични с предвидените в чл. 60 ГПК).
– За защита на информацията, която се попълва във формуляр-образците –
Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври
1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за
свободното движение на тези данни и Директива 2002/58/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и
защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електрон
ните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот
и електронни комуникации). Информацията, включваща в частност лични дан
ни, която е предадена съгласно настоящия Регламент, се използва от получава
щия орган само за целта, за която е изпратена, като получаващите органи оси
гуряват поверителността на подобна информация в съответствие със своето на
ционално право. Вероятно при предстоящото изменение на Регламента ще се
въведе изрична препратка към Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парла
мент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно за
щитата на данните).
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– За правната помощ – член 23 от Конвенцията за гражданското производст
во от 17 юли 1905 г., член 24 от Конвенцията за гражданското производство от
1 март 1954 г. или член 13 от Конвенцията за международен достъп до право
съдие от 25 октомври 1980 г. между държавите членки – страни по тези кон
венции.
– По отношение на дължимата от държавите членки информация е предвиде
но информацията по членове 2, 3 и 15, която се предоставя от държавите член
ки, да бъде оповестена от Комисията, като същата може да бъде намерена на
страницата на Европейския портал за електронно правосъдие – https://e-justice.
europa.eu/content_taking_evidence-374-bg.do.
В съответствие със задълженията, вменени им от Регламента, държавите
членки изпращат на Комисията копия от международни договори или споразу
мения, които са сключени между държавите членки и са посочени в чл. 21,
пар. 2, както и проекти на такива международни договори или споразумения,
които те възнамеряват да сключат; и всяко денонсиране или изменения на таки
ва международни договори или споразумения, както и списъка по чл. 2, пар. 2,
който определя териториалната и специалната компетентност на съдилищата;
имена и адреси на централния орган и компетентните органи по чл. 3, като се
посочва тяхната териториална компетентност; технически средства за получа
ване на искания, които са на разположение на съдилища, които са включени в
списъка съгласно чл. 2, пар. 2; езиците, които могат да се използват за иска
нията, както това е определено в чл. 5, депозит или аванс, както е посочено в
чл. 8, пар. 2 и чл. 9, пар. 2.
По същата причина Комисията е задължена да публикува оповестената ин
формация в „Официален вестник на Европейския съюз“, с изключение на адре
сите и други данни за връзка на органите и на централните органи, както и тери
ториалните граници на тяхната компетентност.
Съдът на ЕС е компетентен по отношение на спорове за валидността и тъл
куването на Регламента.

3. Приложно поле
Приоритет пред други източници
Регламент 1206/2001 г. има предимство пред разпоредбите на международ
ните конвенции, двустранните или многостранните споразумения или договоре
ности със същото приложно поле, сключени от държавите членки, и по-спе
циално Хагската конвенция за гражданско производство от 1 март 1954 г. и
Хагската конвенция за събиране на доказателства в чужбина по граждански или
търговски дела от 18 март 1970 г., в отношенията между държавите членки, но
държавите членки са свободни да сключват споразумения или съглашения за
по-нататъшно улесняване на сътрудничеството при събиране на доказателства,
ако те имат за цел да ускорят или опростят процедурите за предаване на доку
менти и са съвместими с Регламента. В последния случай държавите членки са
задължени да изпращат на Комисията копие от споразуменията, сключени меж
ду тях, както и проекти на такива споразумения или договорености, които те
възнамеряват да приемат.
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По отношение на предмета
Предметният обхват е определен, като е посочено кога се прилагат правила
та за събиране на доказателства по граждански или търговски дела, когато е не
обходимо в производството по разглеждане на гражданско или търговско дело
в една държава членка да бъде събрано доказателство, находящо се в друга дър
жава членка. Посочени са случаите, в които прилагането е изрично изключено –
не се прилага по отношение на данъчни, митнически и административни дела
или по отношение на отговорността на държавата за действие или бездействие
при упражняване на държавната власт.
Поради обстоятелството, че подобно ограничение на предметния обхват е
налице и в Регламент (ЕС) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно
сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на до
ка
за
тел
ст
ва по граж
дан
ски или тър
гов
ски де
ла (OB L 174, 27.06.2001 г.),
Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 де
кември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съ
дебни решения по граждански и търговски дела (OB L 351, 20.12.2012 г.), както
и в други регламенти, приети за осъществяване на сътрудничеството по граж
дански и търговски дела, тълкуванията на понятието „гражданско и търговско
дело“, дадени от Съда на ЕС по тези регламенти, може да бъдат използвани и
при прилагане на чл. 1 от Регламент № 1206/2001.
По този повод в производство по преюдициално запитване, по което е поста
но
ве
но ре
ше
ние от 11 юни 2015 г. по съ
еди
не
ни де
ла C-226/13, C-245/13,
C‑247/13 и C-578/13, Съдът е приел, че „член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. от
носно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по
граждански или търговски дела и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на
Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че делата по съдебни искове за обезще
тение за нарушено владение и право на собственост, за изпълнение на договор
ни задължения и за обезщетение за вреди, като разглежданите в главните произ
водства, които са предявени от частни лица – притежатели на държавни облига
ции, срещу държавата емитент, попадат в приложното поле на този Регламент,
доколкото не е очевидно, че те не представляват граждански или търговски де
ла“. Следователно във всеки конкретен случай, при преценка дали делото попа
да в предметния обхват на Регламента, националният съдия следва да установи
дали делото очевидно не представлява гражданско и търговско дело. В т. 50 до
55 от мотивите на решението Съдът е посочил, че „Във връзка с въпроса дали
Регламент № 1393/2007 се прилага спрямо искове като разглежданите в главни
те производства, следва да се отбележи, че от самия текст на член 1, параграф 1
от този Регламент следва, че макар да е възможно определени спорове между
орган на публичната власт и частноправен субект да попадат в приложното по
ле на този Регламент, положението е различно, когато органът на публична
власт действа при условията на упражняване на държавни властнически право
мощия“, и за да се отговори на този въпрос, е необходимо да се провери дали
правоотношението между ищците в главните производства и държавата членка
очевидно се характеризира с проявление на държавни властнически правомо
щия от страна на държавата длъжник, доколкото се упражнява власт, която над
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хвърля приложното поле на общите правни норми, приложими към правоотно
шенията между частни лица. Съдът е препратил към свои решения LTU, 29/76,
EU:C:1976:137, т. 4 и Lechouritou и др., C-292/05, EU:C:2007:102, т. 32 в пот
върждение на становището си, че национален или международен орган на
публичната власт, който извършва съдебно преследване за събиране на взема
ния, дължими от частноправен субект срещу ползването на съоръженията и
услугите на този орган, действа при условията на упражняване на публична
власт, особено когато въпросното ползване е задължително и изключително и
когато размерът на таксите, начините на изчисление, както и процедурата за съ
бирането им са определени едностранно по отношение на ползвателите.
Посочва се обаче и че от преписката по делата по главните производства не
следва очевидно, че финансовите условия по разглежданите ценни книжа са би
ли едностранно определени от Hellenische Republik, а не въз основа на пазарни
те условия, които определят търговията и рентабилността на тези финансови
инструменти, следователно, независимо че тази възможност е въведена със за
кон, само по себе си това не е определящо, за да се заключи, че държавата е
упражнила властническите си правомощия. От друга страна, според Съда „не е
очевидно, че приемането на Закон № 4050/2012 е довело пряко и непосредстве
но до промяна във финансовите условия по разглежданите ценни книжа и сле
дователно е причинило твърдяната от ищците вреда. Всъщност тези изменения
е трябвало да се направят след решение на мнозинството на притежателите на
облигации въз основата на клаузата за замяна, включена с този закон в еми
сионните договори, което впрочем потвърждава намерението на Hellenische
Republik управлението на дълговите ценни книжа да продължава да бъде в об
хвата на уредба с гражданскоправно естество“.
По отношение на тълкуването на понятието „доказателство и способ за съ
биране на доказателство“ следва да се спомене посоченото в заключението на
генералния адвокат г-жа Juliane Kokott, представено на 18 юли 2007 г. по дело
C-175/06, образувано по преюдициално запитване, отправено от Tribunale Civile
di Genova, по делото Alessandro Tedesco срещу Tomasoni Fittings Srl и RWO
Marine Equipment Ltd. Генералният адвокат констатира, че понятието „действия
по съ
би
ра
не на до
ка
за
тел
ст
во“ по сми
съ
ла на чл. 1, пар. 1, буква „а“ от
Регламент № 1206/2001 не е получило по-подробно определение от общност
ния законодател и тези разпоредби не могат да бъдат тълкувани като обикнове
но препращане към вътрешното право на една или друга от съответните дого
варящи държави, затова приема, че Съдът на ЕС трябва да даде самостоятелно
определение на неговия смисъл и обхват, като се вземат предвид използваните
думи, произходът, системата и целите на Регламента. Генералният адвокат по
сочва, че понятието не трябва да се тълкува стеснително, както и че предметът
на искането не е ограничен изключително до действията по събиране на доказа
телства, например единствено до разпита на свидетели, напротив, че действията
по събиране на доказателства може да обхващат и документи или други пред
мети, които може да бъдат предмет на оглед или на експертен анализ.
Последвалата практика на Съда приема, че в приложното поле на Регламента
попадат и обезпечаването и събирането на доказателства – решение на Съда от
28 април 2005 г. по дело C-104/03, St. Paul Dairy Industries NV срещу Unibel
Exser BVBA, искане за преюдициално заключение.
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Същевременно съдебната практика приема, че не е налице пречка национа
лен съд да призове без използв ане на Регламента свидетел, който живее в друга
държава членка, който да се яви пред съда, пред който е висящо производство
то, за да бъде разпитан – така решение от 6 септември 2012 г. по дело C-170/11
с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от
Hoge Raad der Nederlanden в рамките на производство по дело Maurice Robert
Josse Marie Ghislain Lippens и др. срещу Hendrikus Cornelis Kortekaas и др.
По отношение на територията
Регламентът се прилага във всички държави – членки на ЕС, без Кралство
Дания. При искане за събиране на доказателства от български съд в Кралство
Дания ще се приложи Хагската конвенция от 1970 г., защото и двете държави
членки са страни по нея.
Събирането на доказателства се извършва отново с попълнен от изпраща
щия орган формуляр и съдебния документ или негово копие, като не се изисква
легализация на съдебния документ или придружаващия формуляр.
Компетентни органи
Термините, въведени в Регламента, са „централен орган“, „молещ съд“ и
„замолен съд“.
Съгласно чл. 2 от Регламента вся
ка държава членка опре
деля държавни
длъжностни лица, органи или други лица, от които: „молещ съд“ е съдът, пред
който процедурите са започнати или са предстоящи; „замолен съд“ е компе
тентният съд на друга държава членка, който ще извърши събирането на дока
зателствата. Списъкът по чл. 2, пар. 2 от Регламента посочва местната и ако е
необходимо – специалната компетентност на тези съдилища. Списъците може
да бъ
дат на
ме
ре
ни в декла
ра
циите на вся
ка дър
жа
ва членка по чл. 2 от
Регламента, но при използване на динамичните формуляри това не е необходи
мо, защото съответните съдилища може да бъдат намерени и на страницата на
европейския портал за електронно правосъдие тук https://beta.e-justice.europa.
eu/374/BG/taking_evidence?clang=bg. Както е видно, това е все още „бета“ вер
сия на новия портал, но вече може да бъде използван. В полето в левия край на
екрана има списък на държавите членки, обозначени с националните им флаго
ве. При избор на държава членка се отваря нов прозорец с декларациите по
Регламента. В тези текстове обикновено има или препратка към друг прозорец,
как
то е в слу
чая с Кралство Белгия – https://beta.e-justice.europa.eu/
cdbCompetentAuthPrint.do?clang=en&articleContentId=-1&articleId=62&
taxonomyId=374&msId=3, или в самата страница с декларациите е инкорпорира
на търсачка на компетентния съд, както е с България – https://beta.e-justice.
europa.eu/374/BG/taking_evidence?BULGARIA&member=1.
В случай че попълвате динамичен формуляр, търсачката е инкорпорирана
директно във формуляра. За да е възможно да намерите компетентния орган, е
необходимо да разполагате с точен адрес на свидетеля, вещото лице, институ
цията, от която се изискват документи, и пр., защото тяхното местонахождение
ще определи мястото на събиране на доказателствата, респективно компетент
ния съд. При съмнение или при липса на данни по делото искането винаги може
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да се изпрати до централния орган, който се издирва по същия начин и на същи
те страници, но това ще забави съществено събирането на доказателството, за
щото 90-дневният срок започва да тече от датата, на която замоленият съд е
получил искането – чл. 9 от Регламента.
Съгласно чл. 614 ГПК предаващ орган е съдът, пред който е висящо делото,
като с това правило е спазен в най-висока степен принципът на непосредстве
ност и бързина на производството. В общия случай и при прилагане на чл. 153–
209 ГПК най-често прилагането на Регламента ще се извършва от първоинстан
ционните съдилища, но често е възможно да възникне необходимост от събира
не на доказателства и от въззивната инстанция.
При искане за събиране на доказателства на територията на България
съгласно чл. 617, ал. 1 ГПК „замоленият съд“ е районният съд по настоящия
или постоянния адрес на свидетеля или вещото лице, тоест по адреса на физи
ческото лице, респективно седалището на юридическото лице или институ
цията, която ще предостави исканата информация или документ.
По отношение на исканията за непосредствено събиране на доказателства –
процедура, в която молещият съд извършва събирането на доказателствата на
територията на Република България, компетентен да разреши непосредствено
то събиране на доказателства е окръжният съд, в чийто район ще се извършва
то.
По отношение на прякото събиране на доказателства, както и на събирането
на доказателства чрез назначаване на вещо лице и приемане на заключението на
същото съдът е тълкувал чл. 1 и чл. 17 от Регламента. В решение на Съда по
дело C-332/11 на поставен въпрос дали при назначаване на вещо лице и възла
гане на същото от юрисдикциите на държава членка на задача, която трябва да
бъде изпълнена отчасти на територията на въпросните юрисдикции и отчасти
на територията на друга държава членка, е задължително прилагане на меха
низма, предвиден в член 17 от Регламент № 1206/2001, Съдът е отговорил, че
чл. 1, пар. 1, буква „б“ и чл. 17 от Регламент № 1206/2001 относно сътрудни
чеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателст
ва по граждански или търговски дела трябва да се тълкуват в смисъл, че съдът
на държава членка, който иска възложеното на вещо лице събиране на доказа
телства да се извърши на територията на друга държава членка, не е длъжен
обезателно да прибегне до начина за събиране на доказателства, предвиден в
тези разпоредби, за да може да разпореди събирането на доказателствата.

4. Видове производства
Регламентът урежда два вида производства:
– Искане за събиране на доказателства и изпълнение на искането между съ
дилищата и директно събиране на доказателства от молещия съд.
– Предаване и изпълнение на исканията за събиране на доказателства между
съдилищата са уредени в раздели от първи до трети от Регламента, а вторият
способ – в раздел четвърти от Регламента.
Първият спо
соб е по-често изпол
з
ван. При не
го мо
ле
щият съд изпра
ща
искане към замоления съд за извършване на действия по събиране на доказа
телства.
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Реквизитите на искането се съдържат в чл. 4 от Регламента. При изготвяне
на искането задължително се използват формулярите към Регламента.
Динамичните формуляри може да бъдат намерени тук – https://e-justice.europa.
eu/dynform_intro_form_action.do?plang=bg&idTaxonomy=160. При попълване
на формулярите следва да се има предвид, че след автоматичния превод на
бланката няма да бъдат преведени активните полета, т.е. те трябва да бъдат по
пълнени на езика на замоления съд. Езиците, на които приемат искания държа
вите членки, може да бъдат намерени в динамичните формуляри, както и при
декларациите на държавите членки по Регламента тук – https://beta.e-justice.
europa.eu/374/BG/taking_evidence?clang=bg.
Последователността на операциите в посочените страници, за да откриете
получаващия орган, е следната:
1. Влизате на страницата на Европейския портал за електронно правосъдие
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=bg.
2. В колоната в лявата част на екрана поставяте показалеца върху връзката
„Формуляри с динамично съдържание“, при което действие се отваря прозорец,
от който избирате „Формуляри за връчване на документи“. Ще се отвори стра
ни
ца, която ще из
глеж
да та
ка – https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_
evidence_forms-160-bg.do.
3. Имате три възможности, като само първата от тях включва онлайн превод
на формуляра и избор на приемащ орган от онлайн платформата, това е оп
цията „Попълване на формуляр онлайн“. Въпреки това, ако не сте сигурни за
всички данни, които ще са ви необходими, по-добре е да изтеглите или да из
пратите на електронна поща празна бланка на формуляра, за да се подготвите
предварително за попълването му. Това може да стане, ако изберете една от
останалите две възможности в таблицата.
4. Ако желаете предварително да проверите получаващия орган, следва да
използвате базата данни на цитираната по-горе страница, също там ще намери
те информация за езика и разноските.
5. Ако сте избрали попълване на формуляра онлайн, следва да имате пред
вид, че системата изисква да приключите с попълването му в рамките на 30 ми
нути, като позволява да запазите частично попълнен формуляр в рамките на 60
минути. Преди да започнете попълването, се уверете, че сте изключили опцията
за блокиране на изскачащи прозорци в браузъра си, защото в противен случай и
след като сте завършили попълването, няма да можете да генерирате преведен
на езика на получаващия орган pdf формат на формуляра, годен за печат.
При избор на формуляр, например Формуляр А, в същия таб се отваря спи
сък с държавите членки, от който избирате държавата на извършване на съби
рането на доказателства. Избирате държавата членка и се отваря нова страница,
в горния край на която е посочен броят на стъпките при попълване на формуля
ра. Всяка следваща стъпка се отваря при правилно приключване на текущата.
Оцветените и маркирани със звездичка полета са задължителни, т.е. няма да бъ
дете допуснати да продължите, ако след попълването им не видите отбелязване
в зелен цвят до съответното поле.
При попълване на получаващ орган имате бутон за търсене, при попълване
на адреса имайте предвид казаното по-горе. При успешно попълване на адреса
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ще се отвори нов прозорец, в който понякога ще е посочен повече от един полу
чаващ орган; след като маркирате един от посочените, можете да изберете
„Попълване на формуляра“. Името, адресът и контактите на органа ще се по
пълнят автоматично във формуляра. Следва да попълните и останалите полета,
след което ще бъде достъпна стъпка втора.
При попълване на четвърта стъпка следва да съобразите и предварително да
сте уведомили страните, че могат да присъстват лично или чрез процесуален
представител на събирането на доказателствата и ако са изявили желание да го
направят, да отбележите съответно в т. 9 и 10 имената и качеството им. В т. 11
се описва характерът или предметът на делото, като поради ограничения брой
знаци в полето е подходящо да се изготви изложението в приложение. Найудобно и прегледно е да се опише тази информация, както и информацията, ка
саеща самото доказателствено искане, в определение на съда, което да бъде
преведено на езика на замоления съд и приложено към Формуляр А, а в полето
на т. 11, т. 12 и т. 13 да се посочи, че информацията се съдържа в приложение
№ 1. Практически това приложение може да представлява и извлечение от пред
варителния доклад по делото, като се включва само това произнасяне по дока
зателствата, което е релевантно за искането.
При попълване на формуляра в края му имате опция да изберете език, на
който да се създаде pdf* формуляр, където следва да изберете български и да
създадете и съхраните един екземпляр за прилагане по делото и още един път
да изберете езика на държавата членка по връчването, който да съхраните и
разпечатате в поне два екземпляра – един за делото и един за изпра
щане.
Формулярите pdf* ще се отворят в нови прозорци, поради което няма опасност
да загубите написаното.
Въведени са десет формуляра, който са означени с първите десет букви от
азбуката. По всеки от регламентите формулярите са с различни означения, за
да се избегнат грешки при получаване на формуляр на чужд език. С използване
на формуляр се извършват искането за събиране на доказателства, потвържда
ване на получаването на искането, искане на допълнителна информация, пот
върждение за внасяне на депозит или аванс, нотифициране на искането за
използване на специални процедури/специални технологии, нотифициране на
забавяне, потвърждаване на изпълнението на искането, искане за пряко събира
не на доказателства и съобщение на централния орган.
Няма да се спирам подробно на попълването на другите формуляри, защото
то не се различава принципно от техническа гледна точка и със сигурност няма
да представлява трудност. При попълването на формулярите можете да ползва
те инструкциите в частта на наръчника относно Регламента за връчването на
съдебни и извънсъдебни документи.
След попълване на формуляра и превода на приложенията те се изпращат по
пощата или по електронна поща на замоления съд.
При получаването им замоленият съд връща информация, че е получил иска
нето, както и искане за допълване, допълнителна информация, за внасяне на де
позит или разноски.
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5. Разноски
Следва да се отбележи, че внасяне на депозит и разноски се дължи по изклю
чение, само в предвидените в чл. 18, пар. 2 и пар. 3 случаи. Принципът, уреден в
чл. 18, пар. 1, е, че не се дължат разноски за изпълнение на искането. В този
смисъл е решение на Съда от 17 февруари 2011 г. по дело C-283/09 с предмет
преюдициално запитване, отправено от Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia
(Полша) в рамките на производство по дело Artur Weryński срещу Mediatel 4B
spółka z o. o., по което съдът е приел, че „Членове 14 и 18 от Регламент (ЕО)
№ 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съ
дилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански
или търговски дела следва да се тълкуват в смисъл, че молещият съд не е за
дължен нито да заплати на замоления съд авансово дължимото на разпитания
свидетел обезщетение за разноски, нито впоследствие да възстанови това обез
щетение за разноски“.
Страната, която е направила искането за събиране на доказателството, ще
дължи разноски за възнагражденията на експерти и преводачи, разноски за при
лагане на специална процедура на събиране на доказателството – например при
изземване на биологичен материал за ДНК експертиза, като в тези случай може
да бъде задължена да внесе и депозит. В рамките на националното производст
во страната ще дължи също и пощенските разходи, както и разходите за превод
на приложенията и активните полета на формулярите.

6. Отказ за изпълнение
По отношение на изпълнението на искането е дадена възможност за пре
ценка дали да се изпълни искането само в случай на техническа невъзможност –
чл. 10, пар. 4 от Регламента. Общите основания за отказ са посочени в чл. 14 от
Регламента и касаят възможността на свидетеля да откаже да свидетелства при
преценка, че производството пред молещия съд е от изключителната компе
тентност на съдилищата на държавата членка на замоления съд или че правото
на тази държава членка не признава правото на иск по висящото производство
пред молещия съд. Наличието на горните обстоятелства следва да се съобщи на
молещия съд.
Всички формуляри, както и всяка друга комуникация при събиране на дока
зателства по Регламента се извършват за предпочитане пряко между съдилища
та и по най-бързия възможен начин, който държавата, до чийто орган е отправе
но искането, е посочила, че приема, включително по пощата, по факс, по елек
тронна поща. Необходимо е да се съобрази единствено изискването полученият
документ правилно да отразява съдържанието на изпращаните документи.

7. Обобщение и изводи
В изпълнение на задълженията си по чл. 23 от Регламента Комисията е из
вършила проучване и е направила оценка на въздействието на Регламента, във
връзка с което е направено Предложение за приемане на регламент за измене
ние на Регламент № 1206/2001 г., което може да бъде прочетено тук – https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1537969558081&uri=CELEX:52018
PC0378.
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Комисията е отчела, че се налага изменение и на регламентите за връчване
на книжа и за събиране на доказателства, като е направила предложения за из
менение и на двата регламента, които предложения са с общи цели и способи за
постигане на желания резултат. Основният пакет мерки цели да се увеличат
ефикасността и бързината на производството и да се намали административна
та те
жест за граж
да
ни
те и пред
приятията. В оценка
та на въз
дейст
вието се
заключава, че използването на електронни комуникации за цифровизацията на
съдебната власт ще донесе ползи под формата на опростяване и ускоряване на
трансграничните съдебни производства и съдебното сътрудничество. По-спе
циално по отношение на Регламент № 1206/2001 се предвижда следното:
– Да се установи електронното предаване като канал по подразбиране за
електронна комуникация и обмен на документи.
– Да се насърчава използването на съвременни средства за събиране на дока
зателства, като например видеоконферентна връзка, ако дадено лице трябва да
бъде изслушано от друга държава членка, и стимули (чрез финансирането на
национални проекти) за държавите членки да оборудват съдилищата с видео
конферентно оборудване.
– Да се премахнат правните пречки пред приемането на електронни
(цифрови) доказателства.
– Да се премахнат различните тълкувания на понятието „съд“.
– Да се предоставя информация за важността на единните стандарти, предви
дени в Регламента (рационализирани процедури, уравнен стандарт на защита на
правата на засегнатите страни).
Предложението цели също да се създаде рамка за съдебно сътрудничество в
съответствие със стратегията за цифров единен пазар, която да спомогне за по
вишаване на бързината и ефективността на трансграничните производства, като
намали времето за изпращане на документи между органите и чрез намаляване
на зависимостта от комуникациите на хартиен носител. Това ще гарантира си
гурната електронна комуникация и сигурния електронен обмен на документи
между ползвателите на децентрализираната информационна система и ще даде
възможност за автоматично записване на всички етапи от процеса. Системата
ще има също така защитни елементи, за да се гарантира, че само оправомоще
ни участници с проверена самоличност могат да я използват, като по този на
чин ще отговаря и на стандартите на Общия регламент относно защитата на
данните.
В заключение ще посоча, че Регламентът несъмнено създава възможности
за бързо и сигурно събиране на доказателства по дела с трансграничен елемент
и по този начин създава предпоставки за по-добро правораздаване.

IV. ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ И ИЗВЪНСЪДЕБНИ
ДОКУМЕНТИ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1393/2007 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
ОТ 13 НОЕМВРИ 2007 Г. ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕ
В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА СЪДЕБНИ
И ИЗВЪНСЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ
ПО ГРАЖДАНСКИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
съдия Дарина Костова
1. Обща характеристика
Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13
ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъ
дебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи)
(OB L 324, 10.12.2007 г.), с който се отменя Регламент (ЕО) № 1348/2000 на
Съвета, е акт на вторичното право на Европейския съюз, чийто предмет е прав
ната уредба на връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждан
ски или търговски дела от една държава членка в друга.
С оглед на целта на настоящия наръчник считам, че не е необходимо да се
спирам подробно на уредбата на връчването на книжа до датата на приемането
на Република България в Европейския съюз (ЕС), поради което по-долу и само
за яснота посочвам само източниците, които предхождат приемането на
Регламент (ЕС) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13
ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъ
дебни документи по граждански или търговски дела (Регламент № 1393/2007).
Също за пълнота отбелязвам, че националната правна уредба, свързана с при
лагането на Регламента, се съдържа в чл. 37–50 и 608–613а от Гражданския
процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.) и
чл. 33–35 от Кодекса на международното частно право (обн., ДВ, бр. 42 от
17.05.2005 г.).
Уредбата на способите за връчване на съдебни книжа извън пределите на
Република България до датата на приемането на страната в ЕС се съдържа в
Хагската конвенция от 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдеб
ни документи по граждански или търговски дела, за която ще стане дума и подолу, като изброяването на способите не е изчерпателно и в случай че се нало
жи връчване или уведомяване в страна, която не е член на ЕС и не е страна по
Хагската конвенция, следва да се извърши проверка за двустранни споразуме
ния със страната на връчването и да се приложи КМЧП.
Цитираната Хагска конвенция от 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и
извънсъдебни документи по граждански или търговски дела е в сила за нашата
страна от 26 август 1987 г. Страни по Конвенцията са: Аржентина, Беларус,
България, Канада, Китай, Макао, Кипър, Дания, Египет, Израел, Япония, Корея,
Мексико, Норвегия, Русия, Шри Ланка, Швейцария, Турция, САЩ, Венецуела,
Антигуа и Барбуда, Бахамските острови, Барбейдос, Ботсуана, Кувейт, Малабо
(Екваториална Гвинея), Пакистан, Сан Марино, Сейшелските острови, Украйна,
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Румъния, като пълният и актуален списък следва да бъде проверен на страница
та на Хагската конференция по международно частно право в частта относно
Конвенцията: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=17.
В рамките на ЕС Хагската конвенция понастоящем не се използв а за връчва
не на книжа след сключване на споразумение с Кралство Дания за прилагане на
Регламента. По отношение на Република Хърватия Регламентът се прилага от
момента на присъединяването є към ЕС.
Първата правна уредба на връчването на книжа по граждански или търгов
ски дела между съдилища в държави – членки на ЕС, е създадена с приемането
на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета от
нос
но връч
ва
не в дър
жа
ви
те
членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски де
ла. До началната дата на прилагането на този Регламент връчването на доку
менти по граждански и търговски дела между съдилищата на държавите членки
се е извършвало по реда на Хагската конвенция, цитирана по-горе, и по реда на
двустранни международни договори, сключени между държавите членки.
В изпълнение на намеренията за създаване, поддържане и развиване на ЕС
като пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което е га
рантирано свободното движение на хора, стоки и капитали, Европейският съюз
е принуден да предприема и мерки за развитието на съдебното сътрудничество
по граждански дела, необходими за правилното функциониране на вътрешния
пазар. При изготвяне и прилагане на тези мерки се държи сметка за продължа
ващото налагане и съблюдаване на поддържаните от институциите на Общ
ността основни свободи. При упражняване на правата на гражданите на Съюза
и субектите на гражданския и търговския оборот на свободите на движение на
хора, стоки, услуги и капитали, за да се осигури безпрепятственото функциони
ране на общия вътрешен пазар, се появяват и множество трансгранични правни
спорове, които изискват създаване на механизъм за връчване на книжа в Общ
ността, защото не всички държави членки са страни по Хагската конвенция, а и
възприетият от нея механизъм е изключително формален поради необходи
мостта да се използва в държави с различно държавно устройство, културни и
административни традиции, често отдалечено географско местонахождение,
поради което доверието в системата се крепи на изключителния є формализъм.
С акт от 26 май 1997 г. Съветът изготвя Конвенция за връчването на съдеб
ни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите
членки, която не влиза в сила поради обстоятелството, че не е ратифицирана от
държавите членки, защото през 1997 г. се сключва Договорът от Амстердам,
който прехвърля компетентността в областта на съдебното сътрудничество по
гражданскоправни въпроси от третия стълб в първия. Държавите членки преце
няват, че е добре да се приеме направо регламент, вместо да се ратифицира
Конвенцията. Затова Регламентът за връчването е един от първите приети след
влизането в сила на Договора от Амстердам.
Мотивирани от гор
но
то, ин
сти
ту
циите на ЕС приемат Регламент (ЕО)
№ 1348/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. за връчване на съдебни и извънсъдеб
ни документи по граждански или търговски дела в държавите членки, в сила от
31 май 2001 г., обнародван на 30 юни 2000 г. В по-голямата си част съдържа
нието на посочения Регламент се основава на Конвенцията. Териториалният об
хват на Регламент 1348/2000 към датата на влизането му в сила не включва
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Обединеното кралство, Ирландия и Дания, но към датата на отмяната му с
действащия към момента Регламент 1393/2007 г. отмененият Регламент е в си
ла на цялата територия на ЕС, като последна се при
съединява Дания – на
1.07.2007 г., шест месеца преди отмяната му.
На 1 октомври 2004 г. Комисията приема доклад относно прилагането на
Регламент (ЕО) № 1348/2000. В заключение в доклада се изтъква, че прилагане
то на Регламент (ЕО) № 1348/2000 като цяло е подобрило и ускорило предава
нето и връчването на документи между държавите членки от влизането му в
сила през 2001 г., но че все пак прилагането на определени разпоредби не е на
пълно задоволително. Докладът е изготвен на базата на информацията, съдър
жаща се в Изследване на действието на Регламент 1348/2000 г., каквото по
принцип се извършва след приблизително пет години по отношение на всички
регламенти с оглед на наблюдение на институциите доколко се постигат целите
на акта при прилагането му и необходими ли са промени. За да се прецени нуж
дата от промени, се изготвя изследване, като се съобразяват и данните, пре
доставени от държавите членки и други заинтересовани лица по различни пово
ди, например обсъжданията на срещата на Европейската съдебна мрежа по
въпроси, свързани с граждански дела, и откритите изслушвания от органи на
ЕС. Заключенията на доклада са, че въпреки постигнатите с Регламента улесня
ване и бързина на връчванията в сравнение с предходните уредби е необходимо
адаптиране на тези клаузи с цел допълнително подобряване и улесняване на
прилагането на Регламента.
На 8 юли 2005 г. Европейската комисия приема предложението на Европей
ския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 1348/2000 на Съвета на
Европейската общност от 29 май 2000 г. за връчване на съдебни и извънсъдеб
ни до
ку
мен
ти по граж
дан
ски или тър
гов
ски де
ла в стра
ни
те – членки на
ЕС. Целта на предложението е допълнително да подобри и ускори препращане
то и връчването на документи, да опрости прилагането на някои клаузи на
Регламента и да подобри правната сигурност на заявителя и получателя.
Основните предложени изменения са:
1. Въвеждане на правило, предвиждащо връчването да се извърши до един
месец от получаването на документа от получаващия орган.
2. Въвеждане на нов стандартен формуляр за уведомяване на получателя за
правото му да откаже да приеме документа в срок от една седмица от връчване
то.
3. Въвеждане на правило, предвиждащо разходите по наемането на съдебен
служител или правно компетентно лице от получаващата държава членка да от
говарят на фиксираната такса, предварително определена от тази държава
членка, която трябва да бъде съобразена с принципите за пропорционалност и
недопускане на дискриминация.
4. Въвеждане на еднакви условия за връчване чрез пощенските служби (пре
поръчано писмо с обратна разписка или негов еквивалент).
Резултатът е приемането на Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавитечленки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски де
ла (връчване на документи) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на
Съвета. Регламент 1393/2007 г. е приет на 13.11.2007 г. и е в си
ла от
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13.11.2008 г. (частично приложение – вж. член 26, е в сила от 30.12.2007 г.), ка
то за разлика от отменения Регламент 1348/2000 г. новоприетият има приет ав
тентичен текст и на български език.

2. Цели на Регламента
Основните цели на Регламента са същите като на отменения, а именно „да
поддържа и развива Съюза като пространство на свобода, сигурност и правосъ
дие, в рамките на което е гарантирано свободното движение на хора..., да прие
ме мерките, свързани със съдебното сътрудничество по граждански дела, необ
ходими за правилното функциониране на вътрешния пазар“, както е посочено в
преамбюла.
При прочит на преамбюла на Регламента се открояват основните цели,
възприетите принципи и средства за постигането им. В този смисъл за нас като
български магистрати е важно при прилагането на Регламента, при съмнение в
точния смисъл на нормата или при преценка как да я съвместим с националната
си уредба, да съобразим изложените в преамбюла на Регламента принципи и
цели. В този смисъл е и задължителното указание на Съда на ЕС за прилагане
на принципа на така наречения пряк ефект на нормите на общностното право и
прилагане на нормите на националното право при противоречие с общностното
право „в духа на правото на общността“. Обръщам специално внимание на
последното, тъй като на практика при прилагане на националното право рядко
се започва с прочит на преамбюла на нормативните актове или мотивите за
приемането на нормативния акт, което с оглед на реалностите е обяснимо, но в
съответните им варианти в актовете на институциите на ЕС е наложително да
се потърсят целите за издаване на акта и основните способи за постигане на те
зи цели – те са полезно указание при търсене на смисъла на нормата и основа за
извършване на телеологично тълкуване на правните норми.
С приемането на Регламента се цели да се избегнат забавянията при препра
щането на документи по редицата от посредници. За тази цел се изграждат попреки връзки между лицата или органите, между „предаващите органи“ – отго
ворни за препращането, и „получаващите органи“ – отговорни за връчването на
документите в държавата членка, в която живее получателят. В зависимост от
държавата членка тези „органи“ може да са съдилища, съдебни изпълнители
или други органи, посочени от държавите членки в декларациите към Регламен
та. Втората цел е да се създаде възможност за пряко изпращане на документите
до получателя по пощата. За целите на сигурността почти всички държави член
ки изискват използването на препоръчани писма с обратна разписка. Следваща
та цел е да се улеснят ангажираните в процеса лица и органи чрез изготвяне на
стандартен формуляр и справочник/наръчник, съдържащ списък на получава
щите органи във всяка държава членка. Не на последно място е целта да се га
рантира, че адресатът на документите ще ги получи на езика на своята страна
или на език, който разбира.
Наред с горните нови цели, естествено, се поддържат и вече съществуващи
те в предходните актове основни задачи за постигане на бързина, ефективност
при връчване на документите, за създаване на доверие между съдилищата в ДЧ.
Държавите членки могат да заявят намерението си да определят само по един
орган за изпращане или получаване на такива документи или един орган, който
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да изпълнява и двете функции, за срок от пет години. Правомощията на този
орган обаче могат да се подновяват на всеки пет години, но се насърчава посоч
ването на повече органи, за да се избегне централизацията и да се „приближи“
връчването до местожителството на адресата, поради което повечето ДЧ са по
сочили като получаващи и изпращащи органи определена категория съдилища
или административни служби към съдилищата, които са равномерно разпреде
лени на територията на ДЧ, обикновено следвайки разпределението на съдебни
те райони.
За да бъде гарантиран принципът на бързината, е въведен едномесечен срок
за извършване на връчването, който следва да се съблюдава както при извърш
ване на връчване на територията на нашата страна, така и при изпращане на до
кументи за връчване в друга ДЧ. Все пак така определеният срок не лишава
изпращащия съд да посочи други времеви ограничения, като за целта е дадена
възможност да се посочи друга релевантна дата, до която следва да бъде извър
шено връчването. Въпреки едномесечния срок е посочено изрично, че връчване
то на документа следва да се извърши възможно най-бързо (и във всеки случай
в едномесечен срок от получаването му от получаващия орган), поради която
причина е въведен и формуляр, с който получаващият орган уведомява изпра
щащия, че е получил документите, чието връчване се иска, с което потвърждава
както че документите са получени от родово и местно компетентен орган, така
и че са получени във вид, годен за връчването им, и с преводи (в случай че е
указано наличието на такъв).
С оглед на ефективност на връчването е въведен принципът, че не се извър
шва връчване на адресати, чийто адрес е неизвестен, като този случай включва
и хипотезите на непълен адрес. Разбира се, непълнотата на адреса трябва да бъ
де в такава степен, че да направи невъзможно връчването (например адрес:
гр. Бургас, кв. „Зорница“), и следвайки целите на Регламента, съдът следва да
положи усилия да извърши връчването, в случай че това е възможно (например
вписан е адрес на управление на търговско дружество, за който при справка в
търговския регистър се установява, че е променен).
Отново за да бъде подобрена ефективността на връчването, е въведен прин
ципът, че Регламентът не следва да се прилага при връчване на документ на
упълномощен представител на страната по делото в държавата членка, в която
се гледа делото, независимо от местопребиваването на тази страна.
За да се гарантира ефективността на Регламента, възможността за отказ за
връчване на документи следва да се ограничи до изключителни случаи, както и
при връчването, се използват формуляри приложения към Регламента, които
може да бъдат открити на следния адрес: https://e-justice.europa.eu/content_
serving_documents_forms-269-bg.do, както и на нова, все още „бета“ версия на
Европейския портал за електронно правосъдие – https://beta.e-justice.europa.
eu/269/BG/serving_documents_forms.
Ползването на формуляр-образците не е препоръчително, а задължително.
Разбира се, те могат да бъдат намерени и попълнени не само на посочения ад
рес, а и с други технически способи, но посочената страница дава възможности
за улесняване на попълването и превода, както ще обясня по-долу.
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3. Основни принципи
Бързина
Както беше отбелязано по-горе – „бързината“ при предаването предполага
документите да се връчват в рамките на няколко дни след получаването им. Ако
обаче връчването не е извършено в едномесечен срок, получаващият орган
следва да уведоми за това предаващия орган, като дори след изтичането на този
срок молбата не следва да бъде върната, ако връчващият орган прецени, че е
възможно да извърши връчването в разумен срок. Този принцип не е доведен до
абсолютизъм и е оставена възможността на предаващия орган да посочи по-дъ
лъг срок – опция, която е полезна за българските магистрати, защото дава въз
можност да се определи по-дълъг срок за връчване, необходим, когато може да
се предположи, че лицето не пребивава постоянно на адреса на връчване поради
сезонна работа или друга причина.
Взаимно доверие
Приема се, че целите на настоящия Регламент не може да бъдат постигнати
в достатъчна степен от държавите членки поотделно и следователно, с оглед на
обхвата и последиците на настоящия Регламент, може да бъдат постигнати подобре на общностно равнище. Предприема се необходимото, за да бъде уреде
но по-бързо и ефективно връчване на книжа, като общностната уредба навлиза
в националните правни уредби само доколкото е необходимо за постигане на
целите на Регламента в съответствие с принципа на субсидиарност и с принци
па за пропорционалност и без да надхвърля необходимото за постигането на
тези цели. Следователно в Регламента са уредени само минималните стандарти
за извършване на валидно връчване на територията на всяка държава членка,
като е посочено кое връчване ще се приема за валидно, а добросъвестното след
ване на стандарта е въпрос на взаимно доверие. Казано по друг начин, целта на
уредбата не е постигане на еднообразно връчване на книжа по граждански и
търговски дела в рамките на ЕС, независимо от обстоятелството съществува
или не необходимост от прилагане на правото на Общността, а въвеждане на
способи за връчване, които да са еднакво приемливи за правните системи на
всички държави членки. По този начин всяка държава членка се съгласява, че
връчването, което е извършено в друга държава членка от орган, посочен като
получаващ, по начина, описан в Регламента, и като последствие по един от съв
местимите с Регламента начини на връчване, уреден от националното право на
връчващата държава членка, ще се приеме за валидно връчване.
Въведени са изрични препратки към други актове, както следва:
– За броене
то на сро
ко
ве
те – при
ла
га се Регламент (ЕИО, Eвратом)
№ 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими
за срокове, дати и крайни срокове (правилата са идентични с предвидените в
чл. 60 ГПК).
– За защита на информацията, която се попълва във формуляр-образците –
Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври
1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за
свободното движение на тези данни и Директива 2002/58/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и
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защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електрон
ните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот
и електронни комуникации). Информацията, включваща в частност лични дан
ни, която е предадена съгласно настоящия Регламент, се използва от получава
щия орган само за целта, за която е изпратена, като получаващите органи оси
гуряват поверителността на подобна информация в съответствие с тяхното на
ционално право. Вероятно при предстоящото изменение на Регламента ще се
въведе изрична препратка към Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парла
мент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно за
щитата на данните)
– За правната помощ – прилага се член 23 от Конвенцията за гражданското
произ
вод
ст
во от 17 юли 1905 г., член 24 от Конвенцията за граж
дан
ско
то
производство от 1 март 1954 г. или член 13 от Конвенцията за международен
достъп до правосъдие от 25 октомври 1980 г. между държавите членки – страни
по тези конвенции.
– По отношение на дължимата от държавите членки информация е предвиде
но информацията по членове 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 и 19, която се предоставя от
ДЧ, да бъде оповестена от Комисията, като същата може да бъде намерена на
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_bg.
htm?countrySession=26& в лявото меню на заглавие „Известия на държавите
членки“, който сайт е в процес на архивиране и занапред информация за всяка
от държавите членки ще се намира на Европейския портал за електронно право
съдие
–
https://e-justice.europa.eu/content_serving_documents-373-bg-bg.
do?member=1.
В съответствие със задълженията, вменени им от Регламента, държавите
членки съобщават на Комисията дали съгласно тяхното законодателство даден
документ следва да се връчи в рамките на определен срок, както е посочено в
член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2.
По същата причина Комисията е задължена да публикува оповестената ин
формация в „Официален вестник на Европейския съюз“ с изключение на адре
сите и други данни за връзка на органите и на централните органи, както и тери
ториалните граници на тяхната компетентност.
Съдът на ЕС е компетентен по отношение на спорове за валидността и тъл
куването на Регламента.

4. Приложно поле
Приоритет пред други източници
С Регламент 1393/2007 г. изрично се отменя Регламент (ЕО) № 1348/2000 г.
Всяко позоваване на отменения Регламент се разбира като позоваване на
настоящия Регламент и се чете съобразно таблицата на съответствието от при
ложение III на Регламента.
Регламент 1393/2007 г. има предимство пред разпоредбите на двустранните
или многостранните споразумения или договорености със същото приложно
поле, сключени от държавите членки, и по-специално пред протокола, прило
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жен към Брюкселската конвенция от 27 септември 1968 г., и пред Хагската кон
венция от 15 ноември 1965 г. в отношенията между държавите членки – страни
по тези конвенции, но не е пречка за сключване на двустранни и многостранни
споразумения в приложното поле на Регламента, ако те имат за цел да ускорят
или опростят процедурите за предаване на документи и са съвместими с
Регламента. В последния случай държавите членки са задължени да изпращат
на Комисията копие от посочените в параграф 2 споразумения или договоре
ности, сключени между държавите членки, както и проекти на такива споразу
мения или договорености, които те възнамеряват да приемат; и всяко денонси
ране или всички изменение на тези споразумения или договорености.
По отношение на предмета
Предметният обхват е определен, като е посочено кога се прилагат правила
та – за граждански или търговски дела, когато, за да бъде връчен един съдебен
или извънсъдебен документ, той трябва да бъде изпратен от една държава
членка в друга. Посочени са случаите, в които прилагането е изрично изключе
но – не се прилага по отношение на данъчни, митнически и административни
дела или по отношение на отговорността на държавата за действие или без
действие при упражняване на държавната власт, или когато адресът на получа
теля на документа, който трябва да се връчи, е неизвестен.
Поради обстоятелството, че подобно ограничение на предметния обхват е
налице и в Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно
сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на до
ка
за
тел
ст
ва по граж
дан
ски или тър
гов
ски де
ла (OB L 174, 27.06.2001 г.),
Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 де
кември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съ
дебни решения по граждански или търговски дела (OB L 351, 20.12.2012 г.),
както и на други регламенти, приети за осъществяване на сътрудничеството по
граждански и търговски дела, тълкуванията на понятието „гражданско и тър
говско дело“, дадени от Съда на ЕС по тези регламенти, може да бъдат използ
вани и при прилагане на чл. 1 от Регламент № 1393/2007 г.
По този повод в производство по преюдициално запитване в решение от 11
юни 2015 г. по съединени дела C-226/13, C-245/13, C-247/13 и C-578/13 с пред
мет четири преюдициални запитвания, отправени на основание член 267 ДФЕС,
постъпило в Съда на 15 ноември 2013 г., Съдът е приел, че „Член 1, параграф 1
от Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13
ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъ
дебни документи по граждански или търговски дела и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1348/2000 на Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че делата по съдеб
ни искове за обезщетение за нарушено владение и право на собственост, за
изпълнение на договорни задължения и за обезщетение за вреди, като разглеж
даните в главните производства, които са предявени от частни лица – притежа
тели на държавни облигации, срещу държавата емитент, попадат в приложното
поле на този Регламент, доколкото не е очевидно, че те не представляват граж
дански или търговски дела“. Следователно във всеки конкретен случай, при
преценка дали делото попада в предметния обхват на Регламента, национал
ният съдия следва да установи дали делото очевидно не представлява граждан
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ско или търговско дело. В т. 50 до 55 от мотивите на решението Съдът е посо
чил: „Във връзка с въпроса дали Регламент № 1393/2007 се прилага спрямо
искове като разглежданите в главните производства, следва да се отбележи, че
от самия текст на член 1, параграф 1 от този Регламент следва, че макар да е
възможно определени спорове между орган на публичната власт и частнопра
вен субект да попадат в приложното поле на този Регламент, положението е
различно, когато органът на публична власт действа при условията на упражня
ване на държавни властнически правомощия“ и за да се отговори на този
въпрос, е необходимо да се провери дали правоотношението между ищците в
главните производства и държавата членка очевидно се характеризира с прояв
ление на държавни властнически правомощия от страна на държавата длъжник,
доколкото се упражнява власт, която надхвърля приложното поле на общите
правни норми, приложими към правоотношенията между частни лица. Съдът е
препратил към свои решения LTU, 29/76, EU:C:1976:137, т. 4 и Lechouritou и
др., C-292/05, EU:C:2007:102, т. 32 в потвържд ение на становището си, че на
ционален или международен орган на публичната власт, който извършва съдеб
но преследване за събиране на вземания, дължими от частноправен субект сре
щу ползването на съоръженията и услугите на този орган, действа при усло
вията на упражняване на публична власт, особено когато въпросното ползване е
задължително и изключително и когато размерът на таксите, начините на из
числение, както и процедурата за събирането им са определени едностранно по
отношение на ползвателите. Посочва се обаче и че от преписката по делата по
главните производства не следва очевидно, че финансовите условия по разглеж
даните ценни книжа са били едностранно определени от Hellenische Republik, а
не въз основа на пазарните условия, които определят търговията и рентабил
ността на тези финансови инструменти, следователно, независимо че тази въз
можност е въведена със закон, само по себе си не е определящо, за да се заклю
чи, че държавата е упражнила властническите си правомощия. От друга страна,
според Съда „не е очевидно, че приемането на Закон № 4050/2012 е довело пря
ко и непосредствено до промяна във финансовите условия по разглежданите
ценни книжа и следователно е причинило твърдяната от ищците вреда.
Всъщност тези изменения е трябвало да се направят след решение на мнозинст
вото на притежателите на облигации въз основата на клаузата за замяна, вклю
чена с този закон в емисионните договори, което впрочем потвърждава намере
нието на Hellenische Republik управлението на дълговите ценни книжа да про
дължава да бъде в обхвата на уредба с гражданскоправно естество“.
По отношение на тълкуването на понятието „съдебни документи“ не се е на
лагало тълкуване на текстове от Регламента, има и изобилна практика на Съда
по регламентите „Брюксел I“, „Брюксел Iа“ и „Брюксел IIа“ относно това коя
институция се приема за съд и кои актове са приравнени към съдебни решения,
независимо дали с тях се решава, или не спорът по съществото на делото.
С решение на Съда на ЕС от 11 ноемвр и 2015 г. по дело C-223/14 с предмет
преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Juzgado de
Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria в рамките на производство
по дело между Tecom Mican SL и José Arias Domínguez, Съдът е тълкувал поня
тието „извънсъдебен документ“, като е приел, че „Член 16 от Регламент (ЕО)
№ 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. от
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носно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по
граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че посо
ченото в този член понятие за извънсъдебен документ обхваща не само доку
ментите, изготвени или удостоверени от публичен орган или длъжностно лице,
но и частните документи, чието официално предаване на техния адресат, преби
ваващ в чужбина, е необходимо за упражняването, доказването или защитата на
дадено право или правна претенция по граждански или търговски дела.
Регламент № 1393/2007 трябва да се тълкува в смисъл, че връчването на извън
съдебен документ по реда, предвиден в този регламент, е допустимо дори кога
то молителят вече е извършил първо връчване на този акт посредством друг
начин на предаване, който не е предвиден в посочения регламент, или по друг
от въведените с него начини на предаване. Член 16 от Регламент № 1393/2007
трябва да се тълкува в смисъл, че когато условията за неговото прилагане са
изпълнени, не следва във всеки отделен случай да се проверява дали връчването
на извънсъдебен документ има трансгранично значение и е необходимо за пра
вилното функциониране на вътрешния пазар“.
Цитираното по-горе решение е продължение и потвърждение на предходна
практика на Съда по дело C-14/08, Roda Golf & Beach Resort SL, също постано
вено по преюдициално запитване. Предмет на тълкуване е отново понятието
„извънсъдебен документ“ и доколко връчването на такъв попада в обхвата на
Регламента.
В мотивите на решението си, т. 37–40, Съдът е посочил:
„Макар да може да се счита, че съдебният секретар на юрисдикция на държава членка,
сезиран с искане за връчване на съдебни или извънсъдебни документи на основание
Регламент № 1348/2000, действа като административен орган, без същевременно да раз
решава правен спор, това не важи по отношение на съда, който следва да се произнесе по
молбата за преразглеждане на отказа на този съдебен секретар да извърши исканото
връчване. Всъщност целта на такава молба е да се отмени посоченият отказ, за който се
твърди, че накърнява право на молителя, а именно правото му да иска връчване на опре
делени документи по предвидения в Регламент № 1348/2000 ред. Следователно запитва
щият съд е сезиран със спор, поради което упражнява правораздавателни функции.
Обстоятелството, че съдебният секретар е част от организационната структура на запит
ващата юрисдикция, не може да опровергае този извод. Всъщност това обстоятелство не
е от значение за правораздавателния характер на правомощията, упражнявани от запит
ващия съд в рамките на главното производство, тъй като това производство е за отмяна
на акт, за който се твърди, че накърнява право на молителя“.

При тълкуване на понятието „извънсъдебен документ“ в мотивите на реше
нието, т. 48 и т. 50, Съдът е подчертал:
„Понятието за извънсъдебен документ по смисъла на член 16 от Регламент № 1348/2000
за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в
държавите членки е понятие на общностното право. В действителност целта на Договора
от Амстердам да се създаде пространство на свобода, сигурност и правосъдие и пренася
нето от Договора за ЕС в Договора за ЕО на режима за приемане на мерки в областта на
съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение сви
детелстват за волята на държавите членки да закрепят такива мерки в правния ред на
Общността и така да утвърдят принципа за тяхното самостоятелно тълкуване“.

В заключение, т. 53 и 59–61, Съдът е обобщил:
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„Връчването на съдържащ нотариално удостоверяване документ извън съдебно произ
водство попада в приложното поле на Регламент № 1348/2000 за връчване на съдебни и
извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите членки. В това
отношение, доколкото крайната цел на вътрешнообщностната система за връчване е
правилното функциониране на вътрешния пазар, съдебното сътрудничество, до което се
отнасят член 65 ЕО и Регламент № 1348/2000, не следва да бъде ограничено само до съ
дебните производства, а може да се прояви и извън такива производства, доколкото по
соченото сътрудничество има трансгранично значение и е необходимо за правилното
функциониране на вътрешния пазар.
Не съществува опасност широкото разбиране на понятието за извънсъдебен документ да
доведе до прекомерно натоварване предвид ресурсите на националните юрисдикции, тъй
като, от една страна, съгласно член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент № 1348/2000, дър
жавите членки имат право също така да определят различни от тези юрисдикции органи
като предаващи или получаващи за целите на връчването и от друга страна, член 14 от
посочения регламент допуска също държавите членки да предвидят връчване на съдебни
документи пряко по пощата на лица, които пребивават в друга държава членка. Съгласно
член 16 от посочения регламент тези две разпоредби са приложими по отношение на
връчването на извънсъдебни документи“.

По този начин съдебната практика трайно възприема тълкуване на предмет
ния обхват на Регламента като включващ връчване не само на изготвяни в рам
ките на висящо съдебно производство по гражданско или търговско дело, но и
на извънсъдебни книжа, които потенциално ще са свързани с такова дело или с
последиците от същото. В тази връзка и без да е налице изрична препращаща
норма Регламентът ще бъде приложим за връчване на книжа и в рамките на
обезпечаване на доказателства и обезпечаване на иска или на изпълнение на съ
дебни решения, както и при запор на банкови сметки, европейска заповед за
плащане, връчване на документи във връзка с трансгранично наследяване и ев
ропейско удостоверение за наследство.
По отношение на територията
Регламентът се прилага във всички държави – членки на ЕС.
Връчването се извършва отново с попълнен от изпращащия орган формуляр
и съдебния документ или копие на същия, като не се изисква легализация на съ
дебния документ или придружаващия формуляр.

5. Компетентни органи
Термините, въведени в Регламента, са „предаващи органи“ и „получаващи
органи“. Съгласно чл. 2 от Регламента всяка държава членка определя държав
ни длъжностни лица, органи или други лица, наричани „предаващи органи“,
които са компетентни да изпращат съдебни и извънсъдебни документи за връч
ване в друга държава членка, и „получаващи органи“, които са компетентни да
получават съдебни и извънсъдебни документи от друга държава членка, като
посочва изрично наименованията и адресите на получаващите органи по па
раграфи 2 и 3, териториалните граници на тяхната компетентност; начините за
получаване на документите, които тези органи могат да използват; и езиците,
които те могат да използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ
се в приложение I.
Това посочване е с петгодишен срок на валидност и може да бъде подновява
но на всеки пет години.
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Съгласно чл. 611 ГПК предаващ орган е съдът, пред който е висящо делото,
като с това правило е спазен в най-висока степен принципът на непосредстве
ност и бързина на производството. В общия случай и при прилагане на чл. 37–
55 ГПК най-често прилагането на Регламента ще се извършв а от първоинстан
ционните съдилища, но при отклонения от нормалния ход на процеса, например
смърт на страна в процеса и конституиране на наследници в горна инстанция, е
възможно да възникне необходимост от връчване от въззивна или касационна
инстанция.
При връчване на извънсъдебни документи съгласно чл. 611, ал. 2 ГПК пре
даващ орган е районният съд по настоящия или постоянния адрес на лицето,
поискало връчването, или по седалището на юридическото лице, а при връчване
на нотариално заверени документи – районният съд, в чийто район действа но
тариусът. Това правило създава реална възможност за злоупотреба с права, тъй
като, видно от текста, лицето, поискало връчването, ще има правото да си „из
бере“ съд, което става особено явно при връчване на нотариално заверени доку
менти, които могат да бъдат заверени на практика във всеки съдебен район.
Независимо от горните резерви очевидно правилото е въведено с оглед на об
щия дух да се улесни връчването на книжа и да се създаде възможност за попълно използване на свободите за движение и като е отчетено, че съществуват
правни системи (например Франция), в които е възможно да се връчват съдебни
книжа пряко между страните и в които нотариалната или адвокатската заверка
на документите, както и прякото извършване на тези действия от адвокат или
нотариус са правило.
По отношение на приемащите органи чл. 611, ал. 3 ГПК изрично посочва за
приемащи органи районните съдилища, в чийто район трябва да се извърши
връчването. В случай че се иска връчване на търговец или на юридическо лице
с нестопанска цел, което междувременно е променило седалището и адреса си
на управление, следва да се попълни формуляр F. 4, който можете на намерите
във версия за онлайн попълване на адрес https://e-justice.europa.eu/dynForms.do?
1537883214974&introMemberState=1&introTaxonomy=269&form4BC=sd&subfo
rm4BC=dynform_sd_d&currentPage=dynform_sd_d_1&selectedFormPage=
dynform_sd_d_1_action&redirectPath=/jsp/dynforms/sd/dynform_sd_d_1_tile.jsp.
С този формуляр уведомявате предаващия орган, че молбата му е препратена
на местно компетентния национален съд и следва да очаква изпълнение на мол
бата от този съд. Заявлението (формуляр F. 1) се изпраща съобразно правилата
на местната подсъдност на съда по новия адрес на управление на адресата.
Предвид обстоятелството, че се касае за връчване, тази преценка и изпращане
то на делото по компетентност се извършв ат и служебно. Считам, че с оглед на
последната редакция на чл. 47, ал. 3 ГПК би следвало служебно да се извърши
проверка за настоящ и постоянен адрес и ако има такъв, да се предприеме опит
за връчване и на този адрес независимо от посочения в заявлението друг ад
рес. Този извод се налага поради нарасналите възможности на съда да извърши
бързо и безпроблемно такава проверка, с което ще улесни връчването. В пове
чето случаи предаващият съд получава от насрещната страна данни за адреса и
е логично да бъде подпомогнат в рамките на обичайните възможности на полу
чаващия съд да открие адрес, на който ефективно да се осъществи връчване.
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Предвидено е и посочването на „централен орган“, чиято функция е да пре
доставя информация на предаващите органи, да разрешава проблемите, възник
нали в процеса на предаване на документите за връчване, който може в изклю
чителни случаи да поеме функциите на изпращащ или получаващ орган
Информация за горепосочените органи, както и информацията по чл. 2, пре
доставена от държавите членки, може да бъде намерена тук – https://e-justice.
europa.eu/content_serving_documents-373-bg-bg.do?member=1.
Последователността на операциите в посочените страници, за да откриете
получаващия орган, е следната:
1. Влизате на страницата на Европейския портал за електронно правосъдие
https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=bg&action=home.
2. В колоната в лявата част на екрана поставяте показалеца върху връзката
„Формуляри с динамично съдържание“, при което действие се отваря прозорец,
от който избирате „Формуляри за връчване на документи“. Ще се отвори стра
ни
ца, която ще из
глеж
да та
ка – https://e-justice.europa.eu/content_serving_
documents_forms-269-bg.do.
3. Имате три възможности, като само първата от тях включва онлайн превод
на формуляра и избор на приемащ орган от онлайн платформата – това е оп
цията „Попълване на формуляр онлайн“. Въпреки това, ако не сте сигурни за
всички данни, които ще са ви необходими, по-добре е да изтеглите или да
изпратите на електронна поща празна бланка на формуляра, за да се подготвите
предварително за попълването му. Това може да стане, ако изберете една от
останалите две възможности в таблицата.
4. Ако желаете предварително да проверите получаващия орган, следва да
използвате базата данни на тази страница – https://e-justice.europa.eu/content_
serving_documents-373-bg.do. В дясната част на екрана ще видите вертикална
колона от националните флагове на държавите членки, като всеки флаг е връзка
към страница, на която са публикувани декларациите на съответната държава
членка по Регламента. На тази страница ще откриете например официалните
езици, на които държавата приема формуляри, цена на връчването и банкова
сметка, по която да бъде преведена, както и наименованието и адреса на цен
тралния орган по Регламента. В дъното на страницата има меню „Търсене на
компетентни съдилища“. В първото падащо меню изберете държавата, чиито
получаващи или предаващи органи търсите, след което натиснете бутон
„Начало“, ще се отвори ново падащо меню, на което изберете от списъка какъв
вид орган търсите. След това ще се отвори трето поред активно прозорче, в
което следва да напишете населеното място или пълния адрес, на който ще из
вършвате връчването. В повечето случаи, ако адресът е правилно написан, ще
се появят името и адресът на получаващия орган, които можете да копирате
във формуляра. При попълване на адреса вписвайте името на общината или на
селеното място (например Париж), като името следва да бъде изписано с лати
ница и по възможност в оригинална транскрипция, тъй като страницата невина
ги открива написаното на кирилица и обичайно търси оригиналната транскрип
ция. При липса на букви от националната азбука на клавиатурата ви ползвайте
клавиатурите на Google translator, например https://translate.google.
bg/?hl=en&tab=wT#el/en/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE
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%B9%CE%BA%CE%B1. Поради миграцията на базата данни на новия сайт все
още не всички данни са прехвърлени, но до края на 2018 г. това ще е факт, съ
дейки по скоростта на прехвърляне на данните по държави. Възможно е да не се
появи конкретен адрес и име на орган, а връзка към друг сайт и така ще бъде в
случаите, когато държавата членка е посочила като получаващи органи не съди
лищата, а нотариуси, съдебни изпълнители и адвокати, например така е в
Белгия, Шотландия, Франция, Холандия. В този случай ще ви бъде необходимо
използването на чужд език или онлайн преводач, за да се ориентирате в местния
сайт.
5. Ако сте избрали попълване на формуляра онлайн, следва да имате пред
вид, че системата изисква да приключите с попълването му в рамките на 30 ми
нути, като позволява да запазите частично попълнен формуляр в рамките на 60
минути. Преди да започнете попълването, се уверете, че сте изключили опцията
за блокиране на изскачащи прозорци в браузъра си, защото в противен случай и
след като сте завършили попълването, няма да можете да генерирате преведен
на езика на получаващия орган pdf формат на формуляра, годен за печат.
При избор на формуляр, например F. 1, в същия таб се отваря списък с дър
жавите членки, от който избирате държавата на връчване. Избирате държавата
членка и се отваря нова страница, в горния край на която е посочен броят на
стъпките при попълване на формуляра. Всяка следваща стъпка се отваря при
правилно приключване на текущата. Оцветените и маркирани със звездичка по
лета са задължителни, т.е. няма да бъдете допуснати да продължите, ако след
попълването им не видите отбелязване в зелен цвят до съответното поле.
При попълване на референтния номер посочвате номера на делото, по което
правите връчването, и отбелязвате инициали на адресата, ако връчвате на пове
че от едно лице по това дело. Това се налага, защото във формуляри F. 3, F. 4,
F. 5 и F. 6 няма графа за посочване на адресата, а само референтен номер, сле
дователно, ако например връчвате на две лица с местоживеене в Берлин и едно
то връчване е неуспешно, няма да знаете на кого не сте връчили книжата по де
лото. При попълване на получаващ орган имате бутон за търсене, при попълва
не на адреса имайте предвид казаното по-горе. При успешно попълване на адре
са ще се отвори нов прозорец, в който понякога ще е посочен повече от един
получаващ орган; след като маркирате един от посочените, можете да изберете
„Попълване на формуляра“ и името, адресът и контактите на органа ще се по
пълнят автоматично във формуляра. Следва да попълните и останалите полета,
след което ще бъде достъпна стъпка втора.
При попълване на втората стъпка следва да прецените дали да маркирате
т. 5.1, или т. 5.2, т.е. дали да изберете връчване съгласно националното право
на държавата членка по връчването, или да посочите изрично начина на връчва
не. Следва да се има предвид, че и двата начина на връчване са допустими и
приемливи, доколкото отговарят на минималните стандарти, въведени в
Регламента. Въпреки това, ако решите да изберете възможността по т. 5.2,
следва да приложите извлечение от ГПК с превод на езика на държавата членка
по връчването. Това описание следва да бъде или като приложено извлечение
от ГПК, или като изричен акт на съда с описание на начина на връчване, като в
двата случая превод на приложението следва да се прикрепи към формуляра, а
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в активното поле на формуляра на т. 5.2 следва да се впише на езика на приема
щата държава „вж. приложение №...“.
Друга особеност е попълването на полето на т. 6.2, което не е задължително,
но ако не се попълни, връчването ще бъде извършено в рамките на 30 дни и ако
е неуспешно в този период, молбата ще бъде върната като невръчена.
По отношение на т. 6.4 е по-добре да се посочи броят на приложените стра
ници или листи, а не броят на документите, освен ако листите във всеки от тях
не са скрепени трайно, като, разбира се, е възможно и да се препрати към опис
по примера на написаното за попълването на т. 5.2.
Регламентът не изисква изпращане на два комплекта от документите за
връчване, но ако изпратите втори комплект и отбележите това обстоятелство в
т. 7, вторият екземпляр ще ви бъде върнат с отбелязване, че това са връчените/
невръчените документи.
При попълване на формуляра в края му имате опция да изберете език, на
който да се създаде pdf* формуляр, където следва да изберете български и да
създадете и съхраните един екземпляр за прилагане по делото и още един път
да изберете езика на държавата членка по връчването, който да съхраните и
разпечатате в поне два екземпляра – един за делото и един за изпра
щане.
Формулярите pdf* ще се отворят в нови прозорци, поради което няма опасност
да загубите написаното.
Няма да се спирам подробно на попълването на другите формуляри, защото
то не се различава принципно от техническа гледна точка и със сигурност няма
да представлява трудност.
Способи за връчване
Основен способ за връчване
Принципите на Регламента, така както са заложени в преамбюла, се осъ
ществяват най-пълно с предложения основен способ за връчване на книжа, уре
ден в чл. 4 до чл. 11 от Регламента. Предаването следва да е пряко между орга
ните по чл. 2, да се извършва възможно най-бързо и по начин, който да гаранти
ра както четливостта, така и достоверността на документа. Предаваните доку
менти, както и молбата, изготвена по формуляр образец, следва да са в ориги
нал или заверено от съда копие, като молбата следва да е задължително в ори
гинал. В случаите, когато предаващият орган се е възползвал от правото си по
чл. 4, пар. 5 от Регламента, същият следва да изпрати два екземпляра от доку
мента, чието връчване се иска. Въпреки че е изрично посочено в Регламента,
считам, че при изготвяне на молбата формуляр на два езика: български – защо
то това е официалният съдебен език и в кориците на делото следва да бъде при
ложен екземпляр от молбата на български, и езика, на който приема държавата
на получаващия орган, където ще се извърши връчването, трябва да се изготви
комплект от формуляр-образеца за връчване и приложенията към него на бъл
гарски език, който да бъде приложен в кориците на делото, както и от форму
ляр-образец на езика на държавата членка на получаващия орган и приложените
към него преводи на книжата за връчване. Вторият комплект следва да бъде
изпратен за връчване в държавата членка на връчването.
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Намирам извършването на горното за необходимо с оглед на изискването на
ГПК за език на съдебното производство, а по отношение на връчващия орган –
на основание чл. 4, пар. 3 от Регламента.
Независимо от обстоятелството, че изпращането на така оформения пакет
от документи: молба формуляр на езика на приемащата държава, документи за
връчване и превод на документите за връчване, може да се осъществи „по вся
какви подходящи начини, при условие че съдържанието на получения документ
е достоверно и съответства на това на изпращания документ и че цялата инфор
мация в него се чете лесно“ (чл. 4, пар. 2 от Регламента), най-често използва
ният начин е чрез пощенска услуга. Предимството на този способ е сигурност
та, че се получават физически идентични с изпратените документи, докато при
изпращане по факс или изпращане на сканирани документи по електронна поща
е възможно по технически причини да не бъде получена цялата информация или
получената информация да бъде нечетлива, поради което е може би уместно
при изпращане на формуляра и документа по факс или по електронна поща ори
гиналите да бъдат изпратени с пощенска услуга, като горното се укаже изрично
в заглавната част на факса или електронното съобщение, за да не се получи
дублиране.
Получаване на документи от получаващия орган
При получаване на документ получаващият орган изпраща разписка на пре
даващия орган във възможно най-кратък срок, и във всеки случай не по-късно
от седем дни от получаването, по най-бързия възможен начин, като използва
формуляр-образеца, установен в приложение I. Както бе посочено по-горе, за
България получаващи органи са районните съдилища, в чийто съдебен район
следва да се извърши връчването. Известието, представляващо формуляр „F. 2.
Приемателна разписка“, се попълва по същия начин като предходния форму
ляр, превежда се по описания по-горе ред и се връща незабавно. Това уведомле
ние цели и уведомяване, че полученото е достатъчно, за да бъде извършено ва
лидно връчване.
В случай че молбата за връчване не може да бъде изпълнена въз основа на
предадената информация или документи, получаващият орган се свързва с пре
даващия орган по възможно най-бързия начин с цел да се осигури липсващата
информация или документи. Ако молбата за връчване попада очевидно извън
приложното поле на настоящия Регламент или връчването е невъзможно пора
ди неспазване на формалните изисквания, след получаването им молбата и
изпратените документи се връщат на предаващия орган заедно с уведомление
за връщане, съставено съгласно формуляр-образеца, даден в приложение I.
В случай че получаващ орган получи документ за връчване, но не може да
извърши връчването поради липса на териториална компетентност, той препра
ща документа и молбата по местна подсъдност на орган в същата държава
членка, ако молбата отговаря на условията, предвидени в член 4, параграф 3, и
информира надлежно предаващия орган, като използва формуляр F. 4.
При получаване на документа местно компетентният получаващ орган ин
формира предаващия орган по начина, посочен във формуляр F. 5.
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Последните две действия следва да се извършат и в случай че погрешно е се
зиран друг родово компетентен съд, например вместо в районен съд молбата е
изпратена в окръжен съд.
Връчване на документи
Получаващият орган сам връчва документа или осигурява връчването му в
съответствие със законодателството на държавата членка адресат, или по спе
циална процедура, поискана от предаващия орган, когато е отбелязано в проце
дурата в молбата на т. 5.2, освен ако този начин е несъвместим със законите на
тази държава членка.
В случай че връчването в срок един месец от получаването се окаже невъз
можно, получаващият орган информира незабавно предаващия орган посредст
вом удостоверение по формуляр F. 3, което се изготвя при условията, посочени
в член 10, параграф 2; независимо от което продължава опитите да връчи доку
мента, когато връчването изглежда осъществимо в разумен срок, освен ако
предаващият орган не е посочил друго.
Отказ от приемане на документ
Адресатът има право да откаже да получи документите, чието връчване се
иска, в един от следните случаи, ако не са написани или не са преведени на един
от следните езици:
а) език, който адресатът разбира; или
б) официалния език на държавата членка адресат, или при наличие на някол
ко официални езика в тази държава членка – официалния език или един от офи
циалните езици на мястото, където трябва да се осъществи връчването.
Отказът следва да бъде извършен изрично и с посочване на точната причина
по време на самото връчване или с връщане на документа на получаващия ор
ган в срок една седмица.
При отказ да бъде получен документът без посочване на една от причините
по чл. 8, пар. 1, б. „а“ и „б“ се оформя отказ и документът се счита за връчен.
Получаващият орган следва да уведоми адресата писмено чрез формуляр
F. 8, че може да откаже да приеме документа, който следва да се връчи, в мо
мента на самото връчване или като го върне на получаващия орган в едносед
мичен срок, ако документът не е нито на език, който разбира, нито на официал
ния език или на един от официалните езици на мястото на връчването.
Правилото на чл. 8, независимо от систематичното си място, се отнася за
всички способи за връчване – общи и други, включително връчване чрез дипло
матически или консулски представителства, връчване чрез пощенска услуга и
пряко връчване, както и при последващо връчване, след като адресатът вече е
упражнил правото си на отказ, при поправяне на недостатъка – прилагане на
превод на книжата.
Когато адресатът откаже да приеме документа в съответствие с параграф 1,
при повторното връчване, след отстраняване на недостатъка, за дата на връчва
нето на документа се смята датата, на която документът, придружен от прево
да, е връчен в съответствие със законодателството на държавата членка адре
сат. Когато обаче съгласно законодателството на дадена държава членка доку
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ментът трябва да се връчи в рамките на определен период, датата, която се взе
ма предвид по отношение на заявителя, е датата на връчването на първоначал
ния документ, определена в съответствие с чл. 9, пар. 2.
Същият ред важи и по отношение на начините на предаване и връчване на
съдебни документи, предвидени в раздел 2 на Регламента.
Изрично и вече задължително (за разлика от диспозитивната уредба в отме
нения Регламент 1348/2000) е уреден въпросът с необходимостта от прилагане
на превод на документите, чието връчване се иска. Съгласно чл. 5 от Регламента
предаващият орган уведомява заявителя, че адресатът може да откаже да
приеме документа, ако той не е на един от езиците, предвидени в член 8, като
заявителят поема всички разходи по превода преди предаването на документа,
без това да засяга евентуални последващи решения на съда или на компетент
ния орган относно присъждането на такива разходи.
Липсата на превод на книжата, чието връчване се иска, не е процесуално на
рушение и задължението на замоления съд се ограничава до това да уведоми
адресата за правата му по чл. 8 от Регламента. В тежест на адресата е да наведе
възражение, че не разбира езика, на който са написани книжата, които са му
връчени. Въпреки това, за да се избегне повторно връчване, до което ще се
стигне, в случай че адресатът възрази по чл. 8 от Регламента, особено когато
връчваме на лице, за което е видно от фактите по делото, че не владее езика, на
който са написани книжата, е по-уместно да се поиска от страната да представи
книжата в превод или съдът да осигури превод за сметка на страната. По този
начин ще се избегне повторното връчване на книжата, които ще са придружени
с превод на езика на адресата.
Получаващият орган е длъжен при връчването на книжата на адресата да
приложи формуляр F. 8 на езика на адресата или на официалния език на държа
ва
та членка по връч
ва
не
то. Формулярът мо
же да бъ
де на
ме
рен тук –
https://e-justice.europa.eu/content_serving_documents_forms-269-bg.do.
По този повод е постановено решение от 16 септември 2015 г. по дело
C‑519/13 с предмет преюдициално запитване, отправено от Върховния съд на
Република Кипър в рамките на производство по дело Alpha Bank Cyprus Ltd
срещу Dau Si Senh и др., по което Съдът е постановил, че „Регламент (ЕО)
№ 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. от
носно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по
граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че: по
лучаващият орган е длъжен при всички обстоятелства и без да разполага със
свобода на преценка в това отношение, да информира адресата на документа за
правото му да откаже да приеме същия, като системно използва за тази цел
формуляр – образеца, даден в приложение II към този регламент, и обстоятел
ството, че този орган, когато извършва връчване на документ на неговия адре
сат, не прилага формуляр – образеца, даден в приложение II към Регламент
№ 1393/2007, представлява не основание за нищожност на процедурата, а нере
довност, която трябва да бъде отстранена в съответствие с разпоредбите на то
зи регламент“.
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В мотивите на същото решение Съдът е посочил следното:
По отношение на правата и задълженията на получаващия орган – „той връчва ефектив
но документа на адресата, както е предвидено в чл. 7 от Регламент № 1393/2007. В този
контекст той трябва, от една страна, да уведоми предаващия орган за всички релевантни
елементи на това действие, като изпраща формуляр – образеца, установен в приложение
I към този регламент, и от друга страна, съгласно член 8, параграф 1 от същия, инфор
мира адресата, че може да откаже да приеме документа, ако той не е написан или преве
ден на един от езиците, посочени в тази разпоредба, а именно или език, който заинтере
сованото лице разбира, или официалния език на държавата членка адресат, или съответ
но един от официалните езици на мястото, където трябва да се осъществи връчването,
езици, които се счита, че адресатът владее. Когато такъв отказ действително е направен
от последния, по силата на параграфи 2 и 3 от същия член той трябва освен това незабав
но да уведоми предаващия орган и да върне молбата и документа, за който е поискан
превод. Посочените органи обаче не се произнасят по въпроси по същество, като напри
мер какъв език или какви езици разбира адресатът на документа и дали документът тряб
ва да бъде придружен от превод на един от езиците, посочени в чл. 8, пар. 1 от Регламент
№ 1393/2007. Всяко друго тълкуване всъщност би било от естество да постави правни
проблеми, които биха могли да породят съдебни спорове, които да забавят и затруднят
процедурата по предаване на документи от една държава членка на друга“ (т. 36–38 от
мотивите).

Приема се, че само националната юрисдикция, сезирана в предаващата дър
жава членка, се произнася по въпроса дали адресатът разбира, или не езика, на
който са съставени връчените книжа, и то при положение че въпросът е спорен
между заявителя и ответника.
Съдът препраща към своя предходна практика по повод на извършване на
проверка по този спорен въпрос – решение Weiss und Partner, C 14/07, според
което националната юрисдикция следва надлежно да вземе предвид всички еле
менти на преписката, за да определи, от една страна, езиковите познания на ад
ресата на документа и да реши, от друга страна, дали с оглед на естеството на
документа, за който става дума, се изисква превод на същия, като трябва във
всеки отделен случай да гарантира, че съответните права на засегнатите страни
са защитени балансирано, като претегли целта за ефикасност и бързина на
връчването в интерес на заявителя и тази за ефективното зачитане на правото
на защита, което има адресатът.
В т. 51 и т. 53 от мотивите на горецитираното решение се излага заключе
нието на Съда, че „член 8, параграф 1 от Регламент № 1393/2007 съдържа две
предложения, несъмнено свързани, но все пак отделни, а именно, от една стра
на, материалното право на адресата на документа да откаже да приеме същия
единствено поради това че той не е написан или придружен от превод на език,
който се предполага, че разбира, и от друга страна, формалното информиране
за съществуването на посоченото право, сведено до неговото знание от получа
ващия орган. С други думи и обратно на това, което получаващият орган, из
глежда, е приел в делата по главните производства, условието, свързано с ези
ковия режим на документа, се отнася не до информирането на адресата от полу
чаващия орган, а само до правото на отказ, което същият има... При тези усло
вия се оказва, че самият отказ несъмнено е ясно обусловен, в смисъл че адреса
тът на документа може валидно да се ползва от него само в хипотезата, при
която разглежданият документ не е написан или придружен от превод или на
език, който той разбира, или на официалния език на държавата членка адресат,
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или, ако в тази държава членка има няколко официални езика, на официалния
език или на един от официалните езици на мястото, където трябва да се извър
ши връчването“.
Възможно е езикът на молбата да е различен от езика на документа, чието
връчване се иска, например в случай че връчвате документи на българска граж
данка, говореща български, но с постоянно местожителство в Полша, тогава не
е необходим превод на документа, чието връчване се иска, а само на молбата
формуляр. Другата често срещана възможност, особено при търговците, е да е
възприет един работен език, на който да са изготвени договорите и да е водена
търговската кореспонденция по спора и който най-често е английски, а държа
вата членка, където се извършва връчването, да не е заявила вариант за връчва
не на английски, в този случай ще бъде в съответствие с чл. 8 да се изготвят
преводи на връчваните документи на английски, а само молбата да се преведе
чрез съдебния портал на езика, посочен от държавата членка в изявлението по
чл. 4, т. 3 от Регламента.
Как се извършва връчването от приемащия орган, когато това е български
съд?
Поредността на процесуалните действия не се различава от обичайната,
която съдът осъществява по реда на ГПК. В обобщение – съдът следва после
дователно да извърши:
– Проверка за местна и родова компетентност (когато се констатира липса
на компетентност – препращане на компетентен съд и попълване и изпращане
на формуляр F. 4).
– При наличие на компетентност – проверка за наличието на валидно попъл
нен формуляр-образец F. 2 – с попълнени достатъчно данни, всички изискуеми
задължителни полета на молбата, незадължителните са маркирани със звезда.
– Да изготви формуляр F. 6 за връчване на адресата и да го върне ведно с до
кументите, чието връчване се иска по реда на чл. 37–55 ГПК.
– Да изготви формуляр F. 8 за връчване на адресата и да го връчи ведно с до
кументите.
– Гореописаният ред следва от текста на Регламента и ГПК.
При връчване на физически и юридически лица в Република България се
прилага националната вътрешна уредба. При прилагане на разпоредбата на
чл. 47, ал. 2 ГПК при явяване на физическото лице адресат е необходимо да му
бъде връчен и формуляр F. 8. Този формуляр не е нужно да бъде прикрепен към
уведомлението по чл. 47, ал. 1 ГПК, поради което, в случай че лицето се яви в
канцеларията на съда, ще му бъде връчен от служител на съда ведно с книжата,
а в случай че не се яви, след изчерпване на реда по чл. 47, ал. 3 ГПК, предл. вто
ро и трето, ще бъде връчен след явяване на адресата при залепване на уведом
ление на новооткрития адрес.
Все пак, ако следваме общия ред, следва да укажем на длъжностното лице
връчител, че при връчването трябва да предостави на адресата формуляр F. 8,
да изчака да го прочете и попълни и в случай на отказ да върне екземпляра вед
но с оформеното съобщение.
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Удостоверение за връчване и копие от връчения документ
След като бъдат изпълнени свързаните с връчването на документа формални
изисквания, въз основа на формуляр-образеца, посочен в приложение I, се изда
ва удостоверение за тяхното изпълнение, което се адресира до предаващия ор
ган, придружено от копие от връчения документ в случаите, за които се прилага
член 4, параграф 5 – образец F. 6. При попълването важи казаното за другите
образци – попълва се на език, посочен като приемлив от държавата членка на
предаващия орган, посочен в чл. 4 от Регламента.
Регламентът не се прилага за връчване на книжа на адресати с неизвестен
адрес. Следователно, ако изначално е ясно, че заявителят не знае адреса за
връчване или бъде установено, че адресатът не живее на адреса, защото не е на
мерен там в рамките на срока за връчване или защото изобщо никога не е пре
бивавал на този адрес, получаващият съд следва да оформи образец F. 6 и да
върне документите невръчени.
Горното следва както от чл. 1, пар. 2 от Регламента, така и от съдебната
практика.
Във връзка с прилагането на принципа на субсидиарност, а именно по отно
шение на коя част от процесуалните действия по връчването на книжа и после
диците от връчването се прилага Регламентът, респективно националните про
цесуални норми, е постановено решение на Съда от 7 юли 2016 г. по дело
C-70/15 с предмет преюдициално запитване, отправено от Sąd Najwyższy
(Върховен съд, Полша) в рамките на производство по дело Emmanuel Lebek
срещу Janusz Domino, в което Съдът е постановил, че „Понятието „оспорване“
в чл. 34, т. 2 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. от
носно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по
граждански и търговски дела, трябва да се тълкува в смисъл, че включва и мол
бата за възстановяване на срок, когато е изтекъл срокът за редовно обжалване и
че чл. 19, пар. 4, последна алинея от Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в дър
жавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или тър
говски дела, трябва да се тълкува в смисъл, че изключва прилагането на нацио
налноправните разпоредби, съдържащи уредбата във връзка с молбите за въз
становяване на срок, когато срокът за допустимост на подаването на такива
молби, определен в съобщението на държава членка, посочено в тази разпоред
ба, е изтекъл“. В мотивите на цитираното решение е видна логиката, която ре
шаващият национален съд би трябвало да следва при преценка дали да приложи
националната норма, или да търси прилагането на Регламента чрез тълкуване.
Съгласно чл. 609, ал. 2 ГПК „Страната може да поиска връчването да се из
върши чрез куриерска услуга, извършена от регистрирано лице, вписано в
публичния регистър за оператори на неуниверсални пощенски услуги. В този
случай разноските остават за нейна сметка“ – тук ще се приложи чл. 609, ал. 1
ГПК по отношение на начина на удостоверяване на връчването.
При връчване по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 връчването, отказът
от приемане или обстоятелството, че адресатът не е намерен на адреса, се
удостоверява с обратна разписка. При анализ на практиката на националните
съдилища по прилагането на Регламента Комисията е констатирала, че се съз

Връчване на съдебни и извънсъдебни документи по Регламент (ЕО) № 1393/2007...

145

дават трудности при удостоверяването на връчването по пощата, поради което
в предложението за изменения в Регламента е предвиден формуляр за връчване
по пощата, по-специално в частта на обратната разписка, с използването на
който да се удовлетворят изискванията на Регламента за удостоверяване на
връчването, отказа от приемане и липсата на адресата на адреса на връчването.
Предложението за изменение на Регламента може да бъде прочетено тук –
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018PC0379.
Разноски по връчването
Връчването на съдебни документи, издадени в държава членка, не поражда
задължение за никакви плащания или възстановяване на такси или разноски за
услуги, предоставени от държавата членка адресат, в този смисъл съдилищата
действат на принципа на реципрочността. Не е освободен от предварително
внасяне или възстановяване на такси и разноски заявителят в случаите на
използването на съдебен служител или лице, компетентно съгласно законода
телството на държавата членка адресат, и използването на специален начин на
връчване. Разноските, свързани с използването на съдебен служител или лице,
компетентно според законодателството на държавата членка адресат, съот
ветстват на еднократна такса с определен размер, посочен предварително от та
зи държава членка, при която са спазени принципите за пропорционалност и
липса на дискриминация. Държавите членки уведомяват Комисията относно та
кива такси с определени размери. В действащата към момента Тарифа за дър
жавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, липсва такса за връч
ване на документи, поради което считам, че няма основание да искаме възста
новяване на такси. По друг начин стои въпросът с разноските по връчването,
които включват както разноските по предаването – чрез поща, куриер или факс,
така и разноските по превода, които заявителят следва да внесе изцяло и пред
варително на основание чл. 76 ГПК.
При връчване по реда на чл. 609, ал. 2 ГПК разноските са за сметка на стра
ната.
Допълнителни способи за връчване
Изявленията на всяка държавата членка по чл. 12, 13, 14 и 15 може да бъдат
открити тук – https://e-justice.europa.eu/content_serving_documents-373-bg.do.
Всяка държава може да използва дипломатически или консулски път за пре
даване и връчване на документи на лица, живеещи в друга страна членка, като
правната уредба за България е в чл. 608 ГПК. Способите са два: държавите
членки при изключителни обстоятелства да използват консулски или диплома
тически път за изпращане на съдебни документи с цел връчване до съответните
получаващи или централни органи на друга държава членка, или пряко чрез
служителите на своите дипломатически или консулски представителства – на
лица, пребиваващи в друга държава членка, без прилагане на каквато и да е при
нуда. Всяка държава членка може да заяви в съответствие с член 23, параграф 1,
че се противопоставя на такова връчване на нейна територия, освен ако доку
ментите трябва да бъдат връчени на граждани на държавата членка, в която са
били издадени.
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Държавите могат да се противопоставят на използването на този начин за
граждани, които не са такива спрямо молещата държава.
Когато връчването се извършва чрез дипломатическите или консулските
представителства (чл. 13) или от органа или лицето (чл. 15, пряко между стра
ните в процеса), предаващият следва да информира адресата, че може да откаже
да приеме документа и че всеки отказан документ следва да се изпрати на тези
представителства или съответно органи или лица.
По пощата
Всяка държава членка има право да връчва съдебни документи пряко по по
щата на лица, които пребивават в друга държава членка, правната уредба на та
зи възможност е в чл. 609 и чл. 610 ГПК и същата е ясна, доколкото следва
постигнатото общо съгласие между държавите членки на общностно ниво.
(Неясно е единствено как ще прецени примерно колегата от Обединеното крал
ство, където пощите са една от най-надеждните служби, почти институции, из
вършеното типично за българските пощи отбелязване „не е потърсено“.)
Връчване чрез пощенски услуги
Всяка държава членка има право да връчва съдебни документи пряко по по
щата на лица, които пребивават в друга държава членка, правната уредба на та
зи възможност е в чл. 609 и чл. 610 ГПК и в чл. 14 от Регламента. Основната
трудност при този способ на връчване е преценката на редовността на връчва
нето при неправилно оформена обратна разписка. Допълнително затруднение
създава обстоятелството, че не е възможно при използване на образците за
обратна разписка на извършващите пощенски услуги оператори да се установи
дали на адресата е указана своевременно възможността да откаже да приеме
документите, ако те не са на език, който разбира. По този въпрос по-долу ще
посоча какви са предложенията за оптимизиране на този способ за връчване.
В процедура по преюдициално запитване е постановено решение на Съда от
2 март 2017 г. по дело C-354/15 с предмет преюдициално запитване, отправено
в рамките на производство по дело Andrew Marcus Henderson срещу Novo
Banco SA, по което Съдът е приел, че „Регламент № 1393/2007 трябва да се
тълкува в смисъл, че връчването чрез пощенски услуги на документ за образу
ване на съдебно производство е валидно дори когато: 1. обратната разписка на
препоръчаното писмо, съдържащо документа, който трябва да се връчи на не
говия адресат, е била заместена с друг документ, при условие че последният
дава равностойни гаранции в областта на предоставянето на информация и до
казването. Запитващата юрисдикция, сезирана в предаващата държава членка,
трябва да се увери, че адресатът е получил разглеждания документ при усло
вия, при които е зачетено правото му на защита; 2. документът, който трябва да
се връчи, не е връчен лично на неговия адресат, доколкото е връчен на пълно
летно лице, намиращо се на адреса на обичайното пребиваване на адресата в
качеството на член на неговото семейство или на лице, наето от него на работа.
При необходимост посоченият адресат може да докаже с всички допустими до
казателствени средства пред сезираната в предаващата държава членка юрис
дикция, че не е имал възможност нито действително да узнае, че срещу него е
образувано съдебно производство в друга държава членка, нито да си изясни
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предмета и основанието на искането, нито да разполага с достатъчно време, за
да подготви защитата си“.
Пряко връчване
Прякото връчване е уредено в чл. 15 от Регламента. Всяко заинтересовано
от съдебното производство лице може да извърши връчване на съдебни доку
менти пряко посредством съдебни служители, длъжностни лица или други ком
петентни лица от държавата членка адресат, когато такова пряко връчване се
допуска от законодателството на тази държава членка. Основната трудност при
този способ на връчване е обстоятелството, че повечето държави членки са по
дали декларации, с които го изключват като способ, или са предвидили спе
циален ред. По отношение на България предвиденият ред е посочен в чл. 613
ГПК. Допълнително затруднение създава обстоятелството, че техническите
възможности на деловодните системи на държавите членки, както и самите де
ловодни системи са различни и това създава затруднения при връчването. По
този въпрос по-долу ще посоча какви са предложенията за оптимизиране на то
зи способ за връчване.
Връчване на извънсъдебни документи
Съгласно чл. 16 извънсъдебни документи могат да бъдат предадени за връч
ване в друга държава членка в съответствие с разпоредбите на настоящия
Регламент. Правната уредба за нашата страна е в чл. 611, ал. 2 ГПК, като не е
посочено какви точно извънсъдебни документи се имат предвид и на кого след
ва да бъдат връчени – на съдебен орган, на получаващ орган, който е съд, или
другиму, не е посочено и как заявителят пред районния съд в процедурата по
чл. 611, ал. 2 ГПК ще удостовери, че връчването попада в пределите на дейст
вие на Регламента, доколкото в България кореспонденцията между страни в
процеса при висящи граждански и търговски дела се извършва от съда, а не
пряко от страните помежду им. По-горе е цитирана тълкувателната практика на
Съда на ЕС по въпроса.

6. Правен ефект
Дата на връчването
Процесуалните правила на отделните държави членки се различават, поради
което не съвпадат и датите, приети за дати на връчването. Предвид това се
предвижда, че датата на връчване се определя от законодателството на държа
вата членка, до която е отправена молбата. Когато обаче съгласно законодател
ството на дадена държава членка документът трябва да се връчи в рамките на
определен срок, датата, която се взема предвид по отношение на заявителя,
следва да бъде датата, определена от законодателството на тази държава
членка. Тази система с двойни дати съществува само в ограничен брой държави
членки. Държавите членки, които прилагат тази система, следва да съобщят то
ва на Комисията, която публикува тази информация в „Официален вестник на
Европейския съюз“ и я предоставя за ползване чрез Европейската съдебна мре
жа по граждански и търговски дела. Правилата се прилагат еднообразно както
за връчването на съдебни, така и за връчването на извънсъдебни документи.
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Република България не се е противопоставила на прилагането на гореописаната
разпоредбана чл. 9, пар. 1, но се е възползвала от възможността по чл. 9, ал. 3
от Регламента и е дерогирала разпоредбата на чл. 9, ал. 2 с мотиви, че по този
начин се нарушават правото на защита на адресата и принципът на правната си
гурност, поради което българската правна система не може да допусне
възприетата дата на връчване да е различна от тази, предвидена в пар. 1, т.е. да
тата, на която документът е връчен на получателя съгласно законодателството
на замолената държава. Информация за декларацията на съответната държава
членка може да бъде открита тук – https://e-justice.europa.eu/content_serving_
documents_forms-269-bg.do.
Последици от връчването
Въведените с чл. 19 от Регламента правила кореспондират на минималните
изисквания, на които следва да отговарят процесуалните действия на съд,
постановил решение в една от държавите членки, когато се искат признаване и
изпълнение на това решение в друга държава членка, по реда на Регламент
1215/2012, Регламент 2201/2003 г., издаване на удостоверения по Регламент
№ 805/2004 г., като целта е да се постигне еднакъв и устойчив стандарт на пре
доставяне на страните на достъп до правосъдие, на защита в процеса, каквито
са както възприетите в правото на Общността принципи, така и прогласените
принципи в чл. 6 на ЕКПЧ.
Въведените правила са следните:
При връчване на искова молба или друг документ за образуване на съдебно
производство съгласно разпоредбите на Регламента и ответникът не се е явил в
съдебно заседание или не е извършил действие със същия правен ефект съдеб
но решение не се постановява, докато не се установи, че документът е бил връ
чен по начин, предписан от вътрешното право на държавата членка адресат за
връчване на документи по местни искове срещу лица, намиращи се на нейна те
ритория, или документът действително е предаден на ответника или е доставен
до неговото пребиваване по друг начин, предвиден в настоящия Регламент, ка
то във всеки един от тези случаи връчването или предаването е извършено в
срок, достатъчен, за да позволи на ответника да организира своята защита.
Предоставена е възможност на държавите членки да заявят, че съдът, неза
висимо от горните разпоредби, може да постанови решение, въпреки че не е по
лучено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, ако са на
лице следните условия: документът все пак да е връчен по един от начините,
предвидени в Регламента, и решението на съда да е постановено в период, не
по-къс от шест месеца от датата на връчване на документа и определен като
достатъчен от съдията, както и да не е получено никакво удостоверение, въпре
ки че са положени всички необходими усилия за неговото получаване чрез ком
петентните власти или органи на държавата членка адресат.
Предоставя се възможност при неявяване на ответник, на когото са връчени
документи за образуване на производството и не се е явил пред съда, да помоли
съда да възстанови срока за обжалване на решението по отношение на ответни
ка, ако са спазени следните условия: ответникът не по своя вина не се е запоз
нал своевременно с документа, за да се защити, или с решението, за да може да
го обжалва, и основанията за обжалване, посочени от ответника, да не изглеж

Връчване на съдебни и извънсъдебни документи по Регламент (ЕО) № 1393/2007...

149

дат лишени от основание. По-горе е цитирана практика на Съда по този въпрос,
като такава практика може да бъде открита по-често по регламентите за приз
наване и допускане до изпълнение на съдебни решения – Регламент (ЕС)
№ 1215/2012 и Регламент (ЕС) № 2201/2003.
Молба за възстановяване на срок се допуска за разглеждане само ако е пода
дена в разумен срок, след като ответникът е узнал за решението.
Съгласно чл. 613а ГПК в едногодишен срок от постановяване на решението
заинтересованата страна може да подаде до Върховния касационен съд молба
за отмяна на решението въз основа на чл. 19.4 от Регламент (ЕО) № 1393/2007.
Създадената въз
мож
ност за за
щи
та след
ва от пред
ви
де
но
то в чл. 19.4 от
Регламента и по естеството си е подобна на съществуващата в националното ни
процесуално право възможност за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 5 и 6 ГПК.
Всяка държава членка може да заяви в съответствие с член 23, параграф 1,
че такава молба няма да бъде приета за разглеждане, ако е била подадена след
изтичане на срока, който държавата определя в своето съобщение, но който в
никакъв случай не е по-малък от една година, считано от постановяване на ре
шението.
Обобщение и изводи
В изпълнение на задълженията си по чл. 24 от Регламента Комисията е из
вършила проучване и е направила оценка на въздействието на Регламента, във
връзка с което е направено Предложение за приемане на регламент за измене
ние на Регламент № 1393/2007 г., което може да бъде прочетено тук – https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1536326828962&uri=CELEX:52018
PC0379.
Комисията е отчела, че се налага изменение и на регламентите за връчване
на книжа и за събиране на доказателства, като е направила предложения за из
менение и на двата регламента, които предложения са с общи цели и способи за
постигане на желания резултат. Основният пакет мерки цели да се увеличат
ефикасността и бързината на производството и да се намали административна
та те
жест за граж
да
ни
те и пред
приятията. В оценка
та на въз
дейст
вието се
заключава, че използването на електронни комуникации за цифровизацията на
съдебната власт ще донесе ползи под формата на опростяване и ускоряване на
трансграничните съдебни производства и съдебното сътрудничество. По-спе
циално по отношение на Регламент № 1393/2007 се предвижда следното:
– Задължителното въвеждане на специален единен документ, удостоверяващ
получаването (обратна разписка), който трябва да се използва при връчване на
документи по пощата по силата на Регламента. Очаква се тази мярка да по
добри качеството на пощенската услуга, като по този начин се намали броят на
случаите, при които връчването е нередовно поради i) непълни обратни
разписки или ii) неяснота относно самоличността на лицето, получило докумен
тите.
– Въвеждане на нова мярка за улесняване на достъпа до пряко връчване на
документи чрез разширяване на приложното поле на член 15 от Регламента.
Позволяването на пряко връчване на територията на всички държави членки
както за предаващите органи, така и за съдилищата, сезирани с производство в
държавата членка, в която е издаден документът.
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Предложението цели също да се създаде рамка за съдебно сътрудничество в
съответствие със стратегията за цифров единен пазар, която да спомогне за по
вишаване на бързината и ефективността на трансграничните производства, като
намали времето за изпращане на документи между органите, както и чрез нама
ляване на зависимостта от комуникациите на хартиен носител. Това ще гаран
тира сигурната електронна комуникация и сигурния електронен обмен на доку
менти между ползвателите на децентрализираната информационна система и
ще даде възможност за автоматично записване на всички етапи от процеса.
Системата ще има също така защитни елементи, за да се гарантира, че само
оправомощени участници с проверена самоличност могат да я използват, като
по този начин ще отговаря и на стандартите на Общия регламент относно за
щитата на данните.
Предложението цели да се намалят пречките пред завеждането на трансгра
нични съдебни дела в целия ЕС с включването на необходимите инструменти за
намиране на информацията относно настоящото местонахождение на адресата,
ако инициаторът на връчването на документа не разполага с тази информация
(„неизвестно местонахождение“) или ако информацията, с която разполага, се
окаже погрешна.
В заключение ще посоча, че Регламентът несъмнено способства както за
ускоряване на процеса по граждански и търговски дела с трансграничен еле
мент, така и за постигане на крайната цел – създаване на доверие между съ
диите в държавите – членки на ЕС, и осъществяване на практика на свободното
движение на съдебни решения, която е неделима част от съвкупността на сво
бодите, гарантиращи постигане на целта на създаване на Обединена Европа, и
видно от предлаганите промени сътрудничеството в областта на връчването на
документи по граждански и търговски дела ще се задълбочава и улеснява с
използването на цифровите технологии.

V. ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
доц. д-р Таня Градинарова
Правната основа на общностните актове, предмет на разглеждане в тази
част, се съдържа в чл. 67 и чл. 81 ДФЕС, според които Съюзът развива съдебно
сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение, като
улеснява достъпа до правосъдие чрез принципа на взаимното признаване на съ
дебните и извънсъдебните актове по граждански дела. Както се подчертава в
актовете от правото на Европейския съюз, принципът на взаимното признаване
на съдебни решения е важна крачка в изграждането на истинско евро
пейско пространство на правосъдие. Регламентите, на които е посветено из
ложението, уреждат специфични факултативни автономни общностни про
цедури с унифицирани процесуални норми за държавите членки, по реда на
които се постановяват или удостоверяват актове от съд на държава членка по
произход, изпълняеми на територията на държава членка по изпълнение без не
обходимост от нарочно производство по допускане. Приети при действието на
Регламент (ЕО) № 44/2001, те се определят като общностни актове от т.нар. но
во поколение. Обединяваща цел в общностната им уредба е да бъде ускорено
производството по трансгранични спорове в техния предметен обхват, като се
осигури възможност за свободно движение и изпълнение на национални съдеб
ни решения, спогодби и публични документи в рамките на европейското съдеб
но пространство без междинно производство по признаване и допускане на
изпълнение.

1. Европейска заповед за плащане
1.1. Обща характеристика
Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12
декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане1
урежда първата единна общностна автономна процедура – тази за издаване и
изпълнение на европейска заповед за плащане. Характерна нейна черта е, че тя
служи като допълнително и факултативно средство на кредитора за бързо и
ефективно събиране по съдебен ред на неизплатени задължения по трансгра
нични спорове, по които не съществува правен спор (съображения 6 и 10 от
Регламент (ЕО) № 1896/2006). Предназначението на общностната процедура е
да опрости, ускори и намали разходите за съдебни спорове по трансгранични
дела по безспорни вземания, при които съдебната намеса се налага единствено
за да бъде снабден кредиторът с изпълнително основание за пристъпване към
принудителното му събиране (съображение 9 и чл. 1, пар. 1, б. „а“ от Регламент
1
ОВ L 399, 30.12.2006 г., с. 1, изменен с Регламент (ЕС) № 936/2012 (ОВ L 283,
16.10.2012 г., с. 1), Регламент (ЕС) № 517/2013 (ОВ L 158, 10.06.2013 г., с. 1), Регламент
(ЕС) 2015/2421 (ОВ L 341, 24.12.2015 г., с. 1), делегиран Регламент (ЕС) № 2017/1260 на
Комисията (ОВ L 182, 13.07.2017 г., с. 1).
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№ 1896/2006). За постигането на тази цел Регламентът въвежда унифициран
механизъм за събиране на такива вземания, гарантиращ еднакви условия за
кредиторите и длъжниците в рамките на Европейския съюз.2 Спазването на въ
ведените от общностния акт минимални стандарти за издаване и привеждане в
изпълнение на европейската заповед за плащане премахва необходимостта от
междинно производство по признаване и допускането є до изпълнение и позво
лява свободното є обращение в държавите членки. Целта е да се улесни бързо
то и ефективно събиране на безспорни вземания по трансгранични дела, без да
е необходимо провеждане на исков процес, за да се снабди кредиторът с изпъл
нително основание за пристъпване към принудителното им събиране. Както се
приема в практиката на Съда на ЕС, преследваните с Регламента цели за бързи
на и ефективност могат да бъдат постигнати само при установяване на безспор
ния характер на вземането след издаване на европейската заповед за плащане3 и
при зачитане на правото на защита на длъжника.4 В съответствие със съображе
ние 27 и чл. 19 от Регламента издадената и подлежаща на изпълнение в държава
членка по произход европейска заповед за плащане се признава и изпълнява ка
то издадена в държава членка по привеждането є в изпълнение.
В съответствие с чл. 288, пар. 1 ДФЕС Регламент № 1896/2006 е пряко при
ложим в държавите членки и задължителен в своята цялост, включително за
уредените с него приложения I до VII. Те представляват стандартни формуля
ри, типови образци на прилаганите в рамките на общностната процедура доку
менти, при съставянето на които следва да се спазват установените правила ка
то гаранция за защита на правата на длъжника в производството.5 Целта им е да
улеснят прилагането на общностната процедура за европейска заповед за пла
щане и да позволят автоматичното попълване и обработка на данни, включи
телно по електронен път (съображение 11 от Регламента).6 В литературата се
поддържа становище, което придава на указанията за попълване на стандартни
те образци към Регламента, съдържащи се във всеки един от тях, еднакво с дру
гите съставни части на общностния акт правно действие.7
В практиката на Съда на ЕС се отбелязва, че Регламент № 1896/2006 въвеж
да унифициран механизъм за събиране на безспорни вземания по трансгранич
ни дела, гарантиращ еднакви условия за кредиторите и за длъжниците в рамки
те на Европейския съюз8, като едновременно с това предвижда прилагане на
процесуалното право на държавите членки по отношение на всички процесуал
ни въпроси, които не са изрично разгледани в него (чл. 26 от Регламента).9

Решение от 13 декември 2012 г., Iwona Szyrocka, C-215/11, EU:C:2012:794, точка 30.
Решение от 13 юни 2013 г., Goldbet Sportwetten GmbH, C-144/12, EU:C:2013:393, точка
42; решение от 10 март 2016 г., Flight Refund Ltd., C-94/14, EU:C:2016:148, точка 50.
4
Решение от 4 септември 2014 г., eco cosmetics GmbH & Co. KG, Raiffeisenbank St.
Georgen reg. Gen. mbH, C-119/13 и C-120/13, EU:C:2014:2144, точка 37.
5
Решение от 13 декември 2012 г., Iwona Szyrocka, C-215/11, EU:C:2012:794, точка 58; ре
шение № 1861 от 31.08.2015 г. по в. ч. гр. д. № 3338/2015 г. на САС.
6
Решение от 13 декември 2012 г., Iwona Szyrocka, C-215/11, EU:C:2012:794, точка 56.
7
Schlosser, P. F., B. Hess. EU-Zivilprozessrecht. 4. erweiterte Aufl. Munich, 2015, S. 354.
8
Решение от 13 декември 2012 г., Iwona Szyrocka, C-215/11, EU:C:2012:794, точка 30.
9
Решение от 10 март 2016 г., Flight Refund Ltd., C-94/14, EU:C:2016:148, точка 53.
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1.2. Предмет и обхват
1.2.1. Действие по време
В съответствие с изричната разпоредба на чл. 33 общностният акт е в сила
от 31 декемвр и 2006 г., но се прилага от 12 декември 2008 г. с изключение на
членове 28 до 31 от него, които се прилагат от 12 юни 2008 г.10 За Република
България Регламентът има същото действие във времето.
1.2.2. Териториален обхват
Регламент № 1896/2006 се прилага на територията на държавите членки с
изключение на Дания, която традиционно не е участвала в приемането му и
не е включена в териториалния му обхват (чл. 2, пар. 3 във връзка със съобра
жение 32 от Регламента). Обединеното кралство и Ирландия са изразили же
лание да участват в приемането и прилагането му (съображение 31 от него).
Унифицираните процедурни правила по Регламента се прилагат единствено
към трансгранични дела без възможност за прилагане по аналогия спрямо
чисто вътреш
ни от
но
ше
ния. Разпоредбата на чл. 3, пар. 1 от Регламент
№ 1896/2006 съдържа автономно определяне на понятието „трансгранично
дело“, вземането по което попада в материалния обхват на общностния акт.
Производството за издаване на европейска заповед за плащане се прилага към
граждански и търговски дела по трансгранични спорове, по които поне една
от страните по делото е с местоживеене или обичайно пребивава в държа
ва членка, различна от държавата членка на сезирания съд или правораз
давателен орган. Това ограничение до „трансгранични дела“ съответства на
приложното поле на други инструменти в областта на съдебното сътрудничест
во по граждански и търговски спорове като например европейската процедура
за искове с малък материален интерес.11 Меродавен за трансграничния характер
на делото е моментът на сезиране на съда с молба за издаване на европейска за
повед за плащане (чл. 3, пар. 3 от Регламента). Приложими за определяне на
местоживеенето са членове 59 и 60 от Регламент (ЕО) № 44/2001, съответно
членове 62 и 63 от Регламент (ЕС) № 1215/2012. По тези причини според уста
новените в чл. 3 от Регламент № 1896/2006 критерии относно трансграничния
характер на спора, вземането по който може да бъде заявено с молба за издава
не на европейска заповед за плащане, когато двете страни имат местожи
веене или обичайно местопребиваване в държава членка, съвпадаща с та
зи на сезирания съд, общностната процедура не се прилага.
1.2.3. Предметен обхват
Общностната процедура за издаване на европейска заповед за плащане пред
ставлява специално съдебно производство за защита-санкция, предназна
Измененията в членове 7, 17, 25, 30 и 31 от Регламент № 1896/2006, въведени с
Регламент (ЕС) № 2015/2421, се прилагат от 14 юли 2017 г. съгласно чл. 3 от него. От съща
та дата се прилага и изменението на приложение I към Регламент № 1896/2006, направено с
делегиран Регламент (ЕС) № 2017/1260 на Комисията в съответствие с чл. 2 от него.
11
Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г.
за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, OB L 199,
31.07.2007 г., с. 1.
10
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чено да създаде необходимото изпълнително основание при наличие на
изискуемо вземане, което длъжникът не оспорва, но не изпълнява доброволно.
Редът за снабдяване с изпълнително основание въз основа на издадена евро
пейска заповед за плащане е факултативен и допълнителен спрямо други об
щностни процедури12, когато изискуемото парично вземане попада в техния
предметен обхват.
Производството за издаване на европейска заповед за плащане разкрива ха
рактеристиките на самостоятелно, факултативно, едностепенно, писмено
съдебно производство със строго формален характер. Съгласно чл. 1, пар. 2
във връзка със съображение 10 от Регламент № 1896/2006 образуването му е
правна възможност за кредитора. Негов е изборът дали да поиска от съда из
даване на европейска заповед за плащане, или да използва друг механизъм,
предвиден в общностното законодателство, в зависимост от очакваното поведе
ние на длъжника. Уеднаквената процедура за европейска заповед за плащане не
измества, нито хармонизира другите инструменти за събиране по съдебен ред
на вземания, включително исковия процес, а е само допълнителна процесуална
възможност за защита на кредитора.13 В ре
ше
ние от 22 ок
том
в
ри 2015 г.,
Thomas Cook Belgium NV, C-245/14, EU:C:2015:715, точка 41 Съдът на ЕС
определя ползата от установената с Регламент № 1896/2006 процедура като съ
четание между бързото и ефективно съдебно производство и зачитане на
правото на защита на длъжника по заповедта. Процедурата е с несъстезате
лен характер до стадия на връчване на длъжника на издадената европейска за
повед за плащане.14
Едностепенният характер на производството проличава в неговото разви
тие. То се образува и развива пред компетентния съд, като издадената заповед
за плащане не подлежи на обжалване. Необжалваем е и отказът за издава
не на заповедта (чл. 11, пар. 2 от Регламент № 1896/2006). Отхвърлянето на
молбата не препятства предявяването на вземането с повторно искане за изда
ване на европейска заповед за плащане или чрез друго средство за защита,
предвидено по националното законодателство (чл. 11, пар. 3 от Регламента).
Процедурата представлява самостоятелно производство, по реда на което
съд или друг съдебен орган издава европейска заповед за плащане. Въпреки фа
култативния му характер изборът на кредитора да инициира това защитно-санк
ционно производство като средство за предявяване на вземането го подчинява
на правилата, уредени в общностния акт, допълнени с нормите на глава петде
сет и осма на ГПК (чл. 625 до чл. 627 от него). Предметният обхват на
Регламента е очертан в чл. 4 от него по аналогичен на чл. 1 от Регламент
№ 1215/2012 начин. Изрично изключените от приложното поле вземания са по
сочени в чл. 2, пар. 1, предл. 2 и пар. 2. Обхватът се изчерпва с парични взема
ния за разлика от националната заповед за изпълнение. Без значение за прила
Процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 805/2004 и Регламент (ЕО) № 861/2007.
Решение от 13 декември 2012 г., Iwona Szyrocka, C-215/11, EU:C:2012:794, точка 30;
решение от 13 юни 2013 г., Goldbet Sportwetten GmbH, C-144/12, EU:C:2013:393, точка 28;
решение от 10 март 2016 г., Flight Refund Ltd., C-94/14, EU:C:2016:148, точки 53–54.
14
Решение от 13 юни 2013 г., Goldbet Sportwetten GmbH, C-144/12, EU:C:2013:393, точка
29; определение № 18 от 13.01.2017 г. по ч. т. д. № 1734/2016 г., I т. о., ВКС.
12
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гането на процедурата е размерът на претендираното вземане. Паричните
вземания, предмет на европейската заповед за плащане, като правило произти
чат от договорно, а по изключение  – от извъндоговорно основание.
Последното попада в приложното поле на Регламента, при условие че взема
нията са били предмет на споразумение между страните, налице е признание на
дълг или представляват ликвидни задължения, произтичащи от съсобственост
върху недвижимо имущество (чл. 2, пар. 2, точка „г“ от него). Понятието „из
въндоговорни задължения“ се прилага в съответствие с автономното му опре
деляне от общностния законодател. Прави впечатление, че сред изключенията
от обхвата на Регламента не са посочени делата, свързани с арбитраж, за разли
ка от чл. 1, пар. 2, б. „г“ от Регламент № 1215/2012, чл. 2, пар. 2, б. „ж“ от
Регламент № 861/2007 и чл. 2, пар. 2, б. „г“ от Регламент № 805/2004. Ето защо
се приема, че наличието на арбитражна клауза не препятства издаване на евро
пейска заповед за плащане.15
1.2.4. Характеристики на вземането
Общностният акт поставя две кумулативни изисквания към паричното
вземане, предявено чрез молба за издаване на европейска заповед за плащане
(чл. 4 и чл. 7 от Регламента). То трябва да е с определен размер и изискуемо
към датата на депозиране на молбата. Размерът на вземането включва глав
ница и доколкото е приложимо, лихвата, договорните неустойки и разходите.
Според преюдициално заключение на Съда на ЕС по тълкуване на разпоредби
те на чл. 4 и чл. 7, пар. 2, б. „в“ от Регламента условията за дължимост и
изискуемост не се прилагат спрямо претендираните с молбата лихви върху взе
мането. При отговор на въпроса дали изброените в чл. 4 от Регламента характе
ристики на вземането се отнасят само до главницата, или обхващат лихвите за
забава, Съдът приема:
Решение от 13 декември 2012 г., Iwona Szyrocka, C-215/11, EU:C:2012:794
41. Важно е обаче да се подчертае, че видно от контекста, в който се вписва тази разпо
редба [член 4 от Регламент № 1896/2006], и по-конкретно от съвместния є прочит с
член 7, параграф 2, буква „в“ от посочения регламент, условията за дължимост и
изискуемост на вземането, съдържащи се в нея, не се отнасят до лихвите.
42. Всъщност, [...], никоя разпоредба от Регламент № 1896/2006 не изисква молителят да
посочва в своята молба за издаване на европейска заповед за плащане точния размер на
лихвите. По-точно, член 7, параграф 2, буква „в“ от този регламент предвижда единст
вено за случаите, в които се претендират лихви върху вземането, че следва да се посочи
лихвеният процент и времето, за което се претендират тези лихви, което всъщност е
отразено във формуляра на молбата за издаване на европейска заповед за плащане, съ
държащ се в приложение I към посочения регламент.
43. От друга страна, във връзка с въпроса дали посоченият член 7, параграф 2, буква „в“
допуска претендирането на лихви за времето от датата на тяхната изискуемост до пла
щането на главницата, следва да се подчертае, че така както той не изисква да се посочва
размерът на лихвите в молбата за издаване на заповед за плащане, той не уточнява и да
тата, до която тези лихви могат да се претендират. [...]
48. Вследствие на гореизложеното член 4 и член 7, параграф 2, буква „в“ от Регламент
№ 1896/2006 допускат в рамките на европейска заповед за плащане молителят да пре
тендира лихвите, начислени до плащането на главницата.
15

Schlosser, P. F., B. Hess. Op. cit., S. 356.
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В решението си по делото Съдът е пояснил, че в молбата си кредиторът
трябва да има възможност да претендира пълния размер на дължимите лихви
до плащането на главницата. В този случай националната юрисдикция е свобод
на да определи начина, по който трябва да бъде попълнен формулярът на евро
пейска заповед за плащане, съдържащ се в приложение V към Регламента, така
че той да позволи на длъжника недвусмислено да възприеме съдебния акт, въз
основа на който да плати лихвите до плащане на главницата и да му позволи да
установи ясно лихвения процент и датата, от която се претендират тези лихви.
1.3. Издаване на европейска заповед за плащане
1.3.1. Международна компетентност
Приложими за определяне на международната компетентност на сезира
ния съд по издаване на европейска заповед за плащане са правилата на
Регламент № 44/2001, съ
от
вет
но Регламент № 1215/2012 (чл. 6, пар. 1 от
Регламент № 1896/2006), включително за пророгация на компетентност. Ком
петентността по местоживеенето на ответника е общо правило, а изключе
нията от него не подлежат на разширително тълкуване и прилагане.
Съответно приложение намират и нормите относно специалната компетент
ност, компетентността по връзка между делата и останалите алтернативи на
връзки на делото с държавата на сезирания съд, обосноваващи международна
ком
пе
тент
ност (раз
де
ли 2, 3 и 5 от Регламент № 44/2001 и Регламент
№ 1215/2012). С разпоредбата на чл. 6, пар. 2 от Регламент № 1896/2006 изрич
но са определени като международно компетентни да се произнесат по молбата
за издаване на европейска заповед за плащане за вземания, произтичащи от
потребителски договори, съдилищата на държавата членка по местожи
веенето на ответника потребител. Правилото е относимо към автономната
процедура за издаване на заповедта и не се прилага в последващото исково
производство, образувано след възражение срещу нея, доколкото с подаването
му процедурата приключва, а чл. 17, пар. 4 от Регламента препраща към прави
лата на редовното исково производство на държавата членка по произход при
съобразяване на разпоредбите за международна компетентност по Регламент
„Брюксел I“ и Регламент „Брюксел Iа“.16
Липсата на компетентност на сезирания съд в двете хипотези на чл. 6 от
Регламент № 1896/2006 е основание за отхвърляне на молбата съгласно
чл. 11, пар. 1, б. „а“ от него. Предвид едностранния и несъстезателен характер
на производството до стадия на връчване на издадената заповед сезираният
съд е длъжен да следи служебно за наличието на международна компе
тентност.17 Неспазването на критериите за наличието є при служебната про
верка според практиката на българските съдилища обуславя оставянето на
молбата за издаване на заповедта без разглеждане с процесуален акт – опре
деление.18 Като преграждащо развитието на производството съгласно чл. 274,

Определение № 18 от 13.01.2017 г. по ч. т. д. № 1734/2016 г., I т. о., ВКС.
Пак там.
18
Определение № 120 от 30.03.2017 г. по в. ч. т. д. № 147/2017 г. на АC – Пловдив.
16
17
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ал. 1, т. 1 ГПК то подлежи на въззивно и касационно обжалване, последното –
обусловено от наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК.19
В практиката на Съда на ЕС се съдържа произнасяне с преюдициално заклю
чение по тълкуване на разпоредбата на чл. 6, пар. 2 във връзка с чл. 17 от
Регламента по въпроса дали подаването на възражение от ответника, което не
съдържа оспорване на компетентността на сезирания съд, следва да се счита за
явяване по смисъла на чл. 24 от Регламент № 44/200120, достатъчно за пророга
ция на компетентност. С решение от 13 юни 2013 г., Goldbet Sportwetten
GmbH, C-144/12, EU:C:2013:393 Съдът приема, че посочените разпоредби на
Регламента трябва да се тълкуват в смисъл, че подаването на възражение от
ответника, в което не се оспорва компетентността на съда на държавата
членка по произход, не следва да се счита за явяване по смисъла на чл. 24
от Регламент № 44/2001. Обстоятелството, че във възражението ответникът е
изтъкнал основания за оспорване на вземането по същество, е без значение.
Като аргументи в подкрепа на възприетото тълкуване Съдът изтъква съдържа
нието на възражението, което съгласно чл. 16, пар. 3 от Регламент № 1896/2006
не изисква посочване на причините за оспорване на вземането и не представля
ва рамка за защита по същество, както и правните последици от подаването му,
които съобразно чл. 17, пар. 1 от общностния акт се ограничават до прекратява
не на европейската процедура за заповед за плащане и до автоматично преми
наване към разглеждане на спора по реда на други граждански производства.21
По аргумент за противното за явяване без оспорване на компетентност могат
да се считат само действията, извършени от ответника в исковото производст
во, обра
зу
ва
но след по
да
ва
не на въз
ра
же
нието по чл. 16 от Регламента.
Оспорването на компетентността, включително на издалия европейската запо
вед за плащане съд, длъжникът следва да направи в първото защитно действие
в състезателното исково производство – отговора на исковата молба. С право
да иска обезсилване на издадената от некомпетентен съд европейска заповед за
плащане на основание липса на международна компетентност в производството
по издаването є ответникът не разполага. Ако в исковия процес, образуван след
възражение срещу заповедта, сезираният съд установи, че тя е издадена при на
рушение на правилата за определяне на международната компетентност, той не
разполага с правомощия да извърши служебен преглед на европейската заповед
за плащане.22
1.3.2. Родова и местна подсъдност
С допълващата Регламента норма на чл. 625, ал. 1 ГПК е определен родово
и местно компетентният да издаде европейска заповед за плащане български
съд. За разлика от националното заповедно производство, процедурата за изда
ването є е родово подсъдна на окръжните съдилища без оглед на размера
на заявеното с молбата вземане.
Определение № 443 от 1.08.2017 г. по ч. т. д. № 1180/2017 г., II т. о., ВКС.
Съответстващ на чл. 25 от Регламент № 1215/2012.
21
Решение от 13 юни 2013 г., Goldbet Sportwetten GmbH, C-144/12, EU:C:2013:393, точки
31–34; точки 40–41.
22
Решение от 10 март 2016 г., Flight Refund Ltd., C-94/14, EU:C:2016:148, точки 69–73.
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За определяне на местната подсъдност българският законодател е въвел два
алтернативни критерия: 1) общ – постоянен адрес на длъжника – физиче
ско лице, или седалище, когато той е юридическо лице; или 2) особен –
местоизпълнението. Местната подсъдност е изборна23, като правото на избор
принадлежи на молителя. С оглед на едни от последните промени в чл. 427
ГПК24, определящ местната компетентност в изпълнителния процес, особената
местна подсъдност намира приложение при насочено върху недвижими вещи
изпълнение (чл. 427, ал. 1, т. 1 ГПК), когато тяхното местонахождение не съв
пада с постоянния адрес или седалище на длъжника по заповедта. Доколкото
разпоредбата на чл. 625, ал. 1 ГПК е допълваща спрямо Регламента, тя не из
мества правилата за определяне на компетентността, предвидени в чл. 6 от не
го. Несъстезателният характер на процедурата по издаване на европейска запо
вед за плащане налага засилени служебни правомощия на сезирания съд. За
спазване на местната подсъдност той следи служебно, като проверката му се
ограничава до контрол дали изборът на молителя съответства на нормата на
чл. 625, ал. 1 ГПК.25
1.3.3. Образуване на производството
Молбата, дължимата от сезирания съд проверка, условията за издаване на
заповедта, както и основанията за отхвърляне на искането се уреждат от пряко
приложимите разпоредби на чл. 7 до чл. 12 от Регламент № 1896/2006.
Реквизитите от съдържанието на молбата, предвидени в чл. 7 от Регламента,
възпроизведени в съдържанието на формуляр А, представляващ приложение I
към него, ведно с указанията за попълването им са изчерпателно уредени.
Както по
соч
ва Съдът на ЕС в ре
шение от 13 декем
ври 2012 г., Iwona
Szyrocka, C-215/11, EU:C:2012:794:
27. Следва да се установи, че редакцията на посочения член не съдържа никакъв еле
мент, който да позволи да се направи извод, че държавите членки са свободни да въвеж
дат допълнителни условия, предвидени в националното им законодателство, що се отна
ся до молбата за издаване на европейска заповед за плащане. [...]

В решението си Съдът приема, че целта на Регламент № 1896/2006 за пости
гане на унифициран механизъм за събиране на безспорни вземания би била
поставена под съмнение, ако държавите членки биха могли в своето национал
но законодателство да предвиждат допълнителни изисквания, на които трябва
да отговаря молбата за издаване на заповедта. Подобни изисквания биха довели
до разнородни реквизити на молбата, както и биха увеличили продължител
ността и разходите, свързани с производството по издаване на европейска запо
вед за плащане.
По тези аргументи Съдът в ре
шение от 13 декем
ври 2012 г., Iwona
Szyrocka, C-215/11, EU:C:2012:794 постановява:
32. Въз основа на това единствено тълкуването, съгласно което член 7 от Регламент
№ 1896/2006 урежда изчерпателно изискванията, на които трябва да отговаря мол
23
Определение № 804 от 9.03.2017 г. по в. ч. гр. д. № 475/2017 г. на САС; определение
№ 2506 от 20.07.2016 г. по ч. гр. д. № 3257/2016 г. на САС.
24
Обн., ДВ, бр. 86 от 27 октомври 2017 г.
25
Определение № 804 от 9.03.2017 г. по в. ч. гр. д. № 475/2017 г. на САС.
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бата за издаване на европейска заповед за плащане, гарантира спазването на цел
та на посочения регламент.

В съответствие с процесуалната автономия и чл. 25 от Регламента национал
ната юрисдикция е свободна да определя размера на разходите, свързани с
производството, при условия и ред, определени в националното законодателст
во, при спазване на принципите на еквивалентност и ефективност.26 В случай че
молителят претендира присъждане на направените в производството разноски,
те трябва да бъдат описани във формуляра за издаването на заповедта.27 В съ
ответствие със съображение 16 от Регламента сезираната юрисдикция разглеж
да молбата за издаване на европейска заповед за плащане само въз основа на
съдържащата се в нея информация, декларирана от молителя като вярна.
Изискването за описване на доказателствата в подкрепа на вземането не включ
ва тяхното прилагане.
В повечето държави членки молбата се подава на официалния език на държа
вата на сезирания съд или придружена с превод, което изискване дава повод на
Европейската комисия да отправи предложение за въвеждане на възможност за
автоматичен превод и задължение на държавите членки да приемат молби за
европейска заповед за плащане на поне един език, различен от техния офи
циален език.28
Нередовностите в молбата подлежат на поправяне в подходящ срок, опреде
лен от съда, който подлежи на продължаване (чл. 9 от Регламент № 1896/2006).
В съответствие с чл. 11, пар. 1, б. „в“ от Регламента неспазването на срока за
поправяне на молбата от кредитора обуславя отхвърлянето є. Според практика
та на българските съдилища нередовната молба се оставя без движение с указа
ния за отстраняване на пороците є, като непоправянето им в срок има за своя
правна последица прекратяване на производството с процесуален акт.29
Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба, но ком
петентен да се произнесе по него е апелативният съд, в чийто съдебен район е
окръжният съд, постановил обжалвания акт. Изключителната въззивна подсъд
ност на Софийския апелативен съд, предвидена в чл. 623, ал. 6 във връзка с
чл. 627, ал. 2 ГПК, е за производството по обжалване на разпореждането, поста
новено по молба за издаване на изпълнителен лист въз основа на европейска
заповед за плащане, издадена в друга държава членка, а не за процедурата по
издаването є пред сезирания български съд.30
1.3.4. Произнасяне по молбата за издаване на европейска заповед за
плащане
В случай че са изпълнени изискванията за допустимост, основателност и ре
довност на молбата, националната юрисдикция издава европейска заповед за
Решение от 13 декември 2012 г., Iwona Szyrocka, C-215/11, EU:C:2012:794, точки 34–36.
Решение № 1861 от 31.08.2015 г. по в. ч. гр. д. № 3338/2015 г. на САС.
28
Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически
и со
циален ко
ми
тет от
нос
но при
ла
га
не
то на Регламент (ЕО) № 1896/2006, Брюксел,
13.10.2015 г., COM (2015) 0495, точка 3.3.2.
29
Определение № 3058 от 29.10.2012 г. по ч. гр. д. № 3031/2012 г. на ОС – Варна.
30
Определение № 75 от 20.12.2012 г. по ч. гр. д. № 783/2012 г., III г. о., ВКС.
26

27
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плащане в 30-дневен инструктивен срок от подаването є със съдържанието на
типовия формуляр Д, възпроизведено в приложение V към Регламента, заедно
с копие от молбата за издаването є. Регламент (ЕС) № 936/2012 г. на Комисията
от 4 ок
том
в
ри 2012 г.31, който измени приложенията към Регламент
№ 1896/2006, гарантира уведомяване на ответника в карето „Важна информа
ция за ответника“ на формуляр Д относно дължимостта съгласно националното
законодателство на лихва до датата на принудителното изпълнение на задълже
нието по заповедта, което ще доведе до увеличаване на общата сума за плаща
не. В случаите, при които молителят претендира лихвите за забава до датата на
плащане на вземането, според ре
шение от 13 декем
ври 2012 г., Iwona
Szyrocka, C-215/11, EU:C:2012:794 на Съда на ЕС националната юрисдикция
разполага с правомощия да адаптира типовия формуляр за заповедта според
конкретните обстоятелства по делото. Съдът определя границите на допусти
мото адаптиране по следния начин:
Решение от 13 декември 2012 г., Iwona Szyrocka, C-215/11, EU:C:2012:794
58. Следователно формулярът на европейската заповед за плащане трябва да се попълни
по начин, който да позволи на длъжника, от една страна, да възприеме недвусмислено
съдебния акт, на основание на който той трябва да плати на молителя лихвите, начисле
ни до плащането на главницата, и от друга страна, ясно да установи лихвения процент,
както и датата, считано от която се претендират тези лихви. При спазване на тези изиск
вания конкретните условия и ред за попълване на посочения формуляр могат да бъдат
определяни от националната юрисдикция.
59. Като пример, националната юрисдикция може да посочи във формуляра на евро
пейската заповед за плащане валутата в колонката, предвидена за тази цел, лихвения
процент – в колонката, озаглавена „Сума“, а в колонката „Дата (ден/месец/година)“ –
уточнението, че длъжникът заплаща лихви, считано от определена дата до плащането на
главницата.
60. Вследствие на гореизложеното, [...] в случаите, в които на длъжника се разпорежда
да плати лихвите, начислени до плащането на главницата, националната юрисдикция е
свободна да избере конкретния начин на попълване на формуляра на европейска
та заповед за плащане, който се съдържа в приложение V към Регламент № 1896/2006,
така че попълненият формуляр да позволи на длъжника, от една страна, да възприеме
недвусмислено съдебния акт, на основание на който той трябва да плати на молителя
лихвите, начислени до плащането на главницата, и от друга страна, ясно да установи
лихвения процент, както и датата, считано от която се претендират тези лихви.

Ако изискванията на чл. 8 от общностния акт са налице за част от вземането
и при условие че молителят приеме предложението за изменение на молбата
чрез връщане на формуляр В, европейската заповед за плащане ще обхване са
мо тази част.
При установяване на поне едно от основанията, уредени в чл. 11, пар. 1 от
Регламента, националната юрисдикция отхвърля молбата, като уведомява мо
лителя за конкретната причина с формуляр Г, представляващ приложение V
към общностния акт. С оглед на едностепенния характер на процедурата по из
даване на европейската заповед за плащане, актът за отхвърляне не подлежи на
обжалване. Молителят запазва правото да предяви вземането си чрез всяка об
щностна или национална процедура, включително повторно да инициира произ

31
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вод
ст
во за из
да
ва
не на ев
ро
пейска за
по
вед за пла
ща
не (чл. 11, пар. 3 от
Регламента). Тази информация е част от реквизитите в съдържанието на фор
муляр Г и молителят я узнава с връчването му.
1.3.5. Връчване на европейската заповед за плащане
Издадената европейска заповед за плащане ведно с приложената към нея
молба за издаването є (формуляр А), без допълнения 1 и 2 към нея32, се връчва
на длъжника, който от съдържанието є се уведомява за правата му след връчва
не: плащане на посоченото вземане или подаване на възражение срещу заповед
та в 30-дневен срок от връчването є, включително за последиците от упражня
ването, съответно неупражняването им. За да е надлежно връчването, заедно с
издадената заповед длъжникът следва да получи формуляр Е, представляващ
възражение срещу нея (чл. 16, пар. 1 от Регламента). Връчването се осъществя
ва на адреса, посочен в заповедта въз основа на предоставените от молителя
данни при сезиране на националната юрисдикция. Регламент № 1896/2006 уста
новява в разпоредбите на членове 13–15 от него само минималните стандар
ти относно връчването, което може да бъде с удостоверяване или без удосто
веряване на лично получаване от ответника. Както отбелязва Съдът на ЕС, ако
не бъдат спазени уредените от Регламента минимални изисквания относно
връчването, би било застрашено равновесието между преследваните с общ
ностния акт цели за бързина и ефективност, от една страна, и за зачитане
на правото на защита на ответника, от друга.33 В практиката си Съдът е
имал повод да се произнесе по въпроса за правните последици от неспазване на
минималните изисквания относно връчването, съдържащи се в членове 13–15
от Регламента, когато нередовностите се установят, след като издадената евро
пейска заповед за плащане е обявена за подлежаща на изпълнение от съда по
произход. При отговор на въпроса трябва ли Регламентът да се тълкува в сми
съл, че процедурите по членове 16–20 от него са приложими, когато се окаже,
че заповедта за плащане не е била връчена в съответствие с минималните
изисквания, предвидени в членове 13–15 от него, Съдът приема:
Решение от 4 септември 2014 г., eco cosmetics GmbH & Co. KG, Raiffeisenbank St.
Georgen reg. Gen. mbH, C-119/13 и C-120/13, EU:C:2014:2144
43[...] следва да се уточни, че когато връчването не е в съответствие с минималните
изисквания, установени в членове 13–15 от Регламент № 1896/2006 посоченият в
член 16, параграф 2 от този регламент срок за възражение не започва да тече, с което се
поставя под въпрос допустимостта на процедурите, които зависят от изтичането на този
срок, като например обявяването на заповедта за подлежаща на изпълнение по член 18
от посочения регламент или прегледът по член 20 от същия, дори тези процедури вече да
са били образувани. [...]
45. При всички положения следва да се припомни, че съгласно член 26 от Регламент
№ 1896/2006 процесуалните въпроси, които не са изрично разгледани в този регламент,
„се регулират от националното законодателство“, поради което в такъв случай прилага
нето по аналогия на въпросния регламент е изключено.
Допълнение 1 съдържа банкови данни за целите на плащане на съдебните такси от ище
ца, а допълнение 2 – избора на ищеца за развитие на производството след подаване на възра
жение от ответника.
33
Решение от 4 септември 2014 г., eco cosmetics GmbH & Co. KG, Raiffeisenbank St.
Georgen reg. Gen. mbH, C-119/13 и C-120/13, EU:C:2014:2144, точка 37.
32

162

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

46. Регламент № 1896/2006 не казва нищо по въпроса за евентуалните способи за защита
на разположение на длъжника в случаите, в които едва след като европейската заповед за
плащане е обявена за подлежаща на изпълнение, се установява, че тя не е била връчена в
съответствие с минималните изисквания, определени в членове 13–15 от този регламент.
47. Следователно в такъв случай приложимо по отношение на тези процесуални въпроси
ще е националното право, така както предвижда член 26 от Регламент № 1896/2006.
48. При всички положения следва да се подчертае, че видно от точка 43 от настоящото
решение, когато европейска заповед за плащане не е връчена в съответствие с минимал
ните изисквания, установени в членове 13–15 от Регламент № 1896/2006, спрямо нея е
неприложима предвидената в член 18 от посочения регламент процедура, по която евро
пейска заповед за плащане се обявява за подлежаща на изпълнение. Следователно обявя
ването на такава заповед за плащане за подлежаща на изпълнение трябва да се счита за
недействително.
49. С оглед на изложените по-горе съображения, на първия въпрос следва да се отгово
ри, че Регламент № 1896/2006 трябва да се тълкува в смисъл, че процедурите по членове
16–20 от този регламент не са приложими, когато се окаже, че европейската заповед за
плащане не е била връчена в съответствие с минималните изисквания, установени в чле
нове 13–15 от посочения регламент. Когато подобна нередовност е установена едва след
като европейската заповед за плащане е била обявена за подлежаща на изпълнение,
длъжникът трябва да има възможност да изтъкне тази нередовност, която, ако бъде над
лежно доказана, трябва да доведе до недействителност на обявяването на тази заповед за
подлежаща на изпълнение.

С решението си Съдът приема, че извършеното при нарушение на минимал
ните изисквания по членове 13–15 от Регламента нередовно връчване, устано
вено, след като европейската заповед за плащане е била обявена за подлежаща
на изпълнение, не е сред изчерпателно изброените основания за преглед по
чл. 20 от посочения Регламент.34 Защитата на длъжника следва да се осъществи
чрез възражение срещу заповедта, тъй като поради липса на надлежно връчване
срокът за него не е започнал да тече. По аналогия на чл. 423, ал. 1, т. 1 ГПК той
ще може да упражни правото си на възражение срещу издадената заповед,
включително пред въззивния съд.
За конкретните начини на връчване с удостоверяване или без удостоверяване
на лично получаване от ответника разпоредбите на чл. 13, пар. 1 и чл. 14, пар. 1
от Регламент № 1896/2006 препращат към приложимото национално законода
телство на държавата, в която то трябва да се извърши. Макар връчването по
електронен път да е предвидено в членове 13 и 14 от общностния акт като въз
можен способ на връчване, то все още не се е превърнало в реалност в съдебни
те системи на ЕС. Нормата на чл. 27 от Регламента предвижда изрично, че съ
щият не за
ся
га при
ла
га
не
то на Регламент № 1348/2000. Както е из
вест
но,
последният е отменен и заменен с Регламент № 1393/200735, в чийто чл. 25,
пар. 2 се уточнява, че „[в]сяко позоваване на Регламент [№ 1348/2000] се раз
бира като позоваване на [Регламент № 1393/2007]“. За неуредените с Регламент
№ 1896/2006 въпроси, свързани с връчването на европейска заповед за плащане
заед
но с мол
ба
та за из
да
ва
не
то є, се при
ла
га Регламент № 1393/2007. На
взаимодействието между двата общностни акта относно изискванията за уста
Решение от 4 септември 2014 г., eco cosmetics GmbH & Co. KG, Raiffeisenbank St.
Georgen reg. Gen. mbH, C-119/13 и C-120/13, EU:C:2014:2144, точка 44.
35
OB L 324, 10.12.2007 г., с. 79.
34
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новяване на надлежно връчване на издадената европейска заповед за плащане и
придружаващите я документи е посветено решение от 6 септември 2018 г.,
Catlin Europe SE, C-21/17, EU:C:2018:675 на Съда на ЕС. То съдържа произ
насяне по преюдициалния въпрос: дали когато европейската заповед за плащане
е връчена на длъжника, без молбата за издаването є да е написана или преведе
на на език, който се предполага, че той разбира, както изисква чл. 8, пар. 1 от
Регламент № 1393/2007, той трябва да бъде надлежно уведомен чрез съдър
жащия се в приложение II към последния регламент формуляр-образец,
че има право да откаже да приеме въпросния документ, както и за прав
ните последици от липсата на такова уведомяване, в частност дали това
обстоятелство е основание да се иска преглед на европейската заповед за
плащане по реда на чл. 20, пар. 2 от Регламент № 1896/2006. В решението
си Съдът квалифицира молбата за издаване на европейска заповед за плащане
като до
кумент за обра
зу
ване на про
цеду
ра по сми
съ
ла на чл. 8, пар. 1 от
Регламент № 1393/2007 и приема:
42. Освен това член 12, параграф 2 от Регламент № 1896/2006 предвижда, че европейска
та заповед за плащане се издава заедно с копие от молбата, така че заповедта се връчва
на длъжника заедно с молбата. [...]
43. Поради това изискванията на член 8, параграф 1 от Регламент № 1393/2007 се прила
гат не само по отношение на връчването на самата заповед, но и на молбата за издаване
то є. Следователно съгласно посочения член 8, параграф 1 всеки от тези два документа
трябва да се връчи на адресата му на език, който се предполага, че той разбира. За тази
цел следва да се връчи и съдържащият се в приложение II от този регламент формуляробразец, информиращ заинтересованото лице за правото му да откаже да приеме съот
ветния документ.
44. Горният извод се налага в още по-голяма степен, тъй като процедурата за европейска
заповед за плащане, въведена с Регламент № 1896/2006, не е състезателна, в смисъл, че
националният съд се произнася единствено с оглед на подадената от молителя молба и
длъжникът не е уведомен за образуваната срещу него процедура.
45. Следователно длъжникът има възможност да узнае за наличието и съдържанието на
молбата едва в момента на връчването на заповедта. Затова в този случай е особено важ
но да се спази правото на защита, което член 8, параграф 1 от Регламент № 1393/2007
цели да гарантира.
[...]
48. С оглед на горното следва да се заключи, че изискването за задължително и системно
използване на съдържащия се в приложение II към Регламент № 1393/2007 формуляробразец важи по същия начин и за връчването на европейската заповед за плащане, както
и на придружаващата я молба за издаването є.
49. Що се отнася до втория аспект на поставения въпрос, а именно последиците от не
изпълнението на това изискване, постоянна съдебна практика е, че неприлагането на съ
държащия се в приложение II към Регламент № 1393/2007 формуляр-образец не може да
доведе до недействителност на документа, който трябва да се връчи, нито на процедура
та по връчване, като се има предвид, че подобна последица би била несъвместима с
преследваната с този регламент цел, състояща се в това да се предвиди пряк, бърз и ефи
касен начин за предаване между държавите членки на документи по граждански и тър
говски дела (решение от 2 март 2017 г., Henderson, C-354/15, EU:C:2017:157, т. 57 и ци
тираната съдебна практика).
50. За сметка на това, тъй като връчването на посочения формуляр-образец представлява
съществено процесуално изискване, предназначено да гарантира правото на защита на
адресата на документа, липсата на такова връчване трябва да се поправи в съответствие
с разпоредбите, предвидени в посочения регламент. Затова връчващият орган трябва не
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забавно да уведоми адресата на документа за правото му да откаже да приеме този доку
мент, като му връчи съгласно член 8, параграф 1 от посочения регламент въпросния
формуляр-образец (вж. в този смисъл решение от 2 март 2017 г., Henderson, C-354/15,
EU:C:2017:157, т. 58 и цитираната съдебна практика).
51. [...] същите правила трябва да се прилагат по аналогия и за връчването на документи
в контекста на Регламент № 1896/2006.
52. Следователно в случай като този по главното производство, когато молбата за изда
ване на заповед за плащане е написана на език, различен от посочените в член 8,
параграф 1 от Регламент № 1393/2007, и не е връчена на длъжника заедно със съдържа
щия се в приложение II към този регламент формуляр-образец, този пропуск, както и
пропускът адресатът да бъде уведомен, че има право да откаже да приеме такъв доку
мент, трябва да бъдат отстранени във възможно най-кратък срок и в съответствие с
разпоредбите на посочения регламент, като на длъжника се връчи този формуляр-обра
зец. [...]
55. С оглед на всички изложени по-горе съображения на поставения въпрос следва да се
отговори, че регламенти № 1896/2006 и № 1393/2007 трябва да се тълкуват в смисъл, че
когато европейска заповед за плащане се връчва на длъжника, без приложената към нея
молба за издаването є да е написана или преведена на език, който се предполага, че той
разбира, както изисква член 8, параграф 1 от Регламент № 1393/2007, длъжникът трябва
да бъде надлежно уведомен чрез съдържащия се в приложение II към последния регла
мент формуляр-образец, че има право да откаже да приеме въпросния документ.
56. В случай на неизпълнение на това процесуално изискване нередовността на процеду
рата се отстранява в съответствие с разпоредбите на последния регламент чрез връчване
на заинтересованото лице на съдържащия се в приложение II към същия регламент фор
муляр-образец.
57. В този случай поради нередовното връчване на европейската заповед за плащане,
заедно с молбата за издаването є, заповедта не подлежи на изпълнение, а даденият на
длъжника срок за подаване на възражение не може да започне да тече, поради което
член 20 от Регламент № 1896/2006 е неприложим.

Правомощията на съда от държава членка по произход включват действия
по изпращането на издадената заповед за връчване, проверка на доказателства
та и преценка на датата на връчване (чл. 18, пар. 1 от Регламент № 1896/2006),
както и относно спазване на срока на постъпилото срещу заповедта възражение
от длъжника. Европейската заповед е покана за доброволно плащане към
длъжника, която се издава по реда на специално предвидено факултативно
производство с цел облекчаване на процедурите по събиране на безспорни взе
мания. Установяването на безспорния характер на вземането се извършва от
съда, издал заповедта, след изтичане на срока за предявяване на възражението
от длъж
ни
ка. Ето за
що в съ
от
ветст
вие с чле
но
ве 16–18 от Регламент
№ 1896/2006 съдът по произход е длъжен служебно да провери дали заповед
та е връчена надлежно, както и датата на връчването.36 Когато по делото
липсват доказателства за удостоверяване на надлежно връчване на европейска
та заповед за плащане, спазването на срока за възражение не може да бъде пре
ценено, поради което неблагоприятните последици от неизпълнение на указа
нията на съда за довнасяне на дължимата държавна такса за прехвърляне на
производството за разглеждане по исков ред не могат да настъпят.37

36
37

Определение № 4315 от 27.12.2016 г. по ч. гр. д. № 4457/2016 г. на САС.
Определение № 645 от 18.03.2014 г. по ч. гр. д. № 4539/2013 г. на САС.
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1.4. Развитие на производството след издаване на европейската заповед
за плащане
С оглед на целта на процедурата по издаване на европейска заповед за пла
щане – да създаде в полза на кредитора изпълнително основание при нали
чие на изискуемо безспорно вземане без провеждане на исков процес при
зачитане на правото на защита на ответника, развитието на производството
след надлежното връчване на заповедта се подчинява на следните хипотези:
1.4.1. Ако след изтичане на 30-дневния срок от връчване на заповедта не
постъпи възражение от ответника, съдът на държавата членка по произход
обявява европейската заповед за плащане за подлежаща на изпълнение, като
по
пъл
ва фор
му
ляр Ж в при
ло
же
ние VII (чл. 18, пар. 1 от Регламент
№ 1896/2006). Неподаването на възражение в предписания срок има за своя
правна последица преклудиране на правото на длъжника да оспори вземането
по заповедта, по аргумент от чл. 20 от Регламента. Издадената европейска за
повед за плащане, срещу която не е подадено възражение от длъжника, се ста
билизира. Липсата на надлежно подадено възражение в законовия срок e един
ствената процесуална предпоставка за обявяване на заповедта за плащане за
изпълняема (чл. 20, пар. 1 от Регламента). Снабдената с декларацията за изпъл
нимост от съда на държава членка по произход европейска заповед за плащане
подлежи на изпълнение на територията на други държави членки без провежда
не на междинно производство по признаването и допускането є до изпълнение
(чл. 19 от Регламента).
Началото на срока за възражение се поставя единствено при условие, че е
удостоверено надлежно връчване на заповедта и придружаващите я документи
в съответствие с минималните стандарти, установени в членове 13–15 от
Регламент № 1896/2006, изискванията на Регламент № 1393/2007, както и с
конкретните начини на връчване по националното законодателство. От посоче
ната по-горе практика на Съда на ЕС се обосновава изводът, че при нередовно
връчване срокът за подаване на възражение на длъжника не започва да тече, по
ради което не са налице условията за обявяване на европейската заповед за пла
щане за изпълняема.38
1.4.2. При постъпило възражение от длъжника в предвидения законов
срок вземането по заповедта се превръща в спорно. Общностната процедура
цели опростяване, ускоряване и намаляване на разходите за съдебни спорове по
трансгранични дела, когато те са свързани с безспорни парични вземания
(чл. 1, пар. 1, б. „а“ от Регламента). Както Съдът на ЕС отбелязва в практиката
си, тази цел е релевантна само при безспорно вземане, каквото не е налице при
постъпило възражение от длъжника срещу европейската заповед за плащане.39
Установяването на вземането следва да се извърши по исков ред, за който общ
ностният акт предвижда две възможности: чрез прилагане на общностната про

38
Решение от 4 септември 2014 г., eco cosmetics и Raiffeisenbank St. Georgen, C-119/13 и
C-120/13, EU:C:2014:2144, точки 41–43 и 48; решение от 6 септември 2018 г., Catlin Europe
SE, C-21/17, EU:C:2018:675, точка 57.
39
Решение от 13 юни 2013 г., Goldbet Sportwetten GmbH, C-144/12, EU:C:2013:393, точ
ка 42.
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цедура за искове с малък материален интерес според Регламент № 861/2007,
при условие че предметът на делото попада в неговия обхват, или чрез друга
подходяща национална процедура (чл. 17, пар. 1 от Регламент № 1896/2006). В
допълнение № 2 към молбата за издаване на европейската заповед за плащане
молителят има право да упражни избора си относно по-нататъшната процедура
след постъ
пи
ло въз
ра
же
ние от длъж
ни
ка (чл. 7, пар. 4 от Регламент
№ 1896/2006).
Възражението се подчинява на изискването за писмена форма за валид
ност. Формуляр Е, представляващ приложение VI към Регламента, съдържащ
негов образец, се връчва на длъжника ведно с издадената заповед и придружа
ващите я документи. Съгласно чл. 16, пар. 3 от общностния акт обосноваване
не се изисква, а в съответствие със съображение 23 от него неподаването от
длъжника на възражението във формата на образеца, но при спазването на вся
ка друга писмена форма на възражение, ако то е изразено ясно, се приравнява
по значение на надлежно отправено възражение. Съдът по произход извършва
служебна проверка за надлежно връчване на заповедта, както и за спазване на
срока на възражение от длъжника. Сезираният с искова молба след постъпило
възражение срещу европейската заповед за плащане съд също дължи са
мостоятелна преценка относно спазването на срока и съдържанието му, обусла
вящо правния интерес от предявяването на иска.40
Съдът на ЕС е имал повод да се произнесе в практиката си по същността и
правните последици на надлежно подадено възражение в срок.
В ре
шение от 4 септем
ври 2014 г., eco cosmetics GmbH & Co. KG,
Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH, C-119/13 и C-120/13,
EU:C:2014:2144 Съдът определя правните последици на възражението по след
ния начин:
38. Що се отнася, на първо място, до евентуалното прилагане на процедурата за възра
жение, предвидена в членове 16 и 17 от Регламент № 1896/2006, следва да се уточни, че
видно от съображение 24 от посочения регламент, възражението е обичайният способ,
по силата на който процедурата във връзка с европейска заповед за плащане се прекратя
ва и автоматично се преминава към разглеждане на спора по правилата на общото граж
данско производство.
39. Всъщност, щом като вземанията, за които е издадена европейска заповед за плащане,
са оспорени с възражение, особеното производство, уредено в Регламент № 1896/2006,
вече не се прилага, доколкото съгласно член 1, параграф 1, буква „а“ от посочения регла
мент същият има за цел само „да опрости, ускори и намали разходите за съдебни споро
ве по трансгранични дела, свързани с безспорни парични вземания“.

Аналогични са изводите на Съда относно развитието на производството по
Регламента след постъпило възражение и целта, която общностният акт има, в
Решение от 10 март 2016 г., Flight Refund Ltd, C-94/14, EU:C:2016:148:
50. При все това обаче особеното производство, което Регламента № 1896/2006 урежда,
както и целите, които същият преследва, не могат да бъдат приложени, когато взема
нията, представляващи предмет на заповедта за плащане, са оспорени чрез подаване на
възражение по член 16 от същия регламент [...]
40
Решение № 138 от 15.01.2018 по гр. д. № 3298/2017 г. на САС, както и по аргумент от
Тълкувателно решение № 4/2013 от 18.06.2014 г. по тълк. дело № 4/2013 г. на ОСГТК на
Върховния касационен съд, точка 10а.
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Съдът отбелязва по-конкретно в Решение от 13 юни 2013 г., Goldbet
Sportwetten GmbH, C-144/12, EU:C:2013:393, че с възражението:
30. На длъжника е дадена възможност – като компенсация на факта, че въведената с
Регламент № 1896/2006 система не предвижда участието му в европейската процедура
за заповед за плащане – да оспори вземането след издаването на съответната европейска
заповед за плащане.
31. Когато обаче с възражението си срещу европейската заповед за плащане длъжникът
не оспорва компетентността на съда на държавата членка по произход, възражението би
могло да породи за него единствено последиците по член 17, параграф 1 от Регламент
№ 1896/2006. Тези последици се свеждат до прекратяване на европейската процедура за
заповед за плащане и до автоматично преминаване – освен ако молителят не поиска из
рично прекратяването на производството – към разглеждане на спора по правилата на
общото гражданско производство.

Съдът изтъква, че възражението няма за предназначение да служи като рам
ка за защита по същество на длъжника, а единствено да му предостави възмож
ност да оспори вземането. По тези доводи, дори да съдържа оспорвания по съ
щество, подаването му не може да се приравни на явяване по смисъла на чл. 24
от Регламент № 44/2001.41
Развитието на исковото производство след надлежно постъпило възражение
се урежда от правото на държавата членка по произход съгласно чл. 17, пар. 4
от Регламент № 1896/2006. Тази разпоредба в частта, която предвижда автома
тично продължаване по реда на гражданско производство, се тълкува от Съда
на ЕС като норма, която не налага особено изискване, свързано с естеството на
юрисдикциите, пред които то следва да продължи, или правилата, които следва
да прилагат.42 Според практиката на българските съдилища, съобразена с до
пълващата разпоредба на чл. 626 ГПК, при постъпило възражение в срок съдът
указва на заявителя да довнесе дължимата държавна такса за разглеждане на
иска по сметка на родово и местно компетентния съд, като служебно му изпра
ща материалите по делото.
При анализа на българската съдебна практика може да бъде констатирано
различие при определяне на вида на иска, чрез който следва да бъде сезиран съ
дът при продължаване на производството. В част от съдебната практика искът
се квалифицира като установителен спрямо вземането, предмет на издадена
та заповед за плащане.43 Други съдебни актове поддържат, че искът следва да се
квалифицира като осъдителен с предмет вземането, произтичащо от заповедта,
тъй ка
то с подаването на възражението производството по Регламент
№ 1896/2006 г. приключва като специално, издадената европейска заповед за
плащане престава да има ефект и не може да породи последици. Според мо
тивите на тези актове след приключване на исковия процес изпълнителен лист
за вземането следва да бъде издаден въз основа на осъдителното съдебно реше
ние, което ще бъде постановено в рамките на последващото производство, а не
на европейската заповед за плащане.44 Като аргумент в подкрепа на поддържа
41
Решение от 13 юни 2013 г., Goldbet Sportwetten GmbH, C-144/12, EU:C:2013:393, точки
40–41.
42
Решение от 10 март 2016 г., Flight Refund Ltd., C-94/14, EU:C:2016:148, точка 54.
43
Решение № 35 от 20.02.2012 г. по в. т. д. № 471/2012 г. на АС – Варна.
44
Определение № 202 от 14.04.2016 г. по в. т. д. № 231/2016 г. на АC – Пловдив.
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ното становище се изтъква, че с предявения иск ищецът търси самостоятелна
защита на своето притезание срещу ответника, идентично с това по оспо
рената от длъжника заповед за плащане, а не установяване със сила на пре
съдено нещо на вземането по заповедта, с оглед на стабилизиране на нейните
правни последици, в частност, на изпълнителната сила. При евентуално бла
гоприятен за него изход на спора ищецът реализира вземането си въз основа
на решението, постановено в исковото производство, а не на оспорената с
възражението на длъжника европейска заповед за плащане, която не може
да послужи като изпълнителен титул.45 Второто становище следва да бъде
подкрепено като съответстващо на общностната уредба.46 Обстоятелството, че
при националното заповедно производство изпълнителен лист се издава въз ос
нова на заповедта за изпълнение, а не на решението за признаване на вземането
по заповедта за установено, не дава повод при европейската заповед за плащане
да се приложи същият ред. Пряко приложимата норма на чл. 18, пар. 1 от
Регламента изрично урежда условието, при което европейската заповед за пла
щане се обявява за изпълняема от съда по произход – при липса на постъпило
възражение в 30-дневния срок от надлежното є връчване.
Международната компетентност на съда в исковото производство, произти
чаща от правилата на Регламент № 44/2001 и Регламент № 1215/2012, подлежи
на служебна проверка от сезирания съд в случаите на чл. 26 от Регламент
№ 44/2001 и чл. 28 от Регламент № 1215/2012, който не е обвързан от станови
щето на съда, издал европейската заповед за плащане. Регламент № 1896/2006
не указва правомощията и задълженията на юрисдикцията, разглеждаща иско
вото производство, поради което на основание чл. 26 от него тези въпроси се
уреждат от националното право на съда по произход.
Съдът на ЕС е имал повод да се произнесе по преюдициално запитване по
въпроса за правомощията по Регламент № 1896/2006 на юрисдикция, сезирана
с искане да определи териториално компетентната юрисдикция на държава
членка по произход на европейска заповед за плащане и да разгледа въпроса за
международната компетентност на съдилищата на тази държава членка по де
лото за вземането, предмет на заповедта за плащане, срещу която ответникът е
подал възражение в законовия срок. Съдът приема:
Решение от 10 март 2016 г., Flight Refund Ltd., C-94/14, EU:C:2016:148
66. В това отношение, ако направената проверка покаже, че компетентността на юрис
дикциите на държавата членка по произход на европейската заповед за плащане може да
се установи въз основа на разпоредбите на Регламент № 44/2001, юрисдикция като за
питващата не би могла – без да засегне полезното действие на правилото от споменатия
регламент, по което компетентността е установена – да прекрати производството с един
ствения мотив, че националното право не позволява да се установи териториално компе
тентната юрисдикция, която да се произнесе по същество по спорното вземане.
67. Всъщност, [...], тази юрисдикция е длъжна да тълкува националното право в смисъл,
че є позволява да установи или да определи юрисдикцията, която е териториално и мате
риално компетентна да се произнесе по същество по вземането, предмет на заповедта за
Определение № 804 от 9.03.2017 г. по в. ч. гр. д. № 475/2017 г. на САС.
Посоченото различие относно вида на иска и изпълнителното основание, въз основа на
което се издава изпълнителен лист, се проявява и в производството по издаването му – вж.
определение № 2673 от 20.08.2018 г. по в. гр. д. № 3020/2018 г. на САС.
45
46
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плащане, срещу която ответникът е подал възражение в предвидения за тази цел срок.
68. Впрочем прекратяването на делото за разглеждане по същество на спора за вземане
то, когато компетентността на юрисдикциите на държавата членка по произход на запо
ведта за плащане е установена въз основа на Регламент № 44/2001, би засегнало полез
ното действие и на член 17, параграф 1 от Регламент № 1896/2006, тъй като последната
разпоредба изисква при подаване на възражение от ответника производството да продъл
жи автоматично пред компетентните юрисдикции на държавата членка по произход на
заповедта за плащане.
69. В случай обаче, че юрисдикциите на държавата членка по произход не са компетент
ни на основание Регламент № 44/2001, не се налага – обратно на това, което явно приема
за
пит
ва
ща
та юрис
дик
ция – слу
же
бен преглед по ана
ло
гия с член 20 от Регламент
№ 1896/2006 на заповедта за плащане, срещу която ответникът валидно е подал възра
жение. [...]
72. Освен това съгласно член 18, параграф 1 от Регламент № 1896/2006 заповед за пла
щане, срещу която ответникът е подал възражение в предвидения за тази цел срок, не
подлежи на изпълнение. Юрисдикция като запитващата би могла следователно да кон
статира липса на компетентност на юрисдикциите на държавата членка по произход на
европейската заповед за плащане по Регламент № 44/2001 и да приложи предвидените в
такъв случай от националното процесуално право последици.
73. С оглед на всички изложени съображения на поставените преюдициални въпроси
следва да се отговори, че правото на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че при об
стоятелства, при които юрисдикция е сезирана с производство като главното, с което се
иска да се определи териториално компетентната юрисдикция на държавата членка по
произход на европейска заповед за плащане и да се разгледа международната компетент
ност на юрисдикциите на тази държава членка да се произнесат по делото за вземането,
предмет на заповедта за плащане, срещу която ответникът е подал възражение в предви
дения за тази цел срок:
– Регламент № 1896/2006 не указва правомощията и задълженията на тази юрисдикция и
следователно на основание член 26 от същия регламент разглежданите процесуални
въпроси се регулират от националното законодателство на държавата членка,
– Регламент № 44/2001 налага въпросът за международната компетентност на юрисдик
циите на държавата членка по произход на европейската заповед за плащане да се разре
ши по процесуални правила, които позволяват гарантирането на полезното действие на
разпоредбите на същия регламент и правото на защита, като по този въпрос следва да се
произнесе запитващата юрисдикция или юрисдикция, която тя определи като терито
риално и материално компетентна да разгледа в редовно гражданско производство спор
за вземане като това в главното производство,
– ако юрисдикция като запитващата се произнася по международната компетентност на
юрисдикциите на държавата членка по произход на европейската заповед за плащане и
приеме, че съгласно критериите по Регламент № 44/2001 те имат такава, посоченият
регламент и Регламент № 1896/2006 я задължават да тълкува националното право в сми
съл, че є позволява да установи или да определи коя юрисдикция е териториално и мате
риално компетентна да разгледа делото, а
– ако приеме, че международна компетентност липсва, юрисдикция като запитващата не
е длъжна служебно да извърши преглед на заповедта за плащане по аналогия с член 20
от Регламент № 1896/2006.

Ако при служебната проверка сезираният с иска съд констатира, че не е меж
дународно компетентен да се произнесе по него, е длъжен да прекрати произ
водството като недопустимо.47
47
Определение № 429 от 24.01.2017 г. по в. ч. гр. д. № 978/2016 г. на ОС – Благоевград;
определение № 3051 от 1.10.2018 г. по в. гр. д. № 4173/2018 г. на САС.
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В чл. 625, ал. 2 ГПК е уредено особено правило, дерогиращо общото на
чл. 119, ал. 4 ГПК относно преклузивния срок за възражението за местна непод
съдност. За длъжника по европейската заповед за плащане то трябва да бъде
заявено преди исковия процес, и то най-късно с възражението срещу заповедта.
Необясними са както систематичното място на нормата, посветена на възмож
ното развитие на исковия процес, а не на издаването на заповедта, така и огра
ниченията за длъжника в срока за възражение за местна неподсъдност.
1.4.3. Третата възможност се осъществява, в случай че в молбата за издава
не на европейска заповед за плащане молителят е посочил, че се противопоста
вя на прехвърляне на производството към исково след възражение от длъжника
(чл. 7, пар. 4 от Регламент № 1896/2006). Правната последица от постъпилото
възражение при тази хипотеза се изчерпва с прекратяване на производството по
заповедта, което не препятства повторното предявяване на вземането (аргумент
чл. 17, пар. 3 от Регламента).
1.5. Преглед на европейската заповед за плащане
Прегледът се определя като извънреден институт за защита на длъжника
срещу обявената за изпълняема европейска заповед за плащане. В съответствие
с чл. 20 от Регламент № 1896/2006 той има право да поиска прегледа є пред съ
да на държавата членка по произход само в изключителни случаи след изти
чане на срока за възражение. Характеризирайки същността на извънредното
средство за защита срещу заповедта, Съдът на ЕС изтъква, че процедурата по
преглед е ограничена от европейския законодател само до изключителни хи
потези, предвидени изчерпателно, които подлежат на стриктно тълкуване
и прилагане.
Решение от 22 октомври 2015 г., Thomas Cook Belgium NV, C-245/14, EU:C:2015:715
29. Що се отнася до възможността за преглед на европейската заповед за плащане, след
като срокът за подаване на възражение е изтекъл, този преглед е възможен, видно от са
мото заглавие на член 20 от посочения регламент, само „в изключителни случаи“.
[...]
31. Тъй като законодателят на Съюза е искал да ограничи процедурата за преглед до из
ключителни хипотези, посочената разпоредба непременно трябва да се тълкува стриктно
(вж. по аналогия решение Комисия/Съвет, C-111/10, EU:C:2013:785, т. 39 и цитираната
съдебна практика).

Прилагането по аналогия на чл. 20 от Регламента, включително за случаите,
когато националната юрисдикция, сезирана с иска след постъпило възражение,
установи некомпетентност по правилата на Регламент № 44/2001 чрез служе
бен преглед на заповедта, е недопустимо.48 Именно защото прегледът на евро
пейска заповед за плащане е изключителен способ за защита срещу изпълня
емостта є, Съдът прокарва съществено разграничение между него и възраже
нието на длъжника по чл. 16, пар. 1 от Регламента, като отбелязва:
Решение от 22 октомври 2015 г., Thomas Cook Belgium NV, C-245/14, EU:C:2015:715
48. Както е посочено в съображение 25 от този регламент, възможността за преглед на
заповедта, предвидена в член 20 от Регламент № 1896/2006, не трябва да води до пре
доставяне на ответника на втора възможност за оспорване на вземането.

48

Решение от 10 март 2016 г., Flight Refund Ltd., C-94/14, EU:C:2016:148, точка 69.
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Дело C-245/14 Thomas Cook Belgium NV се отнася до случай, при който ев
ропейската заповед за плащане е връчена редовно с лично потвърждаване от
длъжника, който не е подал възражение в срока по чл. 16, пар. 1 от Регламента.
След изтичането му той депозира възражение, като отправя до съда по произ
ход на заповедта и искане за преглед, като твърди, че между страните по дого
вор с общи условия е налице клауза за избор на съд, различен от съда по произ
ход на заповедта, поради което поддържа основание за преглед по чл. 20, пар. 2
от Регламента. Със заключението по делото Съдът се произнася по преюди
циалния въпрос дали чл. 20, пар. 2 от Регламент № 1896/2006 трябва да се тъл
кува в смисъл, че не допуска ответник, на когото съгласно Регламента надлеж
но е връчена европейска заповед за плащане, да има основание да иска прегледа
є, като твърди, че съдът по произход неправилно е приел, че е компетентен, ос
новавайки се на посочена от молителя във формуляра на молбата за издаване
на тази заповед информация, за която ответникът твърди, че е невярна. Съдът
възприема тълкуване, според което с предоставената възможност за преглед на
основание чл. 20, пар. 2 от общностния акт не разполага ответник, на когото ев
ропейската заповед за плащане е връчена редовно и който твърди, че на съда по
произход е предоставена невярна информация от ищеца, въз основа на която
той неправилно е приел, че е компетентен. Съдът изтъква:
39. Следователно [...], когато ответникът иска да подаде възражение за липса на компе
тентност на съда по произход поради предоставена от молителя във формуляра на мол
бата информация, за която твърди, че е невярна, той следва да предприеме действия в
срока за подаване на възражение, предвиден в член 16 от Регламент № 1896/2006.
40. В това отношение следва да се припомни, че тази възможност за действие е улеснена
от обстоятелството, че съгласно член 16, параграф 3 от посочения регламент ответникът
може само да оспори вземането и не е длъжен да уточнява причините за това.
41. Тъй като ползата от установената с Регламент № 1896/2006 процедура се състои в
съчетаването на бързо и ефективно съдебно производство със зачитането на правата на
защита, поради това ответникът трябва да упражни правата си в определените му сроко
ве и впоследствие той има на разположение само ограничени правни средства, за да се
противопостави на изпълнението на европейската заповед за плащане. [...]
43. Следователно при конкретните обстоятелства на делото по главното производство не
би могло да се приеме, че европейската заповед за плащане срещу ответника очевидно е
била издадена неправилно с оглед на изискванията, предвидени в Регламент
№ 1896/2006.

Съдът приема, че липсата на компетентност на съда по произход на заповед
та, обявена за изпълняема поради непостъпило възражение в срок, не попада
сред „други извънредни обстоятелства“, въз основа на които очевидно заповед
та е издадена неправилно по смисъла на чл. 20, пар. 2 от Регламента и не може
да служи като основание за преглед, след като длъжникът не е упражнил свое
временно правото си да възрази срещу издаването є.49
За целите на разграничението между двете средства за защита на длъжника
срещу европейската заповед за плащане следва да бъдат посочени случаите на
съединени дела C-119/13 и C-120/13 eco cosmetics GmbH & Co. KG срещу
Virginie Laetitia Barbara Dupuy и Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH сре
49
Решение от 22 октомври 2015 г., Thomas Cook Belgium NV, C-245/14, EU:C:2015:715,
точки 47–49.
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щу Tetyana Bonchyk. При тях европейските заповеди за плащане са връчени без
лично потвърждаване от ответниците на адрес, който те са напуснали преди
връчването. Съдът на ЕС се произнася по преюдициалния въпрос приложим ли
е институтът на прегледа за подобни случаи и може ли да се прилага по анало
гия чл. 20, пар. 1 и 2 от Регламента. Съдът поста
но
вя
ва, че Регламент
№ 1896/2006 трябва да се тълкува в смисъл, че процедурите по чл. 16–20 от не
го са неприложими, ако се окаже, че заповедта за плащане не е била връчена в
съответствие с минималните изисквания, установени в чл. 13 до 15 от
Регламента. Когато подобна нередовност се разкрие едва след обявяването на
заповедта за подлежаща на изпълнение, длъжникът следва да има право да из
тъкне тази нередовност по реда, предвиден в националното законодателство,
която, ако бъде доказана, следва да доведе до недействителност на обявяването
на заповедта за изпълняема.50 Българският законодател не е предвидил спе
циално средство за изтъкване на този порок при връчване на заповедта. Поради
обстоятелството, че при ненадлежно връчване срокът за възражение не започва
да тече, следва да се приеме, че защитата на длъжника ще се осъществи чрез
възражение срещу издадената заповед, включително пред въззивния съд, по
аналогия на чл. 423, ал. 1, т. 1 ГПК.
С опреде
ление от 21 март 2013 г., Novontech-Zala kft., C-324/12,
EU:C:2013:205 Съдът е имал повод да се произнесе по въпроса за тълкуване на
чл. 20, пар. 1, б. „б“ от Регламента в случая на пропуснат срок за възражение от
адвоката на длъжника, без да е налице вина на последния. Съдът на ЕС постано
вява, че неспазването на срока за подаване на възражение срещу европейска за
повед за плащане поради неизпълнение на задължение от страна на представи
теля на длъжника не е сред основанията за преглед на заповедта за плащане,
тъй като не може да се определи като извънредно обстоятелство нито по сми
съла на чл. 20, пар. 1, б. „б“ от Регламент № 1896/2006, нито по смисъла на
пар. 2 от същата разпоредба. Съдът изтъква:
20. Всъщност е очевидно, че обстоятелства като тези по главното производство, които се
характеризират с неправилното изчисляване и вписване от страна на представителя на
длъжника на срока за подаване на възражение не са „извънредни“ нито по смисъла на
член 20, параграф 1, буква „б“ от Регламент № 1896/2006, нито по смисъла на параграф 2
от същия член.
21. От член 20, параграф 1, буква „б“ и параграф 2 от Регламент № 1896/2006 несъмнено
следва, че преглед на европейска заповед за плащане може да се извърши, когато неспаз
ването на 30-дневния срок за подаване на възражение е последица от наличието на из
вънредни обстоятелства, които са били пречка за подаването на възражението в предви
дения срок, и са изпълнени другите условия, предвидени в посочените разпоредби.
Когато обаче, както в главното производство, пропускането на посочения срок се дължи
на неполагане на дължимата грижа от страна на представителя на длъжника, подобно по
ложение не може да представлява извънредни обстоятелства по смисъла на тези разпо
редби, тъй като е могло лесно да бъде избегнато.
[...]
24. Всъщност, както е видно от текста на член 20, параграф 1, буква „б“, от Регламент
№ 1896/2006, за да има основание длъжникът да иска преглед на европейска заповед за

50
Решение от 4 септември 2014 г., eco cosmetics GmbH & Co. KG, Raiffeisenbank St.
Georgen reg. Gen. mbH, C-119/13 и C-120/13, EU:C:2014:2144, точки 48–49.
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плащане по силата на посочената разпоредба, когато не са налице форсмажорни об
стоятелства, е необходимо да бъдат изпълнени три кумулативни условия, по-точно, пър
во, наличието на извънредни обстоятелства, поради които длъжникът е бил възпрепятст
ван да оспори вземането в предвидения за това срок, второ, липсата на вина от страна на
длъжника, и трето, условието последният да действа незабавно. Фактът, че едно от тези
условия не е изпълнено, е пречка длъжникът да може основателно да поддържа, че е
изпълнил предвидените в посочената разпоредба условия.

Регламентът определя основанията за преглед на заповедта за плащане, как
то и правните последици от наличието им, като производството се урежда от
националното право на държавите членки в съответствие с чл. 26 от него. С ед
ни от последните промени на ГПК51 законодателят отстрани съществуващия
пропуск относно уредба на допълващи Регламента норми в материята на
прегледа на европейската заповед в изключителни случаи. С нормата на
чл. 626а ГПК изрично се уредиха компетентният съд, срокът и неговият нача
лен момент, като се въведоха лаконични правила за производството по раз
глеждане на молбата за преглед, характера на акта, с който съдът се произнася
по нея, и правния му режим.
Компетентен да се произнесе по молбата за преглед е съдът по произход в
рамките на специално производство, образувано след надлежно сезиране от ле
гитимирания длъжник по заповедта. Недопустимо е в производството по изда
ване на изпълнителен лист пред българския съд въз основа на европейска запо
вед за плащане, издадена от съд на друга държава членка, да бъдат изтъквани и
преценявани възражения на длъжника, попадащи под основанията за преглед по
чл. 20 от Регламент № 1896/2006.52
До приемането на чл. 626а ГПК поради липса на изрични други правила
производството по преглед на европейската заповед за плащане беше централи
зирано и отнесено към подсъдността на ВКС, който я разглеждаше по реда на
производството за отмяна на влязло в сила решение в съответствие с чл. 307
ГПК.53 За сравнение, в повечето държави – членки на ЕС, производството по
преразглеждане на заповедта за плащане на основанията по чл. 20 от
Регламента е подсъдно на съда, постановил издаването є, който се произнася с
необжалваемо решение.54 След приемането на новата разпоредба на чл. 626а
ГПК производството по преглед е децентрализирано и отнесено към подсъд
ността на апелативния съд, в чийто съдебен район е окръжният съд, издал евро
пейската заповед за плащане. По молбата за преглед се разменят книжа с едно
седмичен срок за отговор от кредитора по заповедта. Съдът се произнася по
молбата с определение, което е окончателно (чл. 626а, ал. 5 ГПК). Законодате
лят следва модела на уредба на възражението срещу влязла в сила национална
заповед за изпълнение по чл. 423 ГПК.
Правната последица от установяване на основанието за преглед на заповедта
е прогласяването є за нищожна (чл. 20, пар. 3 от Регламент № 1896/2006).
Обн., ДВ, бр. 42 от 22 май 2018 г.
Решение № 2020 от 4.11.2013 г. по гр. д. № 1532/2013 г. на САС.
53
Решение № 202 от 19.03.2018 г. по гр. д. № 2821/2017 г. на ВКС, I г. о.
54
За информация за уведомления на държавите членки вж. Европейски портал за елек
тронно правосъдие > Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси > Европейска
заповед за плащане.
51
52
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1.6. Издаване на изпълнителен лист въз основа на европейска заповед за
плащане от български съдилища
1.6.1. Обща характеристика
Привеждането в изпълнение на европейска заповед за плащане, издадена от
национална юрисдикция на държава членка и изпълняема в държавата по произ
ход в Република България се регулира от националното законодателство
(чл. 21, пар. 1 от Регламент № 1896/2006). Съгласно чл. 19 и съображение 27 от
общностния акт европейската заповед за плащане, издадена и обявена за изпъл
няема в държава членка по произход, за целите на изпълнението се признава и
изпълнява като издадена в държавата членка по привеждане в изпълнение, без
да е необходимо междинно производство по допускане на изпълнение и без въз
можност за оспорване. Европейската заповед за плащане, обявена за изпълня
ема в държавата членка по произход, се включва в чуждестранните изпълнител
ни основания, които подлежат на изпълнение без нарочно производство по
чл. 404, т. 2 ГПК. В обхвата на разпоредбата попадат решения, актове и съдеб
ни спогодби на чуждестранни съдилища, които подлежат на пряко изпълнение в
България. Това са случаите, предвидени в международни актове, при които из
броени в т. 2 от нормата документи подлежат на изпълнение на територията на
Република България, без да е необходимо предварително провеждане на проце
дура по допускане на изпълнението им. Прякото изпълнение на европейска
та заповед за плащане не я превръща в пряко изпълнително основание.
Макар да не е необходима междинна процедура по допускане на изпълнението
є, за да се изпълни на територията на страната ни, заповедта преминава през
производство по издаване на изпълнителен лист пред български съд.
Издаването на изпълнителен лист въз основа на заповедта е обусловено
от международната компетентност на българския съд, произтичаща от
териториална връзка на длъжника с Република България  – регистриран
постоянен адрес, седалище или наличие на имущество, върху което да се
насочи изпълнението.
1.6.2. Особености на производството
Производството за издаване на изпълнителен лист въз основа на изпълняема
европейска заповед за плащане се подчинява на особените правила на чл. 627
ГПК, в съчетание с общите правила на гла
ва три
де
сет и шеста на ГПК.
Особените разпоредби включват особена родова и местна подсъдност.
Родово компетентен в производството по издаване на изпълнителния лист е
окръжният съд, а местната подсъдност е изборна55: постоянният адрес на
длъжника – физическо лице, седалището му, ако е юридическо лице, или
местоизпълнението (чл. 627, ал. 1 ГПК).
Особен е и правният режим на разпореждането, с което съдът се произ
нася по молбата за издаване на изпълнителен лист. То подлежи на въззивно об
жалване, което е централизирано за целите на създаване на единна и предви
дима съдебна практика по прилагането му. Изключително функционално ком
55

Определение № 2506 от 20.07.2016 г. по ч. гр. д. № 3257/2016 г. на САС.
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петентен да се произнесе по въззивната жалба е Софийският апелативен съд
(чл. 627, ал. 2 във връзка с чл. 623, ал. 6 ГПК). Решението на въззивния съд
подлежи на касационно обжалване при наличие на предпоставките на чл. 280,
ал. 1 и ал. 2 ГПК, за разлика от въззивното определение, постановено при об
жалване на разпореждането по чл. 407 ГПК, което според Тълкувателно реше
ние № 5/2015 от 12 юли 2018 г. по тълк. д. № 5/2015 г. на ОСГТК на
Върховния касационен съд не подлежи на касационно обжалване.
Сезираният с молбата за издаване на изпълнителен лист български съд по
изпълнението е ограничен в правомощията си в съответствие с чл. 406, ал. 1
ГПК. Той няма право да преразглежда издадената европейска заповед за плаща
не по същество, а по общите правила проверява дали е редовна като изпълни
телно основание, преди да разпореди издаването на изпълнителен лист.56 Необ
ходимите документи, които молителят трябва да представи пред компетентни
те органи в държавата членка по изпълнението, са посочени в чл. 21, пар. 2 от
Регламент (ЕО) № 1896/2006 г.: 1) препис от европейската заповед за плащане,
обявена за изпълняема от националната юрисдикция на държава членка по
произход, и декларация за изпълнимост; 2) при необходимост – превод на запо
ведта на официалния език на държавата членка по изпълнението. Преводът
трябва да бъде заверен от лице, което е оторизирано за това в една от държави
те членки. Българските съдилища изискват и доказателства, удостоверяващи
правосубектността на молителя – юридическо лице.57 Молбата се оставя без
движение, ако не е снабдена с необходимите формуляри, като съдът е длъжен
да даде указания на страната за отстраняване на констатираните нередовности.58
Препис от молбата не се връчва на длъжника (чл. 405, ал. 1 ГПК). По общи
те правила, преди да се произнесе по нея, съдът проверява дали изпълнителното
основание е редовно от външна страна (чл. 406, ал. 1 ГПК). Проверката е огра
ничена по характер и трябва да бъде съобразена с изискванията на Регламент
№ 1896/2006 – след като заповедта е обявена за изпълняема в държавата членка
по произход, съдът по изпълнението не може да оспори нейното признаване или
заповедта да бъде преразглеждана по същество59 (аргумент от чл. 19 и чл. 22,
пар. 3 от Регламента). В производството по издаване на изпълнителен лист бъл
гарският съд не разполага с правомощието да проверява материалната компе
тентност на съда в държавата членка по произход (по аргумент от чл. 20 от
Регламента).60 Ако при обжалване на разпореждането за издаване на изпълните
лен лист във въззивното производство бъдат представени доказателства от съ
да по произход за отмяна на изпълняемостта на заповедта за плащане, те се
вземат предвид и имат за своя правна последица отмяна на разпореждането и
обезсилване на издадения изпълнителен лист.61 В производството по издаване
на изпълнителен лист въз основа на европейска заповед за плащане се прилага
56
Определение № 498 от 18.02.2013 г. по в. гр. д. № 4497/2012 г. на САС; решение
№ 2020 от 4.11.2013 г. по в. гр. д. № 1532/2013 г. на САС.
57
Разпореждане от 9.11.2012 г. по т. д. № 848/2012 г. на ОС – Пловдив.
58
Определение № 3874 от 24.11.2017 г. по в. гр. д. № 6265/2016 г. на САС.
59
Решение № 2020 от 4.11.2013 г. по гр. д. № 1532/2013 г. на САС.
60
Решение № 498 от 18.02.2013 г. по гр. д. № 4497/2012 г. на САС.
61
Решение № 138 от 25.01.2012 г. по в. гр. д. № 3350/2015 г. на САС.
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разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от Наредба № 1/2004 г. на Висшия адвокатски съвет
за минималните размери на адвокатските възнаграждения и е допустимо да бъ
де направено възражение за прекомерност на основание чл. 78, ал. 5 ГПК.62
Разпореждането, с което се отхвърля искането на молителя за присъждане на
разноски, подлежи на обжалване на основание чл. 248, ал. 3 ГПК, като компе
тентен да се произнесе по него е Софийският апелативен съд.63

2. Eвропейска процедура за искове с малък материален интерес
2.1. Обща характеристика
Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11
юли 2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален
интерес64 е следващата стъпка на общностния законодател при създаване на ав
тономни европейски процедури в специфични материи с цел опростяване, уско
ряване и намаляване на разходите за съдебни производства при зачитане на
правото на справедлив съдебен процес (съображения 8 и 36 от Регламента).
Опростената, автономна и стандартизирана европейска процедура за раз
глеждане на искове с малък материален интерес, която Регламент № 861/2007
въвежда, цели да улесни достъпа до правосъдие, като допринесе за намаляване
на разходите и продължителността на производството при разглеждане на иско
ве по презгранични дела в неговия предметен обхват. За постигането на тези
цели Регламентът урежда автономна европейска процедура за искове с малък
материален интерес по презгранични дела, гарантираща равни условия за стра
ните по нея. Предназначението на промените в Регламент № 861/2007, приети с
Регламент № 2015/2421 след доклада на Комисията относно прилагането на об
щностния акт65, е да бъде предоставен по-широк достъп до правосъдие и сред
ства за ефективна защита на потребителите, които да допринесат за ефективно
упраж
ня
ва
не на пра
ва
та им (съ
обра
же
ние 3 от Регламент № 2015/2421).
Постановеното в рамките на общностната процедура решение от съд или пра
вораздавателен орган на държава членка се признава и подлежи на изпълнение
в друга държава членка, без да е необходима декларация за изпълняемост, без
необходимост от междинно производство по допускане на изпълнение и без
възможност за възражение срещу неговото признаване (чл. 20, пар. 1 и съобра
жение 30 от Регламента).
Характерните черти на общн
 остната уредба по Регламент № 861/2007 могат
да бъдат систематизирани по следния начин:
2.1.1. Опростено и бързо развитие на писмено исково производство,
улеснено, включително езиково, чрез използване на стандартни формуляри за
Определение № 667 от 13.02.2012 г. по ч. т. д. № 418/2012 г. на ВКС, II т. о.
Определение № 1690 от 17.05.2016 г. по в. гр. д. № 2014/2016 г. на САС.
64
OB L 199, 31.07.2007 г., с. 1, изменен с Регламент (ЕС) № 517/2013 (ОВ L 158,
10.06.2013 г., с. 1), Регламент (ЕС) 2015/2421 (ОВ L 341, 24.12.2015 г., с. 1), делегиран
Регламент (ЕС) № 2017/1259 на Комисията (ОВ L 182, 13.07.2017 г., с. 1).
65
Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически
и со
циален ко
ми
тет от
нос
но при
ла
га
не
то на Регламент (ЕО) № 861/2007, Брюксел,
19.11.2013 г., COM (2013) 795.
62
63
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процесуални действия на страните, съдържащи се в приложения I–IV към
Регламента, които ищецът и ответникът попълват и достъпността до които се
гарантира от държавите членки, включително по електронен път (чл. 4, пар. 5 и
чл. 5, пар. 7 от Регламента).
2.1.2. Отпадане на опростената екзекватура, наречена в чл. 1 от общност
ния акт междинно производство, необходимо за признаване и изпълнение в дру
ги държави членки на решението, постановено от национална юрисдикция на
държава членка по произход в рамките на унифицираната процедура за раз
глеждане на искове в обхвата на Регламента.
2.1.3. Единни автономни общностни и детайлни правила за образуване
и развитие на производството, които се допълват от националното процесу
ално право на сезирания съд или правораздавателен орган (чл. 19 от
Регламента).
2.1.4. Автономната процедура е ограничена в приложението си до правни
спорове с международен елемент, наречени в чл. 1, пар. 1 от Регламента
презгранични дела по граждански и търговски въпроси.
2.1.5. Единната европейска процедура за разглеждане на искове с малък ма
териален интерес служи като допълнително, незадължително и алтернатив
но средство за защита на ищеца, което не препятства възможността за прила
гане на други европейски или национални процедури, предвидени в общностно
то или в законодателството на държавите членки (чл. 1, пар. 1 и съображение 8
от Регламента).
Съобразно чл. 288, пар. 1 ДФЕС Регламент № 861/2007 е пряко приложим в
държавите членки и задължителен в своята цялост, включително за уредените с
него приложения I до IV, представляващи стандартни формуляри за процесуал
ни действия на съда и страните в производството. Целта им е да улеснят прила
гането на общностната процедура и да позволят автоматичното попълване и
обработка на данни, включително онлайн и по електронен път, за да бъде уско
рено съдопроизводството при искове по трансгранични дела с малък мате
риален интерес и да бъдат намалени разноските за разглеждането им (съобра
жение 8 от Регламента).
2.2. Предмет и обхват
2.2.1. Действие по време
В съответствие с изричната разпоредба на чл. 29 от Регламент № 861/2007
общностният акт е в сила от 1 август 2008 г., но се прилага от 1 януари 2009 г.
с изключение на чл. 25 от него, който се прилага от 1 януари 2008 г.66 За
Република България Регламентът има същото действие във времето.
2.2.2. Териториален обхват
Регламент № 861/2007 се прилага на територията на държавите членки с из
Измененията в разпоредбите на Регламент № 861/2007 и новите норми в него, въведе
ни с Регламент (ЕС) № 2015/2421, се прилагат от 14 юли 2017 г. съгласно чл. 3 от него. От
същата дата се прилагат и измененията на приложения I–IV към Регламент № 861/2007,
направени с делегиран Регламент (ЕС) № 2017/1259 на Комисията в съответствие с чл. 2 от
него.
66
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ключение на Дания, която не е взела участие в приемането му и не е обвърза
на от неговите разпоредби (съображение 38 Регламента). Недопустимо е както
провеждане на европейската процедура за разглеждане на искове с малък мате
риален интерес, така и изпълнение на постановено в рамките на общностната
процедура съдебно решение на територията на Дания. Обединеното кралство
и Ирландия са изразили желание да участват в приемането и прилагането му
(съображение 37 от него).
2.2.3. Предметен обхват
Две са особеностите в предметния обхват на Регламента: приложимостта на
процедурата по презгранични граждански и търговски дела и максималният
размер на исковата претенция, която подлежи на разглеждане по реда на уед
наквеното общностно производство.
Унифицираните процедурни правила по Регламента се прилагат единствено
към презгранични граждански и търговски дела без възможност за прилага
не по аналогия спрямо чисто вътрешни отношения. Разпоредбата на чл. 3,
пар. 1 от Регламент № 861/2007 съдържа автономното понятие „презгранич
но дело“, искът по което попада в обхвата на общностния акт. Европейската
процедура за искове с малък материален интерес се прилага към граждански и
търговски дела по презгранични спорове, по които поне една от страните по
делото е с местоживеене или обичайно пребивава в държава членка, раз
лична от държавата членка на сезирания съд или правораздавателен ор
ган. Това ограничение до спорове с международен елемент е в съответствие с
приложното поле на други инструменти в областта на съдебното сътрудничест
во по граждански и търговски спорове, включително разгледаната по-горе про
цедура за европейска заповед за плащане. Меродавен момент за определяне на
трансграничния характер на делото е датата на получаване на исковия форму
ляр по чл. 4, пар. 1 от Регламента от съда или от правораздавателния орган
(чл. 3, пар. 3 от акта), като промените след него в обстоятелствата, които го обу
славят, са ирелевантни. Във формуляра за образуване на процедурата ищецът е
длъжен да посочи основанието за презграничния характер на делото (точка 5 от
формуляр А, представляващ приложение I към общностния акт). Местоживее
нето се определя в съответствие с членове 62 и 63 от Регламент № 1215/2012.
Ограничението в приложното поле на общностния акт до презгранични дела се
възприема от Комисията като един от недостатъците на уредбата.67
Интерес представлява преюдициалното запитване, постъпило на 8 ноември
2017 г. от Okresný súd Dunajskâ Streda (Словакия), за тълкуване на понятието
„една от страните“ по чл. 3, пар. 1 от Регламента, по което е образувано дело
C-627/17 на Съда на ЕС. Запитващата юрисдикция поставя следните два пре
юдициални въпроса:
1) Трябва ли понятието „една от страните“ в член 3, параграф 1 от Регламент № 861/2007
[...] да се тълкува в смисъл, че включва и „встъпилата страна“, тоест участник в процеду
рата, който не е нито ищец (страна, завела делото), нито ответник (ответна страна), а се
67
Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически
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конституира в процедурата в подкрепа на ищеца (страната, завела делото) или на ответ
ника (ответната страна)?
2) Ако „встъпилата страна“ не трябва да се счита за „страна“ по смисъла на член 3,
параграф 1 от Регламент № 861/2007:
Попада ли процедурата между ищеца (страната, завела делото) и ответника (ответната
страна), започната с формуляр А от приложение I към Регламент № 861/2007, в прилож
ното поле на Регламент № 861/2007 по смисъла на член 2, параграф 1 във връзка с
член 3, параграф 1, ако ищецът и ответникът са с местоживеене в същата държава
членка, в която е седалището на сезирания съд, и само „встъпилата страна“ е с местожи
веене в друга държава членка?

До предаване на изложението за печат по отправеното преюдициално запит
ване не е постъпило заключение на генерален адвокат и няма произнасяне от
Съда на ЕС.
Изрично изключените от приложното поле на общностния акт презгранични
спорове са посочени в чл. 2, пар. 1 и 2 от него.
Разпоредбата на чл. 2, пар. 1 от Регламент № 861/2007 съдържа автономно
определяне на понятието „иск с малък материален интерес“, като въвежда
максимално допустима негова стойност като критерий. За целите на подобрява
не на достъпа до ефективен и икономически изгоден съдебен механизъм по
презгранични спорове както за потребители, така и за малки и средни пред
приятия, с измененията, въведени от Регламент (ЕС) № 2015/2421, максимално
допустимата стойност на иска се увеличи и не следва да надвишава 5000 евро.
В нея се включ
ва глав
ни
ца
та, а не и лихви
те, раз
носки и дру
ги раз
хо
ди.
Релевантният момент за определянето є е идентичен с уредения по чл. 3, пар. 3
от Регламента относно презграничния характер на делото – моментът на полу
чаване на исковия формуляр от компетентния съд или правораздавателен орган.
Максималната допустима стойност на иска се прилага като критерий и в слу
чаите на насрещен иск. Ако стойността на последния надвишава предела є, ев
ропейската процедура за разглеждане на искове с малък материален интерес не
се прилага и производството се развива в съответствие с процесуалното право
на държавата членка на сезирания съд (чл. 7, пар. 7 от Регламент № 861/2007).
При спазване на очертания предметен обхват общностната процедура се
прилага без оглед на вида на предявения иск.
2.3. Особености в производството
2.3.1. Писмена процедура и използване на съвременни информационни и
комуникационни технологии
Автономната европейска процедура е писмена (чл. 5, пар. 1 от Регламента).
Целта е да опрости и ускори съдопроизводството при искове в нейния обхват,
както и да намали разходите по тези дела (съображение 8 от общностния акт).
Процесуалните действия на страните и съда, с изключение на постановяването
на решението, се извършват във формата на четири многоезични стандартни
формуляра с предписано от Регламента съдържание, предоставящо възмож
ност за улесненото им попълване, включително чрез функция за превод. В съ
ответствие с чл. 6 от Регламента исковият формуляр, отговорът, включително
за хипотезите на насрещни искове, и писмените доказателства към тях се вна
сят на езика на сезирания съд, докато други документи е допустимо да бъдат
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представени на различен от приложимия за производството език. В тези хипо
тези съдът има право да изисква превод на документа само в случай че той е
наложителен за постановяване на съдебен акт по същество или ако насрещната
страна е отказала да го приеме по причина, че не е на езика на производството
или на друг език, който владее. Писменият характер на производството и задъл
жителното прилагане на стандартизираните формуляри при размяна на книжа
между страните са отличителен белег на общностния акт.
Стандартна форма с реквизити се прилага за исковия формуляр (А, пред
ставляващ приложение I), включително за предявяване на насрещен иск (чл. 6
от общностния акт). Той включва описание на доказателствата в подкрепа на
исковата претенция и се придружава от подкрепящите го писмени доказателст
ва. Съобразно чл. 11, пар. 1 от Регламента държавите членки са длъжни да га
рантират, че страните ще получат безплатна практическа помощ при попълване
на формулярите и общодостъпна информация за приложното поле на процеду
рата и компетентните съдилища или правораздавателни органи по нея. В докла
да на Комисията относно прилагането на Регламента от 19.11.2013 г. се отбе
лязва, че държавите членки са предприели твърде малко конкретни мерки, за да
осигурят практическа помощ на страните при попълване на формулярите, като
въз основа на направено проучване се прави заключение, че явно това е причина
за ограниченото прилагане на европейската процедура.68 Сезираният съд или
правораздавателен орган дължи служебна проверка на редовността на исковия
формуляр. Ако той е правилно попълнен, съдът или правораздавателният орган
попълва служебно част I от формуляра за отговор (В, представляващ приложе
ние II към Регламента) и го връчва на ответника ведно с препис от исковия фор
муляр и придружаващите го документи. Ответникът депозира отговор на иска,
съдържащ и оспорване на предметния обхват на процедурата, във формата на
връчения му формуляр, като има възможност да направи доказателствени иска
ния и да приложи писмени доказателства.
В случай на несъответствие на исковия формуляр с предписаната форма, не
достатъчна яснота или непълнота на ищеца се предоставя възможност да го
поправи и да предостави допълнителна информация или документи, както и да
го оттегли. Тези възможности му се указват от сезирания орган с изпращане на
стандартния формуляр Б, представляващ приложение II от Регламента. Срокът
за поправка се определя от съда или от правораздавателния орган. При без
действие на ищеца в рамките на предоставения срок, както и при явна неоснова
телност или недопустимост на иска молбата се отхвърля (чл. 4, пар. 4 от Регла
мента). Съдът е длъжен да информира ищеца за отхвърлянето, включително за
възможността за неговото обжалване. Отхвърлянето следва да се разбира като
отказ на съда да разгледа молбата по реда на европейската процедура за
искове с малък материален интерес, по който съдът се произнася с процесу
ален акт, а не с акт по същество на материалноправния спор. Ето защо не след
ва да бъде определена като правилна практиката на някои български съдилища
за произнасяне с решение при отхвърляне на молбата в хипотезите на чл. 4,
пар. 4 от Регламент № 861/2007.69
68
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Устното изслушване при провеждане на производството и събиране на дока
зателствени средства е изключение. То се провежда по преценка на сезирания
съд или правораздавателен орган в две хипотези: 1) ако след извършена размя
на на книжата между страните намери, че не е възможно да постанови реше
нието си въз основа на представените от тях писмени доказателства; или 2) ако
някоя от страните го е поискала изрично и сезираният орган достигне до извод,
че това е необходимо за провеждане на справедлив процес (чл. 5, пар. 1а от
Регламента). Общностният акт насърчава държавите членки да провеждат уст
ните изслушвания чрез видеоконферентна връзка или друга подходяща техно
логия за комуникация от разстояние, при условие че разполагат с техническа
възможност (чл. 8 от Регламент № 861/2007). Националната процесуална уред
ба изостава значително от внедряването на предвидените в него съвременни ко
муникационни средства, което намалява целеното ускоряване и предимства в
развитието на общностната процедура за искове с малък материален интерес.
С допълващата норма на чл. 624, ал. 1 ГПК за родово компетентен в проце
дурата за разглеждане на искове с малък материален интерес е определен ра
йонният съд, а местната подсъдност е обща – по постоянния адрес на ответни
ка – физическо лице, или седалището на ответника – юридическо лице. Прав
ният режим на решението се подчинява на общите правила. То подлежи на въз
зивно обжалване пред окръжния съд с възможност за прилагане към въззивното
решение на селективното касационно обжалване при предпоставките и ограни
ченията, предвидени в чл. 280 ГПК.
2.3.2. Срокове и бързина в производството
За постигане на ускоряване при разглеждането на презгранични дела по
искове с малък материален интерес еднообразната процедура включва съкрате
ни срокове за развитие на отделните фази в съдопроизводството. Изпращането
на постъпилите в сезирания съд или правораздавателен орган стандартни фор
муляри на насрещната страна се извършва в уредени от общностния акт
14-дневни срокове (чл. 5, пар. 2, пар. 4 и пар. 6 от Регламента); сроковете за
размяна на книжа между страните и за произнасяне от сезирания орган, вклю
чително при устно изслушване, са 30-дневни (чл. 5, пар. 3, 5 и 6, чл. 7 от Регла
мента). Целта е намаляване на продължителността при разглеждане на искове в
обхвата на общностния акт, като в доклада си Комисията отчита значително по
добрение след приемането му по този показател.70 Съобразявайки предназначе
нието на общностния акт, в случаите, когато правилата му не предвиждат сро
кове, задължението на съда или правораздавателния орган да действа възможно
най-бързо се запазва (съображение 23 от Регламента).
Основният начин на връчване на книжата и съдебното решение е по пощата с
потвърждаване на датата и получаването му, но Регламентът предвижда то да
се извършва чрез електронни средства при условие на техническа достъпност и
допустимост съобразно процесуалните правила на държавата членка по произ

70
Вж. доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономи
чески и социален комитет относно прилагането на Регламент (ЕО) № 861/2007, Брюксел,
19.11.2013 г., COM (2013) 795, точка 4.4.
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ход или изразено предварително съгласие, съответно задължение на страната
да приеме този способ (чл. 13, пар. 1 от Регламент № 861/2007).
Засилено е проявлението в единната процедура на служебното начало. В
съответствие с чл. 14, пар. 1 от Регламента при определяне на срокове за разви
тие на производството съдът указва на страните последиците от тяхното
неспазване, определя начина на събиране на доказателствата според приложи
мите от общностния акт правила така, че той да е най-прост и необременяващ
за страните (чл. 9, пар. 1 от Регламента), при необходимост е длъжен да инфор
мира страните по процедурни въпроси (чл. 12, пар. 2 от акта).
Общностната процедура за искове с малък материален интерес е приета с
идеята за максимално намаляване на разходите за страните и постигане на бър
зо и нескъпо съдебно решение при презгранични дела в нейния обхват (съобра
жение 7 от Регламента). Тя не съдържа изискване за задължително представи
телство от адвокат, включително при издаване на изпълнителен лист (чл. 10 и
чл. 21, пар. 3 от Регламента). Според оценката на Комисията в представения
доклад прекомерните такси спрямо стойността на иска са една от главните
пречки пред прилагане на процедурата по Регламента.71 За да бъде гарантиран
достъпът до правосъдие, с промените, в сила от 14 юли 2017 г., общн
 остният
законодател постановява съдебните такси, събирани в държава членка за проце
дурата, да не са несъразмерни спрямо размера на исковата претенция и по-ви
соки от съдебните такси, събирани за националните опростени съдебни проце
дури. За улесняване на ефективния достъп на страните до производството на
страните членки е вменено задължението да гарантират и предложат поне един
от начините за плащане на съдебните такси от разстояние, предвидени в чл. 15а
от Регламента. Направените разноски по делото се възлагат в тежест на страна
та, за която съдебното решение е неблагоприятно, но при условие че са необхо
дими и съразмерни на размера на исковата претенция (чл. 16 от Регламента).
За тълкуване на общностната разпоредба относно разноските – чл. 16 от
Регламента, е отправено преюдициално запитване, постъпило на 21 септември
2017 г. от Svea hovrätt (Швеция), по което е образувано дело C-554/17 на Съда
на ЕС. Запитващата юрисдикция поставя следните два преюдициални въпроса:
1) Представлява ли член 16 от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и
на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък ма
териален интерес пречка пред прилагането на национална разпоредба, съгласно която,
когато в производството са направени няколко иска или когато иск е уважен частично,
може разноските по делото да не се присъждат или да се присъдят частично в зависи
мост от това дали исковете са частично уважени или частично отхвърлени?
2) При утвърдителен отговор на първия въпрос, как конкретно следва да се тълкува изра
зът „страната, загубила делото“ в член 16 от Регламента?

До предаване на изложението за печат по отправеното преюдициално запит
ване не е постъпило заключение на Генерален адвокат и няма произнасяне от
Съда на ЕС.
2.3.3. Съдебно решение и изпълняемост
Съдебното решение се постановява в 30-дневен срок от получаване на отго
71
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вор от ответника или ищеца, съответно от устното изслушване или получаване
на необходимата за решаване на делото информация (чл. 7 от Регламента).
Постановеното решение в рамките на общностната процедура подлежи на
изпълнение без необходимост от декларация за изпълняемост и без възмож
ност за възражение срещу признаването му (чл. 20, пар. 1 от Регламента).
Отличителен белег на общностния акт е прогласената предварителна изпъл
няемост на съдебното решение независимо от възможността за неговото об
жал
ва
не и без изиск
ва
не за обезпе
ча
ва
не (чл. 15, пар. 1 от Регламент
№ 861/2007). Съдебната спогодба, одобрена или сключена пред съд или право
раздавателен орган в рамките на европейската процедура за искове с малък ма
териален интерес, се ползва с идентична изпълнителна сила, както съдебното
решение (чл. 23а от Регламента). Компетентен да постанови спиране или огра
ничаване на изпълнението на съдебното решение в хипотезите, предвидени в
чл. 23 от Регламента, е съдът, пред който делото е висящо (чл. 624б, ал. 1 ГПК).
По молба на всяка от страните съдът или правораздавателният орган издава
без допълнителни разноски удостоверение за съдебно решение, постановено в
рамките на процедурата или на одобрена от тях спогодба, във формата на стан
дартен формуляр (Г, представляващ приложение IV към него). С цел намалява
не на разноските за превод те представят на страната при поискване удостове
рението на всеки друг официален език на институциите на Съюза, като използ
ват подходящ многоезичен динамичен стандартен формуляр на удостовере
нието, поместен в онлайн формат на Европейския портал за електронно право
съдие (чл. 20, пар. 2 от Регламента). Преводът на информация по съдържанието
на решението, предоставена в удостоверението, се извършва от квалифициран
преводач (чл. 21а от Регламента).
2.3.4. Преразглеждане на съдебното решение в изключителни случаи
Извънредният способ за преразглеждане, уреден с чл. 18 от Регламента, це
ли да възстанови правото на защита на ответника срещу съдебно решение,
постановено в рамките на общностната процедура при нередовност на връчване
на книжа или призоваване, както и при обективна невъзможност от негова стра
на да оспори исковата претенция. Целта е да се гарантират минималните стан
дарти за справедлив процес на ответника. Общностният акт определя основа
нията за преразглеждане на съдебния акт, както и правните последици от про
веждане на производството. Измененият с Регламент № 2015/2421 чл. 18, пар. 2
от Регламент № 861/2007 предвиди изрично 30-дневен решителен срок за по
даване на молбата. Началният момент за депозирането є е уреден от общност
ния законодател – деня, в който ответникът действително се е запознал със съ
дебното решение или най-късно датата на първата изпълнителна мярка, която
води до ограничение на разпоредителните права на ответника, т.е. първото
изпълнително действие.
Производството за разглеждането на молбата се подчинява на националното
право на държавата членка, в която се провежда, в съответствие с чл. 19 от
Регламента. С едни от последните промени на ГПК72 законодателят отстрани
72
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съществуващия пропуск по уредба на допълващи общностния акт норми, пос
ветени на предвидения в него извънреден способ. С нормата на чл. 624, ал. 4
ГПК изрично се уреди компетентният съд, като законодателят прие лаконични
правила за производството, характера на акта, с който то завършва, и правния
му режим. Производството по преразглеждане на съдебното решение, постано
вено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален инте
рес, е функционално отнесено към подсъдността на апелативните съдилища. По
молбата се разменят книжа с едноседмичен срок за отговор, като производство
то за разглеждането є се развива като правило в закрито заседание (чл. 624,
ал. 5 и ал. 6 ГПК). Сезираният съд се произнася с решение, което е оконча
телно. Спиране или ограничаване на изпълнението на атакуваното решение по
смисъла на чл. 23 от Регламента се постановява от първоинстанционния съд
(чл. 624б, ал. 1 ГПК).
Правната последица от установяване на основанието за преразглеждане на
решението е обявяването му за нищожно (чл. 18, пар. 3 от Регламента).
2.4. Особености при издаване на изпълнителен лист въз основа на съдебно
решение в европейска процедура за искове с малък материален интерес
от български съдилища
Производството за издаване на изпълнителен лист въз основа на изпълняемо
съдебно решение, постановено в европейска процедура за искове с малък мате
риален интерес, се подчинява на особените правила на чл. 624а ГПК в съчета
ние с общите правила на глава тридесет и шеста ГПК. То е сходно с вече раз
гледаното в изложението по-горе производство за издаване на изпълнителен
лист въз основа на европейска заповед за плащане. Тук ще бъдат отбелязани
само спецификите му.
Необходимите документи, които молителят следва да представи пред компе
тентните органи в държавата членка по изпълнение, са посочени в чл. 21, пар. 2
от Регламент № 861/2007: 1) препис от решението, което удовлетворява усло
вията за установяване на неговата автентичност; и 2) удостоверението – форму
ляр Г, представляващ приложение IV към него, при необходимост снабдено с
превод на официалния език на държавата членка по изпълнение или на друг
език, който тя е посочила като приемлив. Преводът е необходимо да бъде заве
рен от лице, оторизирано за това в една от държавите членки.
Съдът на държавата членка по изпълнение извършва ограничена по характер
проверка, съобразена с изискванията на Регламент № 861/2007 – след като
постановеното решение подлежи на изпълнение в държавата членка по произ
ход, съдът по изпълнението не може да го преразглежда по същество (чл. 22,
пар. 2 от Регламента).

3. Европейско изпълнително основание при безспорни вземания
3.1. Обща характеристика
Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21
април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание за безспор
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ни вземания73 е първият от регламентите от ново поколение по граждански и
търговски дела, приети при действието на Регламент № 44/2001, въвеждащи
общностни процедури, по реда на които се удостоверяват или постановяват ак
тове от съда по произход, изпълняеми на територията на държава членка по
изпълнение без провеждане на междинни съдебни процедури за признаване и
допускане в държава членка по изпълнение.
Целта на общностната уредба в Регламент № 805/2004 е да предостави зна
чителни предимства в сравнение с процедурата за изпълнение на решения,
предвидена в Регламент № 44/2001, като осигури възможност националните съ
дебни решения, съдебни спогодби и публични документи по безспорни взема
ния в обхвата на общностния акт да бъдат удостоверени като европейско
изпълнително основание, което да служи като „европейски паспорт“ за тяхното
свободно движение в европейското съдебно пространство. Разглежданият акт
от правото на ЕС се отличава по този признак от другите два регламента, с
които се въвеждат общностни процедури за улесняване на събирането на взема
ния по трансгранични дела – Регламент № 1896/2006 и Регламент № 861/2007.
Както е имал повод да отбележи генералният адвокат Y. Bot в своето заклю
чение, представено на 8 септември 2016 г., по дело C-484/15:
26. Докато тези регламенти създават нови единни европейски процедури, приложими са
мо при трансгранични дела и различни от националните процедури, които същевременно
продължават да се прилагат, с Регламент № 805/2004 на практика не се въвежда единно
европейско изпълнително основание, а на националните решения се придава свойст
вото да се движат свободно в европейското съдебно пространство, като към тях се
добавя удостоверяване, което служи като „европейски паспорт“.

Основната цел на Регламент № 805/2004 е прокламирана в чл. 1 и съображе
ние 9 от него – въвеждане на европейско изпълнително основание за безспорни
вземания чрез приемане на минимални процесуални изисквания за удостоверя
ването му. Съдът на ЕС изтъква в практиката си
Решение от 14 декем
ври 2017 г., Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś, C-66/17,
EU:C:2017:972
33. [...] следва да се припомни, че основната цел на този акт, съгласно член 1 от него, е
да въведе европейско изпълнително основание за безспорни вземания чрез приемането
на минимални процесуални изисквания, свободно движение на съдебни решения, съдеб
ни спогодби и публични документи във всички държави членки, без да бъде необходимо
да се минава през междинни съдебни процедури за признаване и изпълнение в държавата
членка на принудителното изпълнение. Все пак, [...] условията за прилагане на механиз
ма на дерогации от общия режим на признаване на съдебните решения, въведен с този
регламент, следва да се тълкуват стриктно.

Предназначението на общностния акт е да бъде осигурена изпълняемостта в
европейското съдебно пространство на национално съдебно решение, съдебна
спогодба и публичен (автентичен) документ по безспорно вземане, удостовере
ни от съда по произход като европейско изпълнително основание, като с това се
опростят и намалят разходите за привеждане в изпълнение на удостоверените
европейски изпълнителни титули на територията на държавите членки.
OB L 143, 30.04.2004 г., с. 15, изменен с Регламент (ЕО) № 1869/2005 (OB L 300,
17.11.2005 г., с. 6) и Регламент (ЕО) № 1103/2008 (OB L 304, 14.11.2008 г., с. 80).
73
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Общностният акт въвежда минимални изисквания (задължителни стандарти) за
процедурите относно безспорни вземания (глава III от него), спазването на
които премахва необходимостта от междинно производство по признаване и
допускане до изпълнение на национално решение и позволява свободното дви
жение на удостоверените като европейско изпълнително основание актове в
държавите членки без съдебно преразглеждане от държавата членка по изпъл
нение (съображение 18 от Регламент № 805/2004). Както се подчертава в съ
ображение 19 от общностния акт, той не налага на държавите членки да въведат
в процесуалното си законодателство уредените с него минимални задължител
ни изисквания за провеждане на процедури по безспорни вземания. Спазването
им от съда по произход е процесуална предпоставка за по-резултатното и побързо изпълнение на решенията в другите държави членки (съображение 19 от
Регламента), т.е. за удостоверяване и изпълняемост на европейско изпълнител
но основание по безспорно вземане в европейското съдебно пространство. В
съответствие със съображение 12 от Регламента те имат за цел да гарантират
правото на защита на длъжника в процедурата, приключила със съдебен акт по
безспорно вземане.
В актовете си Съдът на ЕС подчертава значението на въведените с Регла
мента минимални изисквания за процедурите по безспорни вземания, като из
тъква:
Решение от 9 март 2017 г., Ibrica Zulfikarpašić, C-484/15, EU:C:2017:199
48. [...] Тези минимални изисквания са израз на волята на законодателя на Съюза да сле
ди производствата, водещи до постановяване на решения по безспорно вземане, да оси
гуряват достатъчно гаранции за спазването на правото на защита.
Решение от 28 февруари 2018 г., Collect Inkasso и др., C-289/17, EU:C:2018:133
36. Минималните изисквания, посочени в глава III от Регламент № 805/2004, са израз на
волята на законодателя на Европейския съюз да следи производствата, водещи до поста
новяване на решения по безспорно вземане, да осигуряват достатъчно гаранции за спаз
ването на правото на защита в държавата членка по произход [...], като се има предвид
принципът на избягване на контрол в това отношение в държавата членка на изпълнение.
37. Всъщност, тези минимални изисквания [...] имат за цел съгласно съображение 12 от
Регламент № 805/2004 да гарантират, че длъжникът е информиран за съдебните дейст
вия срещу него, по такъв начин и в такова време, за да може да организира своята защи
та, от една страна, за изискванията по активното му участие в съдебната процедура за
оспорване на вземането, и от друга страна, за последствията от неучастието.

Удостоверяването на изпълнителното основание като европейско е правна
възможност за кредитора и не засяга правото му да приложи други общностни
процедури за снабдяване с изпълнителен титул за принудително събиране на
безспорното вземане (чл. 27 във връзка със съображение 20 от Регламента).
Приет при действието на Регламент № 44/2001, разглежданият регламент пре
доставяше ефективно средство за бързо изпълнение с премахване на опросте
ната екзекватура като условие за допускане до изпълнение на удостоверените
като европейско изпълнително основание актове в общностното съдебно
пространство. Уреденото с чл. 39 от Регламент № 1215/2012 пряко изпълнение
на осъдителните съдебни решения по спорове в неговия обхват намали значи
телно предимството на Регламент № 805/2004 при изпълняемостта на актовете,
предвидени в него, но не отмени уредената с общностния акт правна възмож
ност за кредитора да се снабди с удостоверено европейско изпълнително осно
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вание, по аргумент от чл. 27 от Регламента във връзка с чл. 80 от Регламент
№ 1215/2012.
Съдът на ЕС е имал повод да се произнесе в практиката си по преюдициални
запитвания по въпроса за характера на уреденото с Регламента производство по
удостоверяване на съдебно решение като европейско изпълнително основание в
няколко свои решения. Според възприетото тълкуване производството е с пра
вораздавателен характер, функционално свързано с предхождащото го съдебно
производство и представлява негова крайна фаза.
Решение от 16 юни 2016 г., Pebros Servizi Srl, C-511/14, EU:C:2016:448
25. [...]посоченото производство изисква съдебен контрол на условията, предвидени в
Регламент № 805/2004, за да се прецени дали са спазени минималните изисквания за га
рантиране на зачитането на правото на защита на длъжника. [...]
29. Поради това производството по удостоверяване на съдебно решение като европейско
изпълнително основание от функционална гледна точка се явява не като производство,
което е отделно от предхождащото го съдебно производство, а като негов краен етап,
необходим, за да се осигури пълна ефикасност на решението и да се позволи на
кредитора да пристъпи към събиране на вземането си.
30. С оглед на изложеното следва да се констатира, че удостоверяването на съдебно ре
шение като европейско изпълнително основание представлява правораздавателен акт
[...]

Съдът провежда ясно разграничение между същинското удостоверяване на
решение като европейско изпълнително основание и формалния акт на издаване
на удостоверението, посочено в чл. 9 от Регламента, като изтъква:
Решение от 17 декември 2015 г., Imtech Marine Belgium NV, C-300/14, EU:C:2015:825
45. [...] този формален акт на издаването на удостоверение след приемане на решението
за удостоверяване като европейско изпълнително основание не е непременно акт, който
трябва да бъде издаден от съдия, и може да бъде делегирано на секретаря на съда.
46. Обратно, същинското удостоверяване изисква съдебен контрол на условията, предви
дени в Регламент № 805/2004.

Производството за издаване на удостоверение за европейско изпълнително
основание въз основа на национален акт, попадащ в обхвата на Регламент
№ 805/2004, разкрива характеристиките на самостоятелно и едностранно
производство с несъстезателен характер (чл. 619 ГПК). В българската съ
дебна практика процедурата правилно се определя като относително са
мостоятелна, представляваща завършваща фаза за развило се като безспорно (с
оглед на поведението на ответника длъжник) съдебно производство, на
приключващия акт по който е призната европейска изпълняемост.74
Съобразно чл. 288, пар. 1 ДФЕС и чл. 33 от него Регламент № 805/2004 е
пряко приложим в държавите членки и задължителен в своята цялост, включи
телно за уредените с него приложения I до VI.
3.2. Предмет и обхват
3.2.1. Действие по време
В съответствие с изричната разпоредба на чл. 33 от Регламент № 805/2004
той е в сила от 21 януари 2005 г., а се прилага от 21 октомвр и 2005 г. с изклю
74
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чение на чл. 30 до чл. 32, които са приложими от 21 януари 2005 г. За Република
България общностният акт се прилага от датата на присъединяването є към
Европейския съюз – 1.01.2007 г.75
3.2.2. Териториален обхват
Регламент № 805/2004 се прилага пряко на територията на държавите членки
с изключение на Дания, която не е включена в териториалния му обхват (чл. 2,
пар. 2 от Регламента). Обединеното кралство и Ирландия са изразили желание
да участват в приемането и прилагането му (съображение 24 от него).
В съответствие с чл. 288, пар. 1 ДФЕС и чл. 33 от Регламента той е пряко
приложим в държавите членки и задължителен в своята цялост, включително за
уредените с него приложения I до VI.
3.2.3. Материален обхват
Приложното поле на Регламент № 805/2004 г. обхваща решения, съдебни
спогодби и публични (автентични) документи по граждански и търговски дела,
удостоверени като европейски изпълнителни основания от съда по произход не
зависимо от естеството на последния или на правораздавателния орган (чл. 2 от
общностния акт). Материалният обхват е уреден по аналогичен начин, съот
ветстващ на чл. 1 от Регламент № 44/2001 и Регламент № 1215/2012. Разглеж
даният регламент се прилага за ползващи се с изпълнителна сила по национал
ното право актове, удостоверяващи изискуеми парични вземания или вземания,
чийто падеж е определен в националното изпълнително основание (чл. 4, пар. 2
от Регламент № 805/2004 г.). Без значение за удостоверяването е размерът на
претендираното вземане. Подходът към понятието за решение по чл. 4, пар. 1
от Регламента е единен в съответствие с актовете от правото на Европейския
съюз относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.
Както е изтъкнато в заключение на генералния адвокат Y. Bot, представено
на 8 септември 2016 г., по дело C-484/15:
65. От анализа на нормативните актове в правото на Съюза относно съдебното сътруд
ничество по граждански дела съответно следва, че подходът към понятието „решение“
[...]е единен и то получава първично определение, основаващо се на правораздава
телната функция на автора на акта. Поради това всеки акт на орган, който има ка
чеството на съд, съставлява решение.

С оглед на терминологичните различия в националните законодателства
наименованието на акта не е от определящо значение, за да бъде удостоверен
като европейско изпълнително основание за безспорни вземания.76 От значение
е органът, който го постановява, да има качеството на съд и да правораздава в
рамките на състезателно съдебно производство, осигуряващо гаранции за пра
вото на защита на страните. Приравнена на съд за целите на Регламента е
Шведската служба за принудително изпълнение, издаваща съдебна заповед при
неоспорени парични вземания (чл. 4, пар. 7 от общностния акт). При тълкуване
Решение № 136 от 10.11.2011 г. по т. д. № 867/2010 г. на ВКС, II т. о.
Определение № 518 от 3.11.2016 г. по ч. гр. д. № 1240/2016 г. на ВКС, IV г. о.; решение
№ 1620 от 26.07.2013 г. по ч. гр. д. № 2649/2013 г. на САС; решение № 1613 от 27.06.2018 г.
по т. д. № 166/2018 г. на САС.
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на чл. 3 от Регламента и понятията „съд“ и „правораздавателен орган“ по от
правено преюдициално запитване по въпроса дали нотариусите в Хърватия,
действащи в рамките на предоставените им от националното законодателство
правомощия да разпореждат изпълнение въз основа на автентичен документ,
може да бъдат определени като „съд“ за целите на общн
 остния акт, Съдът на
ЕС приема, че разпоредбата на чл. 4, пар. 7 от него се отнася конкретно за по
сочения орган и следва да бъде стриктно тълкувана. По тези аргументи, ка
то анализира целите и структурата на Регламент № 805/2004, Съдът постано
вява:
Решение от 9 март 2017 г., Ibrica Zulfikarpašić, C-484/15, EU:C:2017:199
34. В член 4, точка 7 от Регламент № 805/2004 се предвижда, че при бързите заповедни
производства в Швеция (betalningsföreläggande) изразът „съд“ включва Шведската служ
ба за принудително изпълнение (kronofogdemyndighet). Тъй като тази разпоредба се от
нася конкретно за посочения в нея орган, нотариусите в Хърватия не попадат в нейния
обхват. [...]
43. Защитата на принципа на оправданите правни очаквания в контекст на свободно дви
жение на решенията, [...] налага прецизна преценка на елементите, определящи поня
тието „съд“ по смисъла на този регламент, за да могат националните органи да разпоз
наят решенията, постановени от съдилищата на други държави членки. Всъщност спаз
ването на принципа на взаимно доверие в правораздаването в държавите – членки на
Съюза, който стои в основата на прилагането на посочения регламент, по-специално
предполага, че решенията, чието изпълнение се иска в държава членка, различна от тази
по произход, са постановени в съдебно производство, осигуряващо гаранции за незави
симост и безпристрастност, както и спазване на принципа на състезателност. [...]
49. Национално производство по издаване на разпореждане за принудително изпълнение
без връчване на документа за започване на производството или на равностойния доку
мент и без предоставяне чрез този документ на информация на длъжника относно взема
нето – което в крайна сметка води до това длъжникът да узнава за претендираното взе
мане едва когато въпросното разпореждане му бъде връчено – не може да се квалифици
ра като състезателно.
50. Предвид гореизложените съображения на първата част от въпроса следва да се отго
вори, че Регламент № 805/2004 трябва да се тълкува в смисъл, че в Хърватия нотариуси
те, действащи в рамките на предоставените им от националното право правомощия в
производствата по принудително изпълнение въз основа на „автентичен документ“, не
попадат в обхвата на понятието „съд“ по смисъла на този регламент.

Преценката дали актът, чието удостоверяване като европейско изпълнително
основание се иска, попада под понятието „решение“ по смисъла на Регламента,
е в правомощията на съда по произход като компетентен в производството
по издаване на удостоверението (аргумент чл. 6, пар. 1 от него).
В обхвата на понятието „решение“ по смисъла на общностния акт попадат
осъдителни съдебни решения, заповеди за плащане, разпореждания за незабав
но изпълнение, издадени от съдилища на държави членки77, като годен негов
Вж. решение № 1620 от 26.07.2013 г. по ч. гр. д. № 2649/2013 г. на САС, с което е пот
върдено разпореждане за издаване на изпълнителен лист въз основа на европейско изпълни
телно основание и разпореждане за незабавно изпълнение, издадено от италиански съд, как
то и решение № 1613 от 27.06.2018 г. по т. д. № 166/2018 г. на САС, с което е потвърдено
разпореждане за издаване на изпълнителен лист въз основа на европейско изпълнително ос
нование и общ формуляр за съдебно решение, издадено от Върховния съд, областна съдебна
канцелария на Обединеното кралство.
77
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предмет са и определенията за разноски. При удостоверяването на последните
като европейско изпълнително основание е необходимо да бъде съобразена
практиката на Съда на ЕС по тълкуване на чл. 4, пар. 1 и чл. 7 от Регламента.
Преюдициалното запитване е по въпроса следва ли посочените разпоредби от
общностния акт да се тълкуват в смисъл, че може да бъде издадено удостовере
ние за европейско изпълнително основание по отношение на акт по съдебните
разноски, включен в съдебно решение, постановено по иск за установяване на
съществуването на право на собственост, т.е. иск, който не е включен в мате
риалния обхват на Регламента. Съдът приема:
Решение от 14 декем
ври 2017 г., Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś, C-66/17,
EU:C:2017:972
29. Що се отнася до съдебните разноски, Регламент № 805/2004 съдържа специални
разпоредби. Съгласно член 7 от Регламента, когато решението включва изпълняемо ре
шение по сумата от разноските, свързана със съдебната процедура, то е също легализи
рано в качеството на европейско изпълнително основание, що се отнася до разходите,
освен ако длъжникът определено не е възразил срещу неговото задължение да поеме
въпросните разноски съгласно закона на държавата членка по произход.
30. От текста на тази разпоредба, [...] следва, че решението по съдебните разноски не се
счита за самостоятелно решение в рамките на Регламент № 805/2004, доколкото то се
прилага към такива разноски само когато те са включени допълнително в основното ре
шение. Всъщност използв ането на думата „също“ в текста на член 7 от този регламент
посочва само че „изпълняемото решение по сумата от разноските, свързани със съдебна
та процедура“ се удостоверява като европейско изпълнително основание само ко
гато основното решение се отнася, съгласно обхвата на този регламент, до без
спорно вземане. [...]
32. [...]съгласно специалните разпоредби относно разноските, свързани със съдебните
процедури, предвидени в член 7 от този регламент, решението относно размера на тези
разноски не може да бъде удостоверено като европейско изпълнително основание неза
висимо от основното решение, отнасящо се до безспорно вземане.
35. С оглед на всички изложени по-горе съображения на поставения въпрос следва да се
отговори, че член 4, точка 1 и член 7 от Регламент № 805/2004 трябва да се тълкуват в
смисъл, че изпълняемо решение относно размера на съдебните разноски, включено
в съдебно решение, което не се отнася до безспорно вземане, не може да бъде
удостоверено като европейско изпълнително основание.

Изричните изключения от материалния обхват на Регламента са предмет на
уредба в чл. 2, пар. 1 и 2 от него. В тях се включват и арбитражните решения и
определения.
Национални изпълнителни основания, които попадат в обхвата на Регламент
№ 805/2004, са: 1) осъдителни съдебни решения (типични и нетипични), ползва
щи се с изпълнителна сила; 2) определения по разноските, при условие че съ
дебното решение има за предмет безспорно вземане; 3) заповеди за изпълне
ние78; 4) съдебни спогодби; 5) спогодби, постигнати между страните в резултат
на процедура по медиация, одобрени от съд по реда на чл. 18 от Закона за ме
диацията. Регламентът включва и изпълняем в държава членка по произход
публичен (автентичен) документ, удостоверяващ изрично признато от длъжни
ка вземане (чл. 4, пар. 3 във връзка с чл. 3, пар. 1, б. „г“ и чл. 25 от Регламент
Определение № 518 от 3.11.2016 г. по ч. гр. д. № 1240/2016 г. на ВКС, IV г. о.; опреде
ление № 8809 от 24.04.2015 г. по в. ч. гр. д. № 4873/2015 г. на СГС.
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№ 805/2004). В българското законодателство документи с такъв характер като
изпълнителни основания не са уредени.
3.2.4. Предметен обхват
Предметният обхват на Регламент № 805/2004 е очертан в чл. 3, пар. 1, вто
ра алинея във връзка с чл. 4, пар. 2 от него и се изчерпва с безспорно парично
вземане, изискуемо или чиято дата за плащане е била определена в изпъл
нителния титул. Понятието за безспорно вземане, което Регламентът въвежда
в чл. 3, пар. 1, втора алинея във връзка със съображение 5 от него, е определено
в общностния акт като автономно понятие без препращане към правото на дър
жавите членки. При очертаване на спецификите на това понятие в практиката си
Съдът на ЕС изтъква:
Решение от 16 юни 2016 г., Pebros Servizi Srl, C-511/14, EU:C:2016:448
37. В това отношение следва да се констатира, че Регламент № 805/2004 не определя по
нятието за безспорно вземане чрез препращане към правото на държавите членки.
Напротив, видно от член 3 от този регламент, разглеждан във връзка със съображение 5
от същия, посоченото понятие е самостоятелно понятие на правото на Съюза.
Препратката към правото на държавите членки в член 3, параграф 1, втора алинея, букви
„б“ и „в“ от регламента не се отнася до съществени елементи от това понятие, а до ня
кои особености на прилагането му.

Като автономно понятие, установено по силата на общностния акт, то се
възприема и в българската съдебна практика, която определя като безспорно по
смисъла на Регламента това вземане, което е признато или не е оспорено от
длъжника, а не това, което е установено със сила на пресъдено нещо.79
Самото понятие за безспорно вземане, видно от съдържанието на чл. 3 от
общностния акт, е с по-широк обхват от признато вземане. Безспорно то
съвпада с признатото вземане само в две хипотези – при удостоверяване като
европейско изпълнително основание на споразумение, одобрено от съд, съдър
жащо признание на длъжника, и при удостоверяване на публичен (автентичен)
документ, съдържащ изрично признато от длъжника вземане (чл. 3, пар. 1,
б. „а“ и „г“ от Регламента). При тълкуване на условията за удостоверяване на
публичен документ като европейско изпълнително основание Съдът е имал
възможност да отбележи
Решение от 9 март 2017 г., Ibrica Zulfikarpašić, C-484/15, EU:C:2017:199:
56. Всъщност в съответствие със съображение 5 от Регламент № 805/2004 в член 3,
параграф 1, буква „г“ се предвижда, че публичен документ може да бъде удостоверен ка
то европейско изпълнително основание само ако в този документ длъжникът изрично е
признал вземането.

Изброяването на отделните хипотези, включени в понятието за безспорно
вземане, в чл. 3 от Регламента е numerus clausus. Според критерия поведение
на длъжника в процесуалната теория безспорните вземания по смисъла на общ
ностния акт се разделят на две групи: първата, идентична с изрично признато
вземане и уредена в чл. 3, пар. 1, б. „а“ и „г“ от Регламент № 805/2004; и вто
рата, при която основа за безспорността е допуснато процесуално бездействие
на длъжника, регламентирана в чл. 3, пар. 1, б. „б“ и „в“ от общн
 остния акт.80
79
80

Определение № 387 от 9.02.2015 г. по ч. гр. д. № 259/2015 г. на САС.
Schlosser, P. F., B. Hess. Op. cit., S. 315.
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Спрямо втората се прилагат минималните процесуални изисквания за гаранти
ране на зачитането на правото на защита на длъжника, уредени в глава III на
Регламента при удостоверяване на националния акт като европейско изпълни
телно основание (чл. 12, пар. 1 от Регламент № 805/2004), тъй като според тъл
куването на Съда на ЕС те имат за цел да гарантират, че длъжникът е информи
ран своевременно за съдебните действия срещу него, за да е в състояние да ор
ганизира своята защита, за изискванията по активното му участие в съдебната
процедура за оспорване на вземането, от една страна, и от друга – за последст
вията от неучастието.81
Съдът на ЕС е имал повод да се произнесе по преюдициални запитвания от
носно тълкуване на общностните норми от Регламента в хипотезите на удосто
веряване като европейско изпълнително основание на неприсъствени решения,
при които според процесуалното право на държавата по произход бездейст
вието на длъжника не е равнозначно на мълчаливо признание на исковите пре
тенции, каквато е и българската уредба. При отговор на преюдициален въпрос
дали условията, с оглед на които в случай на неприсъствено решение дадено
вземане се определя като безспорно по смисъла на чл. 3, пар. 1, втора алинея от
Регламент № 805/2004, трябва да се установят съгласно lex fori, или самостоя
телно, въз основа на самия Регламент, Съдът постановява:
Решение от 16 юни 2016 г., Pebros Servizi Srl, C-511/14, EU:C:2016:448
45. С оглед на всички изложени съображения на поставения въпрос следва да се отгово
ри, че условията, с оглед на които в случай на неприсъствено решение дадено вземане се
определя като безспорно по смисъла на член 3, параграф 1, втора алинея, буква „б“ от
Регламент № 805/2004, трябва да се установят самостоятелно, въз основа на самия
регламент.

При произнасяне по преюдициален въпрос дали правото на Съюза следва да
се тълкува в смисъл, че не допуска удостоверяване като европейско изпълни
телно основание по смисъла на Регламента на съдебно решение, постановено в
съдебно производство срещу ответник, чийто адрес е неизвестен, Съдът
приема:
Решение от 15 март 2012 г., G, C-292/10, EU:C:2012:142
62. Безспорно е, че съдебното решение, постановено в неприсъствено производство, е
сред изпълнителните основания по смисъла на член 3 от посочения регламент, които мо
гат да се удостоверят като европейско изпълнително основание. Както се подчертава в
съображение 6 от Регламент 805/2004, липсата на възражения от страна на длъжника,
така както е предвидена в член 3, параграф 1, буква „б“ от този регламент, може да бъде
под формата на неявяване в съда на съдебно заседание или липса на отговор на поканата
на съда да уведоми писмено за намерението да се защитава по делото.
63. При все това член 14, параграф 2 от същия Регламент предвижда, че „за целите на
този регламент връчване в съответствие с параграф 1 не е приемливо, ако адресът на
длъжника не е известен със сигурност“.
64. Следователно от самия текст на Регламент 805/2004 произтича, че съдебно решение,
постановено в неприсъствено производство, при невъзможност да се определи местожи
веенето на ответника, не може да се удостовери като европейско изпълнително основа
ние. [...]
67. Ето защо следва да се приеме, че съдебно решение, произнесено в неприсъствено

81

Решение от 16 юни 2016 г., Pebros Servizi Srl, C-511/14, EU:C:2016:448, точка 44.
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производство срещу ответник, чийто адрес е неизвестен, не трябва да се удостове
рява като европейско изпълнително основание по смисъла на Регламент 805/2004.

Обстоятелството, че според националната правна система постановяването
на неприсъствено решение не означава безспорност на вземането, според Съда
не е от значение за тълкуване на общностните разпоредби.82 За целите на спаз
ване на минималните изисквания за гарантиране на правото на ефективна защи
та на длъжника при тълкуване на чл. 19, пар. 1 от Регламента Съдът постано
вява:
Решение от 17 декември 2015 г., Imtech Marine Belgium NV, C-300/14, EU:C:2015:825
36. [...] задължителният характер на всички разпоредби от този регламент съгласно
член 288 ДФЕС влече задължението на националния съд, сезиран с искане за удостоверя
ване, да провери дали е изпълнено предвиденото в член 19, параграф 1 от същия регла
мент условие, т.е. дали вътрешното право действително и без изключение позволява да
се иска преразглеждане на въпросното решение в посочените хипотези.
[...]
42. С оглед на гореизложеното, на втория и третия преюдициален въпрос следва да се
отговори, че член 19, параграф 1 от Регламент № 805/2004 трябва да се тълкува в сми
съл, че за да бъде извършено удостоверяване като европейско изпълнително основание
на решение, постановено в неприсъствено производство, сезираният с такова искане съд
трябва да провери дали вътрешното право действително и без изключение допуска пъл
но преразглеждане на такова решение от правна и фактическа страна в двете хипотези,
предвидени в посочената разпоредба, и позволява продължаване на сроковете за обжал
ване на решение относно безспорно вземане не само в случай на непреодолима сила, но
и когато други изключителни обстоятелства, независещи от волята на длъжника, са му
попречили да оспори въпросното вземане.

3.3. Удостоверяване на решение като европейско изпълнително
основание
3.3.1. Условия за удостоверяване
Предпоставките за удостоверяване на решение относно безспорно вземане
като европейско изпълнително основание, минималните процесуални изисква
ния за процедурите, когато основание за безспорността на вземането е без
действие на длъжника, както и дължимата от съда по произход проверка се
уреждат пряко от разпоредбите на глава II и III от Регламента.
Предвидените в чл. 6, пар. 1 от общностния акт четири условия са кумула
тивни. Те включват: 1) наличие на изпълнителна сила на решението в държава
членка по произход; 2) спазване от съда по произход на международната компе
тентност по дела във връзка със застраховане и изключителната компетентност
(глава II, раздели 3 и 6 от Регламент № 44/2001, съответстващи на глава II, раз
дели 3 и 6 от Регламент № 1215/2012); 3) в случаите на безспорно вземане по
смисъла на чл. 3, пар. 1, алинея втора, б. „б“ и „в“ от Регламента – съответст
вие на съдебната процедура със задължителните стандарти, уредени в глава III
от общностния акт; и 4) спазване на специалните правила за компетентност при
потребителски договори – съдебното решение да е постановено от съд на дър
жава членка по местоживеене на ответника потребител, ако са изпълнени три
кумулативни условия: вземането е безспорно поради бездействие на ответника,
82

Решение от 16 юни 2016 г., Pebros Servizi Srl, C-511/14, EU:C:2016:448, точка 42.

194

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

отнася се до договор, сключен от потребителя с цел, чужда на неговата търгов
ска и професионална дейност, и потребителят е длъжник.
В практиката си по преюдициални запитвания за тълкуване на общностния
акт Съдът на ЕС е имал повод да отбележи, че засилената защита на длъжника
потребител, предоставена от чл. 6, пар. 1, б. „г“ от Регламент № 805/2004 в съ
ответствие с други правни инструменти от правото на Съюза, се отнася до слу
чаи, при които потребителят е страна по договор, за която се счита, че е по-сла
ба в икономическо и по-неопитна в правно отношение от своя съдоговорител
търговец. По преюдициалния въпрос дали разпоредбата на чл. 6, пар. 1, б. „г“
от Регламент № 805/2004 трябва да се тълкува в смисъл, че се прилага и по от
ношение на договори, сключени между две лица, които не извършват търговски
или професионални дейности, Съдът приема:
Решение от 5 декември 2013 г., Walter Vapenik, C-508/12, EU:C:2013:790
33. Следва обаче да се констатира, че при договорни отношения като разглежданите в
главното производство, а именно между две лица, които не извършват търговски или
професионални дейности, неравнопоставеност на страните също липсва. Това правоот
ношение следователно не може да бъде подчинено на режима за защита, приложим по
отношение на потребители, договарящи се с лица, които извършват търговски или про
фесионални дейности. [...]
38. От всич
ко из
ло
же
но след
ва, че по
ня
тието „потре
би
тел“ по сми
съ
ла на член 6,
параграф 1, буква „г“ от Регламент № 805/2004 се отнася до лице, което с цел, която мо
же да бъде разглеждана като чужда на неговата професионална дейност, сключва дого
вор с лице, упражняващо търговските си или професионални дейности.
39. Поради това на поставения въпрос следва да се отговори, че член 6, параграф 1,
буква „г“ от Регламент № 805/2004 трябва да се тълкува в смисъл, че не се прилага по
отношение на договори, сключени между две лица, които не извършват търговски
или професионални дейности.

От решаващо значение за удостоверяване на решение, материализиращо
безспорно вземане по смисъла на чл. 3, пар. 1, алинея втора, б. „б“ и „в“ от
Регламента, е спазването от съда по произход в съдебната процедура на уреде
ните в глава III от общностния акт минимални стандарти, необходими за гаран
тиране на правото на защита и справедлив процес на бездействащ или неявил се
длъжник. Те обхващат минимални процесуални изисквания относно връчване
на документа за започване на производството и призовки за явяване на съдебно
заседание, което може да се осъществи чрез потвърждение или без потвържде
ние за приемане от длъжника (чл. 13 и чл. 14), както и изисквания към мини
малната информация за вземането и процесуалните средства за оспорването
му, както и за последиците от бездействието му, която следва да му бъде пре
доставена (чл. 16 и чл. 17 от Регламента). Както отбелязва Съдът на ЕС в акто
вете си, минималните процесуални норми, установени в глава III от общност
ния акт, са израз на волята на общностния законодател да следи производства
та, водещи до постановяване на решения по безспорно вземане, да осигуряват
достатъчно гаранции за спазването на правото на защита в държавата
членка по произход, като се има предвид принципът на избягване на кон
трол в това отношение в държавата членка по изпълнение.83 В разпоредба
Решение от 9 март 2017 г., Zulfikarpašić, C-484/15, EU:C:2017:199, точка 48 и решение
от 28 февруари 2018 г., Collect Inkasso и др., C-289/17, EU:C:2018:133, точка 36.
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та на чл. 18 от общностния акт са уредени кумулативните условия за саниране
на неспазването на минималните изисквания по предходните разпоредби от гла
ва III.
При тълкуване на разпоредбите на Регламента относно обхвата на минимал
ните изисквания за задължителната информация, предоставяна на длъжника, в
частност адреса на институцията, пред която може да обжалва, и преодоляване
то им, от значение за проверката на съда по произход при издаване на евро
пейското изпълнително основание, Съдът на ЕС потвърждава техния императи
вен характер и приема:
Решение от 28 февруари 2018 г., Collect Inkasso и др., C-289/17, EU:C:2018:133
32. [...] При безспорно вземане по смисъла на член 3, параграф 1, буква „б“ от посочения
регламент предвиденото в член 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент № 805/2004 усло
вие изисква съдебната процедура в държавата членка по произход да е изпълнила опре
делени минимални изисквания в процесуално отношение, посочени в членове 12–19 от
Регламента, съдържащи се в глава III от него.
33. В това отношение член 17, буква „а“ от Регламент № 805/2004 изисква определена
информация, сред която названието и адреса на институцията, на която да се отговори,
или, при необходимост, пред която трябва да се яви, да бъде ясно изложена във или заед
но с документа за започване на процеса, равностоен документ или призовка за съдебно
заседание.
34. За да може да се санира евентуалното неспазване на минималните изисквания за про
цедурите относно безспорни вземания, член 18, параграф 1, буква „б“ от Регламент
№ 805/2004 изисква длъжникът да има възможност да оспори решението чрез пълно пре
разглеждане и да е бил съответно информиран със или в решението за процесуалните
изисквания в това отношение, включително за наименованието и адреса на институ
цията, пред която се обжалва.
35. Следователно от текстовете на член 17, буква „а“ и член 18, параграф 1, буква „б“ от
Регламент № 805/2004, чието тълкуване се иска от запитващата юрисдикция, следва, че
указването на длъжника на адреса на съответната институция е задължително. [...]
39. Предвид всички изложени съображения на поставените въпроси следва да се отгово
ри, че член 17, буква „а“ и член 18, параграф 1, буква „б“ от Регламент № 805/2004 тряб
ва да се тълкуват в смисъл, че съдебно решение, постановено без длъжникът да е
уведомен за адреса на институцията, на която да отговори, пред която да се яви,
или, при необходимост, пред която може да обжалва решението, не може да бъде
удостоверено като европейско изпълнително основание.

В чл. 19 от общностния акт, в допълнение към минималните задължителни
стандарти за връчване и предоставяне на информация на длъжника, е предвиде
но, че решение може да бъде удостоверено като европейско изпълнително ос
нование само при предпоставката длъжникът да е оправомощен според законо
дателството на държавата членка по произход да иска преразглеждане на съот
ветното решение, ако са изпълнени посочените в нормата условия. Както е
имал повод да отбележи Съдът на ЕС, чл. 19 от Регламент № 805/2004 във
връзка със съображение 9 от него не налага на държавите членки да приспосо
бят националното си законодателство към минималните изисквания за процеду
рите, предвидени в глава III от него, нито да въведат специална процедура за
преразглеждане по смисъла на посочената разпоредба. Единствената последица
от липсата на подобно средство за преразглеждане според чл. 19 от Регламента
се състои в невъзможността решението да бъде удостоверено като европейско
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изпълнително основание при посочените в текста условия.84 При тълкуване на
общностната разпоредба във връзка с условията за удостоверяване като евро
пейско изпълнително основание на решение, постановено в неприсъствено
производство, Съдът приема:
Решение от 17 декември 2015 г., Imtech Marine Belgium NV, C-300/14, EU:C:2015:825
38. За да бъдат зачетени обаче правата на защита на длъжника и правото на справедлив
съдебен процес, гарантирани в член 47, параграф 2 от Хартата, следва да се въведе
изискване въпросните правни средства, на първо място, да позволяват пълно прераз
глеждане на решението от правна и фактическа страна, за да е налице процедура за пре
разглеждане по смисъла на член 19, параграф 1 от Регламент № 805/2004, тълкуван в
светлината на съображение 14 от него.
39. На второ място, посочените правни средства трябва да позволяват на длъжника, кой
то се позовава на една от хипотезите, посочени в член 19, параграф 1, букви „а“ и „б“ от
този регламент, да поиска такова преразглеждане след изтичане на обичайните срокове,
предвидени в националното право за възражение или подаване на жалба срещу реше
нието. Такъв по-специално е случаят, когато националното право предвижда възможност
за продължаване на тези срокове, така че те отново започват да текат, най-рано считано
от деня, в който длъжникът действително е имал възможност да узнае съдържанието на
решението или да упражни правото си на жалба.
40. За да бъдат изпълнени по-конкретно изискванията на член 19, параграф 1, буква „б“
от Регламент № 805/2004, вътрешното право трябва да допуска такова продължаване на
сроковете за обжалване както в случай на непреодолима сила, така и при наличие на из
ключителни обстоятелства, независещи от волята на длъжника и без вина от негова
страна, като се има предвид, че посочената разпоредба прави разграничение между двете
понятия. [...]
42. С оглед на гореизложеното, на втория и третия преюдициален въпрос следва да се
отговори, че член 19, параграф 1 от Регламент № 805/2004 трябва да се тълкува в сми
съл, че за да бъде извършено удостоверяване като европейско изпълнително основание
на решение, постановено в неприсъствено производство, сезираният с такова искане съд
трябва да провери дали вътрешното право действително и без изключение допуска пъл
но преразглеждане на такова решение от правна и фактическа страна в двете хипотези,
предвидени в посочената разпоредба, и позволява продължаване на сроковете за обжал
ване на решение относно безспорно вземане не само в случай на непреодолима сила, но
и когато други изключителни обстоятелства, независещи от волята на длъжника, са му
попречили да оспори въпросното вземане.

Българската съдебна практика предлага примери за правилно прилагане на
дължимата от съда по произход проверка за спазване на задължителните стан
дарти по глава III от Регламента в първата несъстезателна фаза от национално
то заповедно производство. В преобладаващия брой случаи удостоверяването
на заповедта за изпълнение като европейско изпълнително основание се от
хвърля с аргумент несъответствие с изискванията за надлежно връчване по
чл. 13 и сл. от общностния акт, независимо че същото е редовно според на
ционалното законодателство.85

84
Решение от 17 декември 2015 г., Imtech Marine Belgium NV, C-300/14, EU:C:2015:825,
точки 28 до 30.
85
Вж. например определение № 518 от 3.11.2016 г. по ч. гр. д. № 1240/2016 г., IV г. о.,
ВКС; определение № 8809 от 24.04.2015 г. по в. ч. гр. д. № 4873/2015 г. на Софийския град
ски съд; определение № 18564 от 28.09.2015 г. по ч. гр. д. № 10462/2015 г. на Софийския
градски съд.
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3.3.2. Производство за удостоверяване
В съответствие с диспозитивното начало удостоверяването се извършва
след сезиране с писмена молба на страната кредитор по националното изпълни
телно основание. Съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 805/2004 заявлението
може да бъде направено във всеки момент пред съда по произход, т.е. кредито
рът не е обвързан с конкретен срок за упражняване на това свое процесуално
право. Според тълкуването на разпоредбата в практиката на Съда на ЕС не е
необходимо искането за удостоверяване на акта като европейско изпълнително
основание да бъде заявено с документа за започване на производството. Съдът
изтъква:
Решение от 17 декември 2015 г., Imtech Marine Belgium NV, C-300/14, EU:C:2015:825
48. Що се отнася до въпроса дали удостоверяването на решение като европейско изпъл
нително основание трябва да бъде поискано в документа за започване на производство
то, член 6 от Регламент № 805/2004 предвижда, че решение по безспорно вземане, което
е произнесено в държава членка, след заявление във всеки момент пред съда по произ
ход, се удостоверява като европейско изпълнително основание.
49. Освен това, както посочва генералният адвокат в точка 56 от заключението си, не би
имало смисъл да се изисква заявлението за издаване на удостоверение да бъде подадено
заедно с документа за започване на производството, тъй като в този момент все още е
неизвестно дали вземането ще бъде оспорено или не и следователно дали решението,
което ще бъде постановено в края на това производство, ще отговаря на минималните
изисквания, за да бъде удостоверено като европейско изпълнително основание.

Изисквания за обосноваване на международен елемент като необходим за
доказване на интерес от издаването на европейско изпълнително основание не
са предвидени в общностния акт. Ето защо не следва да бъде споделена практи
ката на някои български съдилища, според която молбата трябва да съдържа
твърдения за местоживеене на длъжника в друга държава членка, за да бъде
обоснован интересът от удостоверяване.86 Допълващата Регламента норма на
чл. 619, ал. 1 ГПК определя като компетентен да издаде удостоверението въз
основа на съдебен акт първоинстанционния съд, разгледал делото. Както
молбата за удостоверяване, така и частната жалба срещу отхвърлянето є под
лежат на разглеждане в закрито съдебно заседание, а съдът се произнася с про
цесуални актове – разпореждане и определение. Съгласно чл. 10, пар. 4 от
Регламент (ЕО) № 805/2004 издаването на удостоверение за европейско изпъл
нително основание не подлежи на обжалване, което съответства на идеята, за
ложена в общностния акт, че вземането е безспорно, т.е. длъжникът, в чиято
тежест е издадено удостоверението, не разполага с право да го обжалва. Тези
белези не отнемат характера му на правораздавателно производство, в рамките
на което се постановява правораздавателен съдебен акт, и не го превръщат в
охранително.
3.3.3. Актове в производството по удостоверяване на европейско
изпълнително основание
След извършване на предписаната с общностния акт проверка на условията
за издаване на европейско изпълнително основание сезираният съд се произна
86

Определение № 25809 от 19.12.2014 г. по в. гр. д. № 20089/2014 г. на СГС.
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ся по молбата в несъстезателно производство с процесуален акт – разпорежда
не, с две възможни хипотези на съдържание, които се подчиняват на разли
чен процесуален режим. Първата: за уважаване на молбата, като разпорежда
да бъде издадено удостоверение за европейско изпълнително основание.
Самото удостоверение се издава на езика на съдебното решение във формата
на стандартния формуляр, представляващ приложение I от Регламента (чл. 9 от
него). Разпореждането не подлежи на обжалване, но длъжникът има право на
защита. Две са процесуалните средства, чрез които то може да бъде упражнено:
1) молба за поправка или оттегляне (несполучливо наречено от българския за
конодател обезсилване в чл. 619, ал. 4 ГПК) на удостоверението пред съда по
произход съгласно чл. 10 от Регламента; и 2) молба за отказ в държавата по
изпълнение въз основа на ограничени основания съобразно чл. 21 от общност
ния акт. Удостоверението в качеството си на официален свидетелстващ доку
мент, издаден въз основа на Регламента, се ползва с материална доказателст
вена сила, която обвързва органите в държавата членка по изпълнение да я за
четат като настъпила.87 Удостоверението проявява действие в рамките на обек
тивните и субективните предели на изпълняемостта на решението (чл. 11 от
Регламента). Издаденото удостоверение не доказва произхода на вземането,
както и обстоятелството дали произтича от търговска сделка.88 Общностният
акт допуска частично удостоверяване, в случай че отделни части от решението
съответстват на предпоставките за това (чл. 8 от Регламента).
Втората: за отхвърляне изцяло или отчасти на молбата. В тази хипотеза
разпореждането е обжалваемо с частна жалба от кредитора, като съдопроизвод
ственият ред за разглеждането є е този по глава двадесет и първа от ГПК при
съобразяване на специалната разпоредба на чл. 619, ал. 3 ГПК. Въззивното
производство запазва едностранен и несъстезателен характер. Въззивният съд
се произнася с определение, което в качеството си на постановено в са
мостоятелно производство на основание чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК подлежи на ка
сационно обжалване при предпоставките по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК. Без зна
чение за обжалваемостта му по касационен ред е обстоятелството, че искането
е за удостоверяване на заповед за изпълнение като европейско изпълнително
основание.89
В съответствие с чл. 10 от Регламент № 805/2004 издаденото удостовере
ние подлежи на поправка и оттегляне от съда по произход, като основанията за
това са пряко уредени от общностния акт. Производството по поправка или от
тегляне на удостоверението не е предмет на уредба от националния законода
тел съобразно предписаното в чл. 10 от Регламента. Това предизвиква пробле
ми в актуалната съдебна практика, свързани с правния режим на акта, с който
съдът оттегля издаденото удостоверение. Становището, според което актът, с
който съдът се произнася по оттегляне на издаденото удостоверение за евро
пейско изпълнително основание, е обжалваем като преграждащ развитието на

Подробно Пандов, В. Свободно движение на удостоверения по граждански и търгов
ски дела в Европейския съюз. – Съвременно право, 2017, № 1, 58–59.
88
Решение № 167 от 21.12.2009 г. по т. д. № 322/2009 г., II т. о., ВКС.
89
Определение № 444 от 3.10.2016 г. по ч. гр. д. № 3599/2016 г., IV г. о., ВКС.
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производството на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК, следва да бъде подкре
пено.90
3.4. Особености при издаване на изпълнителен лист въз основа на
европейско изпълнително основание
Производството за принудително изпълнение на актове, удостоверени от съ
да по произход на държава членка като европейско изпълнително основание, се
урежда от пряко приложимите норми на глава IV от Регламент № 805/2004 в
съчетание с допълващи разпоредби от националния закон на държавата по
изпълнение. Съгласно чл. 20, пар. 1 от общностния акт решение, удостоверено
като европейско изпълнително основание, се изпълнява при условията за изпъл
нение на национално решение на държавата, където то се търси. Удостовере
нието ведно с акта, сертифициран като европейско изпълнително основание от
съда на държавата по произход, представляват сложно чуждестранно изпълни
телно основание, подлежащо на изпълнение без нарочно производство съгласно
чл. 404, т. 2 ГПК. Прякото изпълнение на решението, удостоверено като евро
пейско изпълнително основание, не го превръща в пряко изпълнително основа
ние, а е необходимо да се премине през производство по издаване на изпълни
телен лист пред български съд. Издаването на изпълнителен лист въз основа на
акта и удостоверението за европейско изпълнително основание е обусловено от
международната компетентност на българския съд, произтичаща от терито
риална връзка на длъжника с Република България – регистриран постоянен ад
рес, седалище или наличие на имущество, върху което да се насочи изпълне
нието (арг. чл. 624а ГПК). В случай че длъжникът разполага със секвестируемо
имущество на територията на страната, няма основание да бъде отказано изда
ването на изпълнителен лист въз основа на удостовереното като европейско
изпълнително основание решение поради липса на регистриран негов постоянен
адрес в България.91
Производството за издаване на изпълнителен лист се подчинява на особени
те правила на чл. 624а ГПК в съчетание с общите правила на глава тридесет
и шеста на ГПК. Подобно на разгледаните до момента производства за издава
не на изпълнителен лист особените разпоредби включват особена родова и
местна подсъдност. Родово компетентен в производството по издаване на
изпълнителния лист е окръжният съд, а местната подсъдност е изборна: по
постоянния адрес на длъжника – физическо лице, седалището му, ако е юриди
ческо лице, или местоизпълнението, което следва да се разбира като място, къ
дето се намира секвестируемото имущество на длъжника.92 Засилени са слу
жебните правомощия на сезирания с молбата съд, който е длъжен да следи слу
жебно за спазване на особената местна подсъдност, като служебно препраща
делото на компетентния съд.93 Особен е и правният режим на разпореждането, с
Определение № 361 от 30.07.2018 г. по ч. т. д. № 1338/2018 г., I т. о., ВКС.
Обратно решение № 178 от 25.06.2014 г. по гр. д. № 5094/2013 г., IV г. о., ВКС, в което
с този аргумент е отказано издаване на изпълнителен лист въз основа на удостоверено евро
пейско изпълнително основание срещу длъжник – едноличен търговец, регистриран на тери
торията на страната ни, със статут на постоянно пребиваващ чужденец.
92
Решение № 599 от 13.03.2018 г. по т. д. № 6128/2017 г. на САС.
93
Пак там.
90
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което съдът се произнася по молбата. То подлежи на въззивно обжалване, което
е централизирано. Изключително функционално компетентен да се произнесе
по въззивната жалба е Софийският апелативен съд (чл. 624а, ал. 2 във връзка с
чл. 623, ал. 6 ГПК). Въззивният съд се произнася с решение94, което подлежи на
касационно обжалване при предпоставките по чл. 280, ал. 1 и 2 ГПК. Открива
нето на производство по несъстоятелност срещу длъжника не е пречка пред
развитието на производството за издаване на изпълнителен лист въз основа на
европейско изпълнително основание.95
Сезираният с молбата за издаване на изпълнителен лист български съд по
изпълнение е ограничен в правомощията си в съответствие със съображения 18
и 19 от Регламент № 805/2004 във връзка с чл. 20, пар. 1 от него и чл. 406, ал. 1
ГПК. Той не разполага с възможност да преразглежда спазването на минимал
ните изисквания, удостоверено от съда по произход, както и да прави извод за
несъответствие на характера на удостоверения акт с материалния или предмет
ния обхват на Регламента. Ето защо не би могла да се сподели като правилна
съдебната практика, според която в производството по издаване на изпълните
лен лист българският съд има право на преценка относно безспорността на взе
мането и естеството на акта, въз основа на който е издадено европейското
изпълнително основание96, защото засяга изключителните правомощия на съда
по произход. Верността на отразените в удостоверението обстоятелства за на
чина на призоваване на ответника не подлежи на проверка от съда в държавата
членка по изпълнение, тъй като при неверни данни длъжникът има право да
поиска неговото оттегляне от съда по произход.97
Необходимите документи, които кредиторът е длъжен да представи пред
компетентния орган в държавата членка по изпълнение, са предмет на изрична
уредба в чл. 20, пар. 2 от Регламент № 805/2004: 1) препис от решение, спогод
ба или публичен документ, които отговарят на необходимите изисквания за до
казателствена сила (във версията на български език), в смисъл на условия за
установяване на автентичността им (според останалите езикови версии) съглас
но законодателството на държавата членка по произход; 2) препис от удостове
рението за европейско изпълнително основание; 3) при необходимост – превод
на последното на официалния език на държавата членка по изпълнение. Прево
дът е достатъчно да бъде заверен от лице, което е оторизирано за това в държа
вата членка по изпълнение. Регламентът не въвежда изискване за потвърждава
не на автентичността на представените документи чрез допълнителни заверки
или легализации. Тези условия се тълкуват и прилагат стриктно в националната
съдебна практика.98 По общите правила, преди да разпореди издаването на
изпълнителен лист, съдът проверява редовността от външна страна на евро
пейския изпълнителен титул. Съобразно чл. 20 от Регламента в правомощията
Определение № 653 от 18.11.2009 г. по ч. т. д. № 581/2009 г., II т. о., ВКС.
Определение № 461 от 8.08.2017 г. по ч. т. д. № 1424/2017 г., II т. о., ВКС.
96
Решение № 1798 от 25.11.2011 г. по гр. д. № 1107/2011 г. на САС, както и решение
№ 2228 от 20.08.2018 г. по в. гр. д. № 3920/2018 г. на САС.
97
Решение № 1613 от 27.06.2018 г. по т. д. № 166/2018 г. на САС; решение № 1620 от
26.07.2013 г. по ч. гр. д. № 2649/2013 г. на САС.
98
Решение № 1017 от 26.05.2014 г. по т. д. № 1133/2014 г. на САС.
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на българския съд като съд по изпълнение е установяването на автентичност и
истинност на решението и удостоверението за европейско изпълнително осно
вание.99 Проверката се изчерпва с преценка дали документите са редовни от
външна страна и удостоверяват подлежащо на изпълнение вземане срещу
длъжника, както и дали вземането може да бъде изпълнено със способите на
българския закон, или следва да се постанови заместващо изпълнение. Съдът
преценява и съдържанието на удостоверението, но само относно това дали
представеният по делото препис съответства на всички изисквания за попълва
не на формуляра от приложението I към Регламента и дали е налице връзка
между решението и удостоверението за европейско изпълнително основание.100
За спазването на уредените в чл. 20 от Регламента формални изисквания съдът
е длъжен да следи служебно. Според възприето в практиката на Върховния
касационен съд при тази проверка съдът е длъжен своевременно да уведоми
страните за евентуална нередовност на представените документи по чл. 20,
пар. 2 от Регламента от външна страна и да им предостави възможност да изра
зят становище, както и да осигури възможност за поправка на отстранимите по
роци в тях.101 По тези причини не следва да се сподели като правилна съдебната
практика, според която молбата се отхвърля без отправяне на указания за
поправянето є.102
Установяване на съответствие между съдържанието на удостоверението и
диспозитива на решението не е предмет на производството по издаване на
изпълнителен лист и не попада в правомощията на съда по изпълнение, докол
кото съгласно чл. 10, пар. 1, б. „а“ от Регламент № 805/2004 поправянето им се
извършва от съда по произход.103 Съдът е обвързан от субективните предели на
изпълнителната сила, посочени в решението и удостоверението за европейско
изпълнително основание. По тези причини не може да разпореди издаване на
изпълнителен лист в полза на частния правоприемник на кредитора, когато ос
нованието за правоприемство е настъпило в хода на съдебното производство
пред държавата членка по произход.104 При неспазване на формалните изисква
ния по чл. 20, пар. 2 от Регламент № 805/2004 съдът може да откаже издаването
на изпълнителен лист.

4. Европейска заповед за запор на банкови сметки
4.1. Обща характеристика
Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15
май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банко
ви сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граж
Решение № 136 от 10.11.2011 г. по т. д. № 867/2010 г., II т. о., ВКС.; решение № 1017
от 26.05.2014 г. по т. д. № 1133/2014 г. на САС.
100
Решение № 230 от 29.05.2017 г. по т. д. № 2055/2015 г., II т. о., ВКС.
101
Пак там.
102
Решение № 387 от 4.03.2013 г. по гр. д. № 3410/2012 г. на САС.
103
Решение № 1620 от 26.07.2013 г. по ч. гр. д. № 2649/2013 г. на САС; решение № 1613
от 27.06.2018 г. по т. д. № 166/2018 г. на САС.
104
Решение № 458 от 14.03.2016 г. по в. т. д. № 4837/2015 г. на САС.
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дански и търговски дела105 урежда единна общностна автономна процедура за
издаване и изпълнение на европейска заповед за запор на банкови сметки. При
приемането му общностният законодател отчита необходимостта от въвежда
нето на пряко приложим правен инструмент за целите на ефикасно и бързо за
пориране на банкови сметки поради значителната разлика при условията и
ефективността на изпълнение на националните процедури за налагане на
обезпечителни мерки и тяхната тромавост в случаите с трансгранични последи
ци (съображение 5 от Регламента). Характерна черта на общностната процеду
ра е, че тя служи като допълнително и факултативно средство на кредитора
за улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и тър
говски дела, който е свободен да избере националните обезпечителни мерки
(чл. 1, пар. 2 от Регламент № 655/2014). Предназначението є е да предостави на
кредитора европейски обезпечителен титул – заповед за запор, която да предот
врати разпореждането със средства от банковата сметка, държана от или от
името на длъжника, ако съществува опасност за възпрепятстване или осуетява
не на последващото изпълнение на признатото негово вземане (съображение 7
от общностния акт). За постигането на тази цел Регламентът въвежда унифи
циран механизъм за издаване и изпълнение на европейски инструмент за
обезпечителна мярка, както и възможност за кредитора преди издаването є да
получи информация относно банкова сметка чрез сезирания съд (чл. 14 от
Регламента). В съответствие с чл. 22 издадената в държава членка по произход
европейска заповед за запор подлежи на пряко признаване и изпълнение в дру
ги
те дър
жа
ви членки. В съ
от
ветст
вие с чл. 288, пар. 1 ДФЕС Регламент
№ 655/2014 е пряко приложим в държавите членки и задължителен в своята ця
лост, включително за стандартните формуляри към него, представляващи при
ложения I до IX към Регламент за изпълнение № 2016/1823. Целта им е да улес
нят прилагането на общностната процедура за европейска заповед за запор и да
позволят автоматичното попълване и обработка на данни, включително по
електронен път (съображения 40 и 41 от Регламента).
4.2. Предмет и обхват
4.2.1. Действие по време
В съответствие с изричната разпоредба на чл. 54 от Регламент № 655/2014
той е в сила от 17 юли 2014 г., но се прилага от 18 януари 2017 г. с изключение
на разпоредбата относно предоставяната информация от държавите членки,
която се прилага от 18 юли 2016 г. За Република България Регламентът има съ
щото действие във времето.
4.2.2. Териториален обхват
Регламент № 1896/2006 се прилага на територията на държавите членки с
105
ОВ L 187, 27.06.2014 г., с. 59. Формулярите са приети с Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/1823 на Комисията от 10 октомври 2016 г. за установяване на формулярите, посочени в
Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за съз
даване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на
трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела (ОВ L 283,
19.10.2016 г.).
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изключение на Обединеното кралство и Дания, които не са участвали в
приемането му и не са обвързани от него (съображения 50 и 51 от Регламента).
Ирландия е изразила желание да участва в приемането и прилагането му и е
включена в териториалния му обхват (съображение 49 от него).
Унифицираните процедурни правила по Регламента се прилагат единствено
към парични искове по трансгранични дела независимо от естеството на съ
да или правораздавателния орган, без възможност за прилагане по аналогия
спрямо чисто вътрешни отношения. Разпоредбата на чл. 3, пар. 1 от Регламент
№ 655/2014 съдържа автономно определяне на понятието „трансгранично
дело“, паричният иск по което попада в материалния обхват на общностния
акт. Производството за издаване на европейска заповед за плащане се прилага
към граждански и търговски дела по трансгранични спорове, по които банко
вата сметка, обект на запора, се държи в държава членка, която е различ
на от: 1) държавата членка на съда по произход; или 2) държавата членка
по местоживеене на кредитора. Това ограничение до „трансгранични дела“
съответства на приложното поле на другите инструменти в областта на съдеб
ното сътрудничество по граждански и търговски спорове. Меродавен за транс
граничния характер на делото е моментът на сезиране на съда по произход с
молба за издаване на европейска заповед за запор (чл. 3, пар. 2 от Регламента).
Приложими за определяне на местоживеенето са членове 62 и 63 от Регламент
№ 1215/2012. По те
зи при
чи
ни спо
ред уста
но
ве
ни
те в чл. 3 от Регламент
№ 655/2014 критерии относно трансграничния характер на спора, когато
банковата сметка, обект на запор, е в държава членка на съда по произ
ход и кредиторът е с местоживеене в същата държава членка, общностна
та процедура не се прилага (съображение 10 от Регламента). В тази хипотеза
молителят разполага с предвидените в националното законодателство правни
средства за налагане на обезпечителни мерки.
4.2.3. Предметен обхват
Производството за издаване на европейска заповед за запор разкрива харак
теристиките на самостоятелно, факултативно, писмено съдебно производ
ство със строго формален характер. То се развива чрез използване на типови
формуляр-образци от страните и съда с цел улесняване на неговото прилагане и
автоматична обработка на данните, съдържащи се в тях. Ползата от установе
ната с Регламент № 655/2014 общностна процедура се състои в съчетанието
между улесняване на ефикасното и бързо запориране на банкови сметки и
постигането на подходящ баланс между интереса на кредитора да получи запо
вед и интереса на длъжника да предотврати злоупотреба с обезпечителния ин
струмент (съображение 14 от Регламента). Процедурата е с несъстезателен ха
рактер до стадия на връчване на длъжника на издадената европейска заповед за
запор (чл. 11 от общностния акт).
Предметният обхват на Регламента е очертан в чл. 2 от него. От обхвата на
общностната процедура са изключени две категории дела: 1) дела, които не
са граждански и търговски, като данъчни, митнически или административни,
искове за отговорност срещу държавата за действия или бездействия при
упражняване на държавна власт; 2) изрично посочени в чл. 2, пар. 2 от Регла
мента искове по граждански и търговски дела, като: искове срещу длъжник с
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открито производство по несъстоятелност; имуществени права, произтичащи
от брачни правоотношения или от такива, които съгласно приложимото право
имат сходни на произтичащи от брак последици; задължения за издръжка, заве
щания и наследяване, за които се прилагат другите общностни актове и социал
на сигурност. Традиционно от предметния обхват на Регламент № 655/2014 са
изрично изключени паричните искове по арбитражни дела.106
От допустимите обекти на общностната процедура са изключени три
категории банкови сметки: 1) спрямо които според правото на държавата
членка по произход не се допуска налагането на запор; 2) които се държат във
връзка с функционирането на някоя от системите, определени в чл. 2, б. „а“ от
Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета107; и 3) банкови
сметки, държани от и в централни банки, когато те действат като органи на па
ричната политика (чл. 2, пар. 3 и 4 от Регламента).
4.3. Особености при издаване на европейска заповед за запор
4.3.1. Международна компетентност
Пряко приложими за определяне на международната компетентност на
сезирания съд по издаване на европейска заповед за запор са правилата на
чл. 6 от Регламент № 655/2014. При молба на кредитор, който не е получил съ
дебно решение, спогодба или автентичен документ, с разпоредбата на чл. 6,
пар. 1 от общностния акт са определени като компетентни да издадат заповедта
за запор съдилищата на държавата членка, които разполагат с компетентност
да разгледат спора по същество. Компетентността им се определя в съответст
вие с правилата на Регламент № 1215/2012. С разпоредбата на чл. 6, пар. 2 от
Регламента изрично са определени като международно компетентни да се
произнесат по молбата за издаване на европейска заповед за запор по парични
искове, произтичащи от договори с потребител, съдилищата на държавата
членка по местоживеенето на длъжника потребител. При молба на креди
тор, получил съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен документ,
компетентни са съдилищата на държавата членка, които са ги постановили,
одобрили или изрично са определени като компетентни.
4.3.2. Родова и местна подсъдност
С допълващата Регламента норма на чл. 618а ГПК е определен родово и
местно компетентният да издаде европейска заповед за запор български съд.
Разпоредбата е съобразена с широкия времеви обхват, в който общностната
процедура е достъпна за кредитора според Регламента – преди образуване на
производство за разглеждане на спора по същество, на всеки етап от неговото
развитие, както и след като кредиторът е получил съдебно решение, съдебна
спогодба или автентичен документ (съображение 11 от Регламента). Искането
за издаване на заповед за запор на бъдещ иск е подсъдно на първоинстанцион
Определение № 1838 от 5.06.2017 г. по в. ч. гр. д. № 2746/2017 г. на САС.
Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно
окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни
книжа – OB L 166/45, 6.03.1998 г.
106
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ния съд по същество на спора (чл. 618а, ал. 1 ГПК). При обезпечение на предя
вен иск компетентен е съдът, пред който производството е висящо, с едно из
ключение – ако молбата се подава при образувано и висящо касационно произ
водство, по нея се произнася въззивният съд (чл. 618а, ал. 3 ГПК). При искане
за издаване на европейска заповед за запор след постановено съдебно решение
или съдебна спогодба компетентността е на първоинстанционния съд (чл. 618а,
ал. 4 ГПК). Несъстезателният характер на процедурата по издаване на евро
пейската заповед за запор налага засилени служебни правомощия на сезирания
съд. За спазване на родовата и местната подсъдност той следи служебно.108
4.3.3. Предпоставки и образуване на производството
Условията за издаване на европейска заповед за запор, уредени в пряко при
ложимата норма на чл. 7 от Регламента, може да бъдат систематизирани в две
групи  – общи и особени. Обща предпоставка за издаване на обезпечителния
инструмент са наличие и доказване от кредитора на спешна обезпечителна нуж
да. Понятието е автономно определено в чл. 7, пар. 1 от общностния акт като
съществуване на реална опасност от затрудняване или значително осуетяване
на последващото изпълнение на бъдещото решение без наличие на обезпечи
телната мярка. Общото условие се прилага при бъдещ или предявен иск незави
симо от стадия на развитие на производството, както и в случаите на влязло в
сила решение, одобрена съдебна спогодба или автентичен документ, мате
риализиращ паричното вземане. При внесена парична гаранция в полза на кре
дитора за спиране на изпълнението на обжалваното пред ВКС въззивно осъди
телно решение не е налице спешна обезпечителна нужда от издаване на евро
пейска заповед за изпълнение.109 Кумулативно към него в случаите, в които кре
диторът не се е снабдил с предвидените от Регламента актове за установяване
на вземането, се прилага особеното условие по чл. 7, пар. 2 от Регламента. То
изисква представяне на достатъчно доказателства от кредитора за вероятна ос
нователност на предявения иск и намира приложение при обезпечаване на бъ
дещ иск или висящо производство по него преди постановяване на съдебното
решение. В съответствие с чл. 46, пар. 1 от Регламента националната съдебна
практика изисква спазване на предпоставките за допускане на обезпечение на
иска, за които извършва проверка при сезиране.110
Молбата, правните є последици, дължимата от сезирания съд проверка, сро
ковете за произнасяне, допустимото събиране на доказателства, решенията по
нея, както и формата, съдържанието и действието на заповедта за запор се
уреждат от пряко приложимите разпоредби на чл. 8 до чл. 21 от Регламент
№ 655/2014. Допускането на обезпечението се извършва в рамките на писмена
процедура (чл. 9, пар. 1 от Регламента) с използване на стандартни формуляробразци.111 Нередовността или непълнотата в молбата подлежи на поправяне в
подходящ срок, определен от съда, освен в случаите на очевидна недопусти
мост или неоснователност (чл. 17, пар. 3 от Регламента). Съдебната практика,
Определение № 3510 от 28.06.2017 г. по гр. д. № 147/2017 г. на ОC – Благоевград.
Определение № 1187 от 26.10.2018 г. по гр. д. № 743/2012 г. на ОС – София.
110
Определение № 38 от 9.01.2018 г. по в. ч. гр. д. № 13/2018 г. на ОС – Бургас.
111
Установени с Регламент за изпълнение № 2016/1823.
108
109
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според която неизползването или непълнотата в специалния формуляр за пода
ване на молба за заповед за запор обуславя оставянето є без разглеждане
въпреки липсата на указания за поправянето є от сезирания съд, не следва да
бъде подкрепена.112
4.3.4. Произнасяне по молбата за издаване на европейска заповед за запор
В слу
чай че са изпъл
не
ни усло
вията и пред
постав
ки
те за до
пуска
не на
обезпечение, сезираният съд издава европейска заповед за запор в кратки, уре
дени в Регламента срокове: 10-дневен при липса на акт, удостоверяващ взема
нето, и 5-дневен при неговото наличие, със съдържанието на стандартния фор
муляр, представляващ приложение II към Регламент № 2016/1823. При липсата
им молбата се отхвърля с определение изцяло или частично като неосновател
на, като кредиторът има право да обжалва отказа пред по-горния по степен съд,
производството пред който запазва несъстезателен характер (чл. 21 от
Регламента). Според националната съдебна практика производството по раз
глеждане на молбата за издаване на европейска заповед за плащане е двуин
станционно, идентично на националния обезпечителен процес. Въззивният съд
се произнася с определение, което е окончателно.113

Определение № 1572 от 12.05.2017 г. по в. ч. д. № 2334/2017 г. на САС.
Определение № 138 от 19.03.2018 г. по ч. т. д. № 653/2018 г. на ВКС, I т. о.; определе
ние № 296 от 31.05.2018 г. по ч. т. д. № 621/2018 г. на ВКС, II т. о.
112
113

VI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ДОГОВОРНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ – РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 593/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА ОТ 17.06.2008 Г. ОТНОСНО ПРИЛОЖИМОТО
ПРАВО КЪМ ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(„РИМ I“)
съдия Емилия Василева
1. Общи положения
Колизиите между отделните правни системи в областта на различните видо
ве договори са поставяли множество правни въпроси при договорните отноше
ния с международен елемент. С цел постигане на целите на eвропейската инте
грация и отстраняване на колизии между правото на различни държави членки
по отношение на договорните задължения с предвидените изключения през
1980 г. е приета Конвенцията за приложимото право към договорните задълже
ния (Римска конвенция), в сила за Република България от 15.01.2008 г. С цел
поддържането и развитието на пространството на свобода, сигурност и право
съдие и правилното функциониране на вътрешния пазар Европейската общност
е предприела мерки в областта на съдебното сътрудничество по граждан
скоправни въпроси с трансгранично значение. Съгласно разпоредбата на чл. 65,
б. „б“ от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО), сега чл. 81,
пар. 1, б. „в“ от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),
тези мерки трябва да включват подпомагане на съвместимостта на приложими
те в държавите членки норми относно стълкновението на закони и юрисдикции.
В приетата на 30.11.2000 г. от Съвета съвместна програма на Комисията и
Съвета от мерки за прилагане на принципа на взаимно признаване на решения
по граждански и търговски дела са определени и мерки, свързани с хармонизи
рането на стълкновителни норми, които улесняват взаимното признаване на съ
дебни решения.
В Зелената книга от 14.01.2003 г. се провежда идеята за превръщане на Рим
ската конвенция за приложимото право към договорните задължения от 1980 г.
от многостранен договор, сключен между държавите – членки на ЕС, в инстру
мент от правото на Общността – регламент.
В приетата на 5.11.2004 г. от Европейския съвет програма от Хага усилената
работа по отношение на стълкновителните норми в областта на договорните за
дължения (Регламент „Рим I“) е посочена като една от дейностите, които тряб
ва да бъдат продължени.
През периода от 2005 г. до м. юни 2008 г. са обсъдени проектът за регламент
относно трансформирането на Римската конвенция за приложимото право към
договорните задължения от 1980 г. от многостранен договор, сключен между
държавите – членки на ЕС, в инструмент от правото на Общността, и множест
во изменения на проекта. Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парла
мент и на Съвета относно приложимото право към договорни задължения
(Регламент „Рим I“) е одобрен от Съвета на министрите на ЕС и на 17.06.2008 г.
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е подписан официално от председателя на Европейския парламент и от предсе
дателстващия Съвета на ЕС и е публикуван в „Официален вестник на ЕС“, се
рия L, бр. 177 от 4.07.2008 г.
Основните цели на Регламент № 593/2008 са следните: да подпомогне пра
вилното функциониране на вътрешния пазар чрез приемане на стълкновителни
норми в държавите членки, които да препращат към едно и също национално
право, независимо от това в съда на коя държава е предявен искът; да се по
добрят предвидимостта на изхода на спора, сигурността по отношение на при
ложимото право и да се осигури възможност за свободно движение на съдебни
решения (съображение 6).
Универсален характер
Разпоредбата на чл. 2 от Регламент „Рим I“ урежда универсалния характер
на действието на Регламента в смисъл, че всяко право, посочено в този Регла
мент, се прилага независимо от това дали е правото на държава членка. Това
означава, че ако приложимото право към дадено договорно задължение е опре
делено съобразно изискванията на Регламента, това национално право става
приложимо към договорното задължение, независимо дали е право на държава
членка, или на трета държава. Страните по възникналото договорно правоотно
шение следва да го спазват, а съдът, разрешаващ възникналия между страните
правен спор, е длъжен да реши спора съобразно това приложимо право.

2. Приложно поле
2.1. Териториален обхват
Съгласно императивната правна норма на чл. 288, пар. 2 ДФЕС регламентът
е акт с общо приложение, задължителен е за всички субекти и се прилага пряко
във всички държави членки. Поради това Регламент „Рим I“ дерогира разпоред
бите на глава 10 от КМЧП в случаите, при които са налице предпоставките за
неговото прилагане.
Регламент № 593/2008 за
ме
ни Римската кон
вен
ция в дър
жа
ви
те членки,
които са обвързани от неговото прилагане, и не намира приложение по отноше
ние на териториите на държавите членки, които попадат в териториалния об
хват на Конвенцията, по силата на чл. 355 ДФЕС, преди чл. 299 ДЕО (чл. 24,
пар. 1 от Регламент „Рим I“). Всяко позоваване на Римската конвенция следва
да се тълкува като позоваване на посочения Регламент (чл. 24, пар. 2 от Регла
мент „Рим I“) предвид липсата на съществени изменения на правните норми в
двата правни акта.
Кралство Дания не е взело участие в приемането на Регламента, не е обвър
зано от него и не го прилага (съображение 46 от Регламента). Регламентът се
прилага за Обединеното кралство съгласно Решение 2009/26/ЕО на Комисията,
прието на 22.12.2008 г. по по
вод на иска
не за при
съ
еди
ня
ва
не, за
яве
но от
Обединеното кралство.
2.2. Предметен обхват
Предметният обхват на Регламент „Рим I“ е посочен в разпоредбата на чл. 1.
Съгласно чл. 1, пар. 1, изр. 1 Регламентът „се прилага в ситуации на стълкнове
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ние на закони, за договорни задължения от граждански и търговски характер“.
Регламент „Рим I“ определя общи за Европейския съюз правила, съобразно
които следва да се определи кое национално право се прилага за договорни от
ношения по граждански и търговски въпроси, включващи повече от една дър
жава членка. Ситуациите, при които следва да се прецени приложимото право
съобразно правилата на Регламент „Рим I“, имат трансгранични последици и
засягат една или няколко държави.
Предметният обхват на Регламента включва договорни отношения, които
пораждат права и задължения между страните, като задълженията са били
изпълнени или е следвало да се изпълнят на територията на различни държави.
Възникналите договорни отношения с трансгранични последици следва да
бъдат в областта на гражданското или търговското право.
В предметния обхват на Регламент „Рим I“ са включени и договори, в които
участва икономически по-слаба страна, а именно потребителските договори,
застрахователните договори и индивидуалните трудови договори.
Разпоредбите на чл. 1, пар. 1, изр. 2, пар. 2 и пар. 3 от Регламент № 593/2008
изрично изключват от предметния обхват на Регламента няколко категории от
ношения, а именно: данъчни, митнически или административни въпроси (пар. 1,
изр. 2); правното положение или правоспособността на физически лица, без от
ношенията по повод на злоупотреба с недееспособност съгласно чл. 13 (пар. 2,
б. „а“); задължения, произтичащи от семейни отношения и от отношения, които
съгласно приложимото към тях право имат сходни последици, включително за
дължения за издръжка (пар. 2, б. „б“); задължения, произтичащи от режими на
съпружеска имуществена общност, режими на собственост при отношения,
които съгласно приложимото към тях право имат последици, сходни на тези,
произтичащи от брак, завещание и наследяване (пар. 2, б. „в“); задължения, по
родени от менителници, чекове, записи на заповед и други прехвърляеми ин
струменти, доколкото задълженията по такива други прехвърляеми инструмен
ти произтичат от техния прехвърляем характер (пар. 2, б. „г“); арбитражни спо
разумения и споразумения за избор на съд (пар. 2, б. „д“); въпроси, уреждани от
правото, приложимо към дружества, други корпоративни или некорпоративни
юридически лица и неперсонифицирани образувания (пар. 2, б. „е“); въпроса да
ли представителят може да обвърже представляваното лице, или дали орган
може да обвърже дружество, корпоративно или некорпоративно юридическо
лице или неперсонифицирано образувание по отношение на трето лице (пар. 2,
б. „ж“); учредяването на доверителна собственост и отношенията между учре
дители, доверителни собственици и бенефициери (пар. 2, б. „з“); задължения,
произтичащи от делови отношения, предхождащи сключването на договор
(пар. 2, б. „и“); застрахователни договори, произтичащи в резултат на дейност
та на организации, различни от предприятията, посочени в член 2 от Директива
2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5.11.2002 г. относно жи
вотозастраховането, чийто предмет е да предоставят облага на наети или са
мостоятелно заети лица, принадлежащи към предприятие или група пред
приятия, към професия или група професии, в случай на смърт или преживява
не, или прекратяване или ограничаване на дейност, или професионално заболя
ване или трудова злополука (пар. 2, б. „є“); презастрахователните договори
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(чл. 7, пар. 1); въпроси, свързани с доказателства и процедура при съдебни
производства, с изключение на чл. 18 (пар. 3).
Част от изброените изключения се отнасят до правоотношения, уредени с
други източници на правото на ЕС, например приложимото право към извъндо
говорни задължения се урежда с Регламент (ЕО) № 864/2007, приложимото
право по въпроси, свързани с наследяването – с Регламент (ЕС) № 650/2012,
приложимото право в областта на имуществените последици на регистрирани
те партньорства – с Регламент (ЕС) 2016/1104, и др.
2.3. Времеви обхват
Съгласно разпоредбата на чл. 28 от Регламент „Рим I“ Регламентът се при
лага за договори, сключени на и след 17.12.2009 г. Разпоредбата на чл. 29,
пар. 2 предвижда, че Регламентът се прилага от 17.12.2009 г. с изключение на
чл. 26, който се прилага от 17.06.2009 г. Следователно за договорите, сключени
преди 17.12.2009 г., Регламентът не намира приложение.
Решение от 18 ок
томври 2016 г., Republik Griechenland сре
щу Grigorios
Nikiforidis, C-135/15, EU:C:2016:774 е постановено по преюдициално запитва
не, отправено от Федералния върховен съд по трудови спорове, Германия, в
рамките на предявен иск в Германия от г-н Nikiforidis срещу Република Гърция
за присъждане на допълнително възнаграждение за периода октомври 2010 г. –
декември 2012 г. и за издаването на фишове за работна заплата, за тълкуване на
чл. 28 от Регламент № 593/2008 по въпроса: „Приложим ли е към трудовите
правоотношения Регламент „Рим I“ съгласно член 28 от него само в случай че
трудовото правоотношение е възникнало въз основа на сключен след
16.12.2009 г. трудов договор, или всяко по-късно постигнато съгласие между
страните по договора да изменят трудовото правоотношение помежду си или
да го продължат без промяна води до приложимост на Регламента?“. В т. 1 от
диспозитива на решението Съдът на ЕС е дал следния отговор: „Член 28 от
Регламент № 593/2008 трябва да се тълкува в смисъл, че възникнало преди
17.12.2009 г. договорно трудово правоотношение попада в приложното поле на
този регламент само ако по взаимно съгласие на договарящите страни, изразе
но на или след тази дата, посоченото правоотношение е претърпяло изменение
с такъв обхват, че трябва да се приеме, че на или след посочената дата е бил
сключен нов трудов договор, което обстоятелство трябва да се установи от за
питващата юрисдикция“.
В т. 35–37 от мо
ти
ви
те Съдът на ЕС е по
со
чил, че постиг
на
то
то след
16.12.2009 г. съгласие на договарящите страни да продължат изпълнението на
сключен преди това договор не може да доведе до приложимост на Регламент
„Рим I“ към това договорно отношение, без да се наруши ясно изразената воля
на законодателя на Съюза. Изводът, че всяко изменение на първоначалния до
говор, направено по взаимно съгласие на и след 17.12.2009 г., води до включва
не на този договор в приложното поле на Регламент „Рим I“ и до подчиняване
то му на други стълкновителни норми, различни от приложимите към момента
на неговото първоначално сключване, би бил в противоречие с принципа на
правна сигурност и по-специално би се отразил неблагоприятно върху предви
димостта на изхода на спора и сигурността по отношение на приложимото пра
во. Възможно е договор, сключен преди 17.12.2009 г., да претърпи, считано от
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тази дата, договорено от страните изменение с такъв обхват, че то да не се из
разява в обикновена актуализация или адаптиране на посочения договор, а в
създаването на ново правоотношение между договарящите страни, така че пър
воначалният договор да се счита за заместен от нов договор, сключен на или
след посочената дата по смисъла на член 28 от Регламент „Рим I“.

3. Връзка с други правни актове
В Регламент № 593/2008 са предвидени норми и съображения, уреждащи съ
отношението му с други действащи актове, относими към договорните задъл
жения. В съображение 40 е посочено, че независимо от необходимостта да се
избягва разпръскването на стълкновителните норми в няколко акта и съществу
ването на различия между тези норми Регламентът не изключва възможността
за включване на стълкновителни норми относно договорните задължения в раз
поредби на правото на Общността в отделни области. Следователно допустимо
е прилагане на други актове, съдържащи стълкновителни разпоредби в специал
ни области, т.е. специални източници на общностното международно частно
право, респ. актове, съдържащи разпоредби, чиято цел е да допринесат за пра
вилното функциониране на вътрешния пазар, доколкото те не могат да бъдат
прилагани съвместно с правото, посочено в разпоредбите на Регламент „Рим I“.
Прилагането на разпоредбите на приложимото право, определено съгласно пра
вилата на Регламент „Рим I“, не следва да ограничава свободното движение на
стоки и услуги, уредено от правото на ЕС.
В разпоредбата на чл. 23 от Регламент „Рим I“ изрично е предвидено, че с
изключение на чл. 7 Регламентът не засяга прилагането на разпоредби на общ
ностното право, които по конкретни въпроси предвиждат стълкновителни нор
ми относно договорни задължения.
Регламент „Рим I“ не засяга прилагането на международни конвенции, които
предвиждат стълкновителни норми, относими към договорни задължения, и по
които преди приемането му една или повече държави членки са страна (съобра
жение 41 и чл. 25, пар. 1). Ако международните конвенции са сключени между
две или повече държави – членки на ЕС, и засягат въпроси, които са уредени от
Регламента, предимство има Регламент № 593/2008 съгласно чл. 25, пар. 2. С
цел улесняване на достъпа до действащите норми Комисията е имала задълже
ние да публикува в „Официален вестник на ЕС“ списък на съответните конвен
ции въз основа на информация, предоставена от държавите членки. Списък на
международни конвенции, нотифицирани от държавите членки, е публикуван на
основание чл. 26, пар. 1 от Регламента в „Официален вестник на ЕС“ С 343 от
17.12.2010 г.

4. Основни принципи и критерии за определяне на приложимото
право
Въведените с глава III от Регламент № 593/2008 единни правила за опреде
ляне на приложимото право към договорните задължения се основават на два
принципа:
1) Основен принцип е принципът на автономия на волята (избор на приложи
мо право от страните по договорното правоотношение) съгласно чл. 3 и съ
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ображение 11 – lex voluntatis. В разпоредбите на чл. 3, пар. 3 и 4 и съображение
15 от Регламента са предвидени и някои ограничения на волята на страните. По
отношение на автономията на волята при определяне на приложимото право
между Римската конвенция и Регламент „Рим I“ няма съществена разлика.
2) Ако страните не са направили избор в съответствие с чл. 3 от Регламента,
приложимото право се определя от обективните привръзки на Регламента в за
висимост от конкретните договори, за които се отнасят, съгласно чл. 4 и съ
ображение 19, изр. 1. Основните принципи на системата от стълкновителни
норми в материята на договорните задължения, уредени в Регламент
№ 593/2008, се различават от основните принципи в Римската конвенция в хи
потезата на отсъствие на избор на приложимото право. По отношение на обек
тивно приложимото право презумпциите в Римската конвенция за най-тясната
връзка са заменени в Регламент „Рим I“ в по-голямата си част от конкретни
правила, приложими за отделни видове договори. В разпоредбата на чл. 4,
пар. 2 и съображение 19 от Регламента е предвиден общ критерий за приложи
мото право за случаите, когато договорът не попада в обхвата на чл. 4, пар. 1
или когато елементите в договора попадат в обхвата на повече от една от хипо
тезите на чл. 4, пар. 1, б. „а–з“. В разпоредбата на чл. 4, пар. 3 и съображение 21
от Регламента е предвидена отклоняваща формула (клауза за дерогация), кога
то от всички обстоятелства по случая е видно, че договорът се намира в явно
по-тясна връзка с друга държава. Критерият „най-тясната връзка“ е уреден в
чл. 4, пар. 4 от Регламента за случаите, при които приложимото право не може
да бъде определено съгласно чл. 4, пар. 1 или пар. 2.
4.1. Свобода на избор – чл. 3
Принципът на автономия на волята на страните по договорното отношение
(lex voluntatis) е основна привръзка за определяне на приложимото право и е
регла
мен
ти
ран още в Римската кон
вен
ция (чл. 3, пар. 1). В Регламент
№ 593/2008 свободата на страните да избират приложимото право е уредена ка
то един от основните принципи на системата от стълкновителни норми в мате
рията на договорните задължения (съображение 11). Този принцип според
Регламент „Рим I“ не се отличава по същество от принципа според Римската
конвенция. Правната теория определя автономията на волята като предоставена
от закона възможност на страните по едно гражданско отношение с междунаро
ден елемент да изберат приложимо право, което измества или замества право
то, което би се приложило към отношението по силата на обективната привръз
ка на международното частно право, ако не беше използвана възможността за
избор. В областта на международното частно право и функционирането на
вътрешния пазар в ЕС автономията на волята е израз на свободната стопанска
инициатива на правните субекти.
Предприетият още с Римската конвенция подход за автономия на волята на
страните по договора при избор на приложимото право съвпада със застъпено
то в практиката на Съда на ЕС разбиране, че „договорните разпоредби, които
изразяват общата воля на страните, трябва да се ползват с предимство пред
всички други критерии, които следва да се прилагат само при липса на правно
волеизявление в договора“ (решение от 26 ноември 1985 г., Комисия на
Европейските общн
 ости срещу CO. DE. MI. SpA, 318/81, EU:C:1985:467, т. 21).
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Основният принцип за избор от страните по договора на приложимото право
е закрепен в разпоредбата на чл. 3 от Регламент „Рим I“. Нормата на чл. 3,
пар. 1, изр. 2 от Регламента урежда два начина на извършване на избор на при
ложимото право: изричен (в писмена форма) и мълчалив.
Изричният избор за приложимото право представлява споразумение между
страните по договора, което може да бъде инкорпорирано в основния договор
или да бъде сключено отделно. Съществуването и действителността на това
споразумение се проверяват отделно от основния договор и следва да бъдат съ
образени с разпоредбите на членове 10, 11 и 13 от Регламента, уреждащи
сключването, материалната и формалната му действителност (чл. 3, пар. 5).
Сключването и дейст
ви
тел
ност
та на спо
ра
зу
ме
нието по чл. 3, пар. 1 от
Регламента се уреждат от lex causae.
В разпоредбите на Регламента не е предвидена форма за действителност на
споразумение. Изборът на приложимо право към договорното правоотношение
може да бъде и мълчалив (конклудентен) – да следва ясно от условията на дого
вора или от обстоятелствата по случая. При този начин на избор практическите
трудности могат да възникнат при спор относно действителността на съглаше
нието за избор на приложимото право или относно неговото съдържание. За да
се извърши преценка за наличието на мълчалив избор в хипотезата, когато
страните не са избрали изрично приложимото право, е необходимо да се извър
ши съвкупна преценка на договорните клаузи, които при наличието на съответ
ните предпоставки следва да бъдат тълкувани. Необходимо е да се вземат пред
вид всички обстоятелства по случая и отделните индиции трябва да бъдат обсъ
дени в съвкупност. Целта е да бъде установена действителната воля на страни
те, т.е. дали са искали договорните им отношения да се уреждат от точно опре
делено материално право.
На основание съображение 12 от Регламента индиция за мълчалив избор на
приложимото право по смисъла на чл. 3, пар. 1, изр. 2, предл. 2 от Регламент
„Рим I“ (изборът „да следва ясно от условията на договора“) може да пред
ставлява сключеното между страните споразумение за предоставяне на изклю
чителна компетентност на един или повече правораздавателни органи на държа
ва членка за разрешаване на спорове, свързани с договора. Предполага се, че
страните са имали легитимни очаквания избраният съд при решаване на спора
да приложи собственото си национално право, т.е. lex fori. Пророгационната
клауза за избор на съд следва да бъде обсъждана заедно с останалите договорни
клаузи и всички обстоятелства по случая. Недействителността на пророгацион
ното споразумение невинаги води до извод за недействителност на мълчаливия
избор на приложимо право, тъй като двете споразумения имат характер на са
мостоятелни договори и основанието за недействителност на споразумението
за избор на съд може да е неотносимо към действителността на избора на при
ложимото право.
Избраното от страните приложимо право може да се отнася до целия дого
вор или за част от него (чл. 3, пар. 1, изр. 3 от Регламента). Във втория случай
поради противоречие в различни закони, приложими към отделните части, мо
же да възникнат сериозни проблеми в практиката.
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Страните могат да се споразумеят за приложимото право преди сключване
на основния договор, по време на сключването му или след неговото сключва
не.
Постигнатото между страните споразумение за избор на приложимо право
може да бъде променено по всяко време съгласно разпоредбата на чл. 3, пар. 1
от Регламент „Рим I“. В теорията се поддържа тезата, че последващият избор
на приложимо право може да бъде само изричен, като „мълчалив или конклу
дентен избор на приложимо право е недопустим (аргумент от чл. 3, параграф 2,
изр. 1 от Регламента, който изисква страните „да се споразумеят“)1.
Направената след сключване на договора промяна на приложимото право не
засяга неговата формална действителност съгласно член 11, нито правата на
трети страни (чл. 3, пар. 2, изр. 2 от Регламента). В Регламента не е посочен
краен момент, до който може да се избере или промени избрано приложимо
право. В теорията се приема, че в случай на възникнал между страните спор,
отнесен до държавен съд или арбитраж, „критерий за крайния възможен мо
мент за упражняване на автономията на волята следва да се потърсят в предпи
санията на процесуалното право на сезирания съд или в статута на сезирания
арбитраж“2.
По аргумент от чл. 3, пар. 3 и пар. 4 и чл. 20 от Регламент „Рим I“ страните
по договор с международен елемент могат да изберат за приложимо към дого
вора само действащо държавно право. В съображение 13 и 14 от Регламента
обаче европейският законодател е предвидил и други възможности, а именно
възможността страните да включат в техния договор позоваване на недържавен
източник на право или международна конвенция (съображение 13), както и да
изберат да прилагат материалноправни норми за договорите, стандартни клаузи
и условия, ако такива бъдат приети от ЕС в подходящ правен акт.
Разпоредбата на чл. 3, пар. 3 от Регламент „Рим I“ (почти идентична с чл. 3,
ал. 3 от Римската конвенция) и съображение 15 уреждат хипотезата при дого
вор, на който всички други елементи към момента на избора на приложимо
право се намират в една държава, но е избрано за приложимо правото на друга
държава. В този случай единственият международен елемент в договора е из
браното от страните чуждо приложимо право. Направеният от страните избор
не се отнася до прилагането на разпоредбите на правото на тази държава, с чий
то правен ред са свързани всички елементи на договора, които не могат да бъ
дат отклонени чрез споразумение. Следователно изборът на чуждо приложимо
право не може да отклони обикновените императивните правни норми на дър
жавата, в която се намират всички други елементи на договора. Страните по
договорното правоотношение могат да изберат за приложимо правото на друга
държава по въпроси, уредени с диспозитивни норми или по които липсва правна
уредба в правото на държавата, към която всички елементи, относими към си
туацията, са привързани.
Разпоредбата на чл. 3, пар. 4 от Регламент „Рим I“ е нова и няма аналог в
Римската конвенция. Тя урежда хипотезата при договор, на който всички други
Бандаков, Н. Изборът на приложимото право според чл. 3 от Регламент Рим I. – В:
Натов, Н. и др. Регламентът Рим I. С.: Сиела, 2009, с. 53.
2
Пак там, с. 54.
1
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елементи на договора към момента на избора на приложимо право се намират в
една или повече държави членки, а е избрано за приложимо право, различно от
правото на държава членка. В този случай направеният от страните избор не се
отнася до прилагането на онези разпоредби на правото на ЕС и така както са въ
ведени в държавата членка на сезирания съд, които не могат да бъдат отклоне
ни чрез споразумение, т.е. императивните правни норми от правото на ЕС и въ
ведените в националното право на сезираната държава членка императивни
норми на директивите на ЕС (националните правни норми, които трансформи
рат императивни норми на директивите) не могат да бъдат дерогирани чрез
споразумение от страните на договорното правоотношение за избор на прило
жимо право на трета държава извън ЕС.
Освен ограниченията при избора на приложимо право с оглед на зачитане на
императивните норми от правото на ЕС и от националния правен ред съгласно
чл. 3, пар. 3 и пар. 4 както в Римската конвенция, така и в Регламент № 593/2008
са предвидени разпоредби, които ограничават автономията на волята за избор
на приложимо право с оглед на защита на правата и интересите на по-слабата
страна в договорното правоотношение или на трета страна, която може да бъде
засегната от направения избор на приложимото право. Функционални ограниче
ния на свободата за избор на приложимо право се съдържат по отношение на
правата и интересите на пътника, потребителя, застрахованото лице и работни
ка или служителя съответно в разпоредбите от чл. 5 до чл. 8 от Регламента,
включително уреждащи договорите за превоз, потребителските договори,
застрахователните договори и индивидуалните трудови договори.
В разпоредбата на чл. 9, пар. 1 от Регламента европейският законодател за
първи път е въвел определение на понятието „особени повелителни норми“ в
смисъл, че това са „норми, чието зачитане дадена държава смята, че е от реша
ващо значение за гарантиране на нейните обществени интереси, такива като по
литическа, социална или икономическа организация, до такава степен, че те са
приложими към всяка ситуация, попадаща в обхвата им, независимо от прило
жимото към договора право съгласно настоящия регламент“. Разпоредбите на
Регламент „Рим I“ не ограничават прилагането на особените повелителни
разпоредби на правото на сезирания съд. В съображение 37 от Регламента е
направено разграничение между понятието „особени повелителни норми“ и из
раза „разпоредби, които не могат да бъдат отклонени чрез споразумение“, като
е посочено, че посоченото понятие следва да бъде тълкувано по-ограничително.
Относно обществения ред и особените повелителни норми вж. т. 4.1.5 от
настоящото изложение.
4.2. Приложимо право при липса на избор – чл. 4 (обективно приложимо
право)
Начинът на определяне на приложимото право към договорните задължения
с меж
ду
на
ро
ден еле
мент при от
съст
вие на из
бор е уре
ден в Регламент
№ 593/2008 по различен начин от този в Римската конвенция. Принципът в
Римската конвенция за най-тясната връзка е заменен в Регламент „Рим I“ в поголямата си част от конкретни критерии за определяне на приложимото право
към изрично посочени видове договори. Ако страните не са направили избор в
съответствие с чл. 3 от Регламент № 593/2008, приложимото право следва да се
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определя в съответствие с нормата, предвидена за конкретния вид договор (съ
ображение 19, изр. 1 от Регламента). Критериите за определяне на приложимо
то право в зависимост от конкретни видове договори са посочени в разпоредба
та на чл. 4, пар. 1 от Регламента.
– Договорите за продажба на стоки (б. „а“), предоставяне на услуги (б. „б“),
франчайз (б. „д“) и дистрибуция (б. „е“) се уреждат от правото на държавата,
където е обичайното местопребиваване съответно на продавача, доставчика на
услуги, франчайзополучателя и дистрибутора (lex habitationis). Разпоредбата на
чл. 4, пар. 1, б. „а“ не намира приложение по отношение на договора за продаж
ба на недвижим имот и договорите за продажба на стоки или предоставяне на
услуги на потребител (потребителски договори), приложимото право на които
се определя съответно по чл. 4, пар. 1, б. „в“ и чл. 6 от Регламента. Ако услуги
те трябва да бъдат предоставени на потребителя изключително в държава, раз
лична от тази, в която е обичайното му местопребиваване, то приложимото
право към договора за доставка на услуги се определя съгласно чл. 4, пар. 1,
б. „б“ (чл. 6, пар. 4, б. „а“). В съображение 17 от Регламента изрично е предви
дено, че понятията „продажба на стоки“ и „предоставяне на услуги“, относими
към приложимото право при липса на избор, трябва да се тълкуват по същия
начин, както при прилагането на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 44/2001 (аналоги
чен чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1215/2012), доколкото продажбата на стоки и
предоставянето на услуги попадат в приложното поле на посочения регла
мент. Следователно практиката на Съда на ЕС по тълкуване на тези понятия по
смисъла на чл. 5 от Регламент „Брюксел I“ и чл. 7 от Регламент „Брюксел Iа“
намира приложение към понятията „продажба на стоки“ и „предоставяне на
услуги“ по смисъла на чл. 4, пар. 1 от Регламент „Рим I“.
– По отношение на договорите с предмет вещно право върху недвижима вещ
или за наем на недвижима вещ се прилага правото на държавата, където се на
мира вещта (чл. 4, пар. 1, б. „в“) – lex rei sitae, с изключение на договора за
наем на недвижима вещ, сключен за временно лично ползване за срок не повече
от 6 последователни месеца. В последния случай приложимото право е това на
държавата, където е обичайното местопребиваване на наемодателя, при усло
вие че наемателят е физическо лице и неговото обичайно местопребиваване е в
същата държава (чл. 4, пар. 1, б. „г“). Договорите с предмет вещно право върху
недвижима вещ или за наем на недвижима вещ са изключени от предметния об
хват на разпоредбата на чл. 6 от Регламента (чл. 6, пар. 4, б. „в“).
– В случай на продажба на стоки чрез търг се прилага правото на държавата,
където се провежда търгът, ако това място може да бъде определено (чл. 4,
пар. 1, б. „ж“).
– Договорите, сключени в рамките на многостранна система, която обединя
ва или улеснява обединяването на многобройни интереси на трети лица за по
купката и продажбата на финансови инструменти по смисъла на чл. 4, пар. 1,
т. 17 от Директива 2004/39/ЕО, в съответствие с недискреционни правила и
подчинена на едно-единствено право, се уреждат от това право (чл. 4, пар. 1,
б. „з“). Посочената правна норма не е достатъчно ясна, но все още не е отправе
но преюдициално запитване до Съда на ЕС и няма постановено от него преюди
циално заключение.
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Съгласно чл. 19, пар. 3 от Регламент „Рим I“ относимият момент за опреде
ляне на обичайното местопребиваване е моментът на сключване на договора.
При определяне на обичайното местопребиваване на дружества и други корпо
ративни или некорпоративни юридически лица и неперсонифицирани образува
ния европейският законодател е ограничил стълкновителната норма до един
критерий за разлика от трите критерия, установени в разпоредбата на чл. 60,
пар. 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001 (се
га чл. 63 от Регламент (ЕС)
№ 1215/2012), а именно – мястото на централното им управление (чл. 19, пар. 1
и съображение 39 от Регламента). По отношение на понятието „централно
управление“ намира приложение практиката на Съда на ЕС относно тълкуване
на чл. 60, пар. 1 от Регламент „Брюксел I“, съответно чл. 63 от Регламент
„Брюксел Iа“. При определяне на обичайното местопребиваване на физическо
лице следва да се държи сметка дали физическото лице сключва договора в ка
чеството си на осъществяващо стопанска дейност лице. В този случай оби
чайното му местопребиваване е неговото основно място на стопанска дейност
съгласно чл. 19, пар. 1, изр. 2 от Регламента. Ако договорът е сключен в рамки
те на дейността на клон, представителство или друго поделение или ако съ
образно договора такова поделение носи отговорността за изпълнение на дого
вора, обичайното местопребиваване е мястото, където се намира този клон,
представителство или друго поделение (чл. 19, пар. 2).
По отношение на договорите, които не попадат в обхвата на чл. 4, пар. 1, и
договорите, на които елементите биха могли да попаднат в обхвата на повече
от един от конкретно определените в чл. 4, пар. 1, б. „а–з“ договори, в разпоред
бата на чл. 4, пар. 2 и съображение 19, изр. 2 от Регламента е предвидено, че се
уреждат от правото на държавата, където е обичайното местопребиваване на
страната, която дължи характерната за договора престация. Например по отно
шение на договора за влог и договора за заем приложение следва да намери
правото на държавата, където се намира обичайното местопребиваване на вло
годателя, съответно заемодателя. Обичайното местопребиваване следва да се
преценява към момента на сключване на договора. Формираната от Съда на ЕС
практика относно понятието „характерната за договора престация“ по смисъла
на Римската конвенция намира съответно приложение и по отношение на това
понятие по смисъла на Регламент № 593/2008. За разлика обаче от Римската
конвенция, според която обективно приложимото право можеше да бъде разде
лено (чл. 4, пар. 1, изр. 2 от Римската конвенция), Регламент „Рим I“ предвижда
прилагане на правото на една държава – държавата на страната, която дължи
характерната за договора престация. Ако възникналите въз основа на сключе
ния между страните договор права и задължения могат да се квалифицират в
обхвата на повече от един от конкретно определените видове договори, харак
терната за договора престация следва да се определи с оглед на центъра на те
жестта на договора (съображение 19, изр. 3 от Регламента).
Ако обаче от всички обстоятелства по случая е видно, че договорът е явно
по-тясно свързан с държава, различна от посочената в чл. 4, пар. 1 или пар. 2, се
прилага правото на тази друга държава – lex proximus (чл. 4, пар. 3 и съображе
ние 20 от Регламент „Рим I“). За да се приложи посочената клауза за дерогация
(отклоняваща формула), е необходимо връзката да е достатъчно очевидна, така
че страните да са в състояние да я предвидят. В правната теория като примери
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за прилагане на клаузата за дерогация се дават различни видове акцесорни или
комплексни договори: към договора за поръчителство се прилага приложимото
право за основния договор; предварителният договор се урежда от правото,
приложимо към окончателния договор; договорът за продажба на дружествени
дялове може да следва статута на търговското дружество.3
Ако приложимото право не може да бъде определено съгласно критериите
за конкретните видове договори по чл. 4, пар. 1 или общия критерий по чл. 4,
пар. 2, договорът се урежда от правото на държавата, с която е най-тясно свър
зан (чл. 4, пар. 4 от Регламент „Рим I“). За да се определи в този случай прило
жимото право, е необходимо да бъдат обсъдени и съобразени договорните
клаузи и всички обстоятелства, свързани с конкретното правоотношение. Като
пример за определяне на приложимото право с помощта на „най-тясната връз
ка“ в правната теория се сочи договорът за замяна поради това, че не пред
ставлява договор за покупко-продажба или услуга, нито може да бъде опреде
лена характерната му престация.4
4.3. Приложимо право към договорите за превоз – чл. 5
При прилагане на обективните критерии за определяне на приложимото пра
во при липса на избор от страните следва да се определят правната квалифика
ция, видът на конкретния договор предвид специалните стълкновителни норми,
предвидени за договора за превоз (чл. 5) и договорите, свързани с по-слабата
страна (потребителските договори – чл. 6, застрахователните договори – чл. 7,
и индивидуалните трудови договори – чл. 8). Посочените стълкновителни нор
ми са специални (lex specialis) по отношение на критериите, предвидени в чл. 4.
Регламент № 593/2008 урежда приложимото право към договорите за превоз в
разпоредбата на чл. 5 по-детайлно в сравнение с Римската конвенция, като раз
граничава приложимото право към договори за превоз на стоки и договори за
превоз на пътници.
Основният принцип за приложимо право към договора за превоз на стоки е
автономията на волята на страните. Страните по този договор могат да изберат
приложимото право в съответствие с разпоредбата на чл. 3 от Регламент „Рим
I“. При липса на избор правоотношението по договора за превоз на стоки се
урежда от правото на държавата по обичайното местопребиваване на превозва
ча, при условие че мястото на предаване или мястото на доставяне, или оби
чайното местопребиваване на товародателя е в същата държава. Ако тези
изисквания не са изпълнени (например мястото на предаване, мястото на доста
вяне и обичайното местопребиваване на товародателя са в различни държави),
се прилага правото на държавата, в която се намира договореното между стра
ните място на доставяне (чл. 5, пар. 1).
По отношение на договора за превоз на пътници страните могат да изберат
като приложимо право към този договор в съответствие с чл. 3 само правото на
държавата, в която е обичайното местопребиваване на пътника (б. „а“) или е
Мусева, Б. Обективно приложимо право към договорните задължения. Обхват на при
ложимото право. – В: Натов, Н. и др. Регламентът Рим I. С.: Сиела, 2009, с. 99.
4
Пак там.
3
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обичайното местопребиваване на превозвача (б. „б“), или е мястото на централ
но управление на превозвача (б. „в“), или се намира мястото на заминаване
(б. „г“), или се намира местоназначението (б. „д“) – чл. 5, ал. 2 от Регламента.
При липса на избор в съответствие с посочената правна норма приложимо е
правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на пътника, при
условие че мястото на заминаване или местоназначението се намира в същата
държава. Ако тези изисквания не са изпълнени, се прилага правото на държава
та по обичайното местопребиваване на превозвача (чл. 5, пар. 2).
По отношение на термина „обичайно местопребиваване“ приложение нами
ра чл. 19 от Регламента (вж. т. 4.1.4.2).
Възможно е от всички обстоятелства по случая да е видно, че договорът за
превоз е явно по-тясно свързан с държава, различна от посочената в чл. 5, пар. 1
или пар. 2 от Регламента. В този случай, ако страните са избрали приложимо
право, договорът се урежда от избраното от страните право. При липса на из
бор на право обаче се прилага правото на другата държава, с която договорът
за превоз е явно по-тясно свързан – lex proximus (чл. 5, пар. 3).
Поради това, че по отношение на тълкуването на понятието „договори за
превоз на стоки“ не се предвижда изменение по същество спрямо чл. 4, пар. 4,
изр. 3 от Римската конвенция, договорите за еднократен чартърен превоз и дру
ги договори, чийто основен предмет е превозът на стоки, следва да се смятат за
договори за превоз на стоки. В съображение 22 от Регламент „Рим I“ са дадени
определения на понятията „товародател“ и „превозвач“ за целите на
Регламента, както следва: „товародател“ е всяко лице, което сключва с превоз
вач договор за превоз; „превозвач“ е страната по договора, която се задължава
да превози стоките, независимо от това дали самата тя извършва превоза, или
не.
По отношение на приложимото право към договорите за превоз с междуна
роден елемент е формирана практика на Съда на ЕС по тълкуване на чл. 4,
пар. 4 от Римската конвенция.
Решение от 6 ок
томври 2009 г., Intercontainer Interfrigo SC (ICF) сре
щу
Balkenende Oosthuizen BV и MIC Operations BV, C-133/08, EU:C:2009:617 е
постановено по преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der
Nederlanden в рамките на спор по иск за заплащане на определени суми за из
вършен превоз и дължим ДДС по издадени две фактури по договор за чартира
не, сключен през 1998 г. между ICF и Balkenende и MIC по програма за железо
пътна връзка относно превоз на товари между Амстердам (Нидерландия) и
Франкфурт на Майн (Германия), по силата на който договор ICF е трябвало да
предостави на разположение на MIC вагони и да осигури движението им по же
лезопътната мрежа. MIC, което отдава под наем на трети лица капацитета на
натоварване, с който разполага, отговаря за цялата оперативна част от превоза
на съответните товари. Страните не са подписали писмен договор, но в кратък
период от време са изпълнили споразуменията си. Въпреки това ICF е изпратил
на MIC проект на писмен договор, съдържащ клауза, съгласно която белгийско
то право е избрано като приложимо право, но нито една от страните по споразу
мението не е подписала този проект. Искът за заплащане на сумите по двете
фактури е предявен през 2001 г. пред първоинстанционния съд на Haarlem
(Нидерландия). Ответниците са се позовали на погасителна давност въз основа
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на нидерландското право. Според ICF приложимото право е белгийското и по
него посоченото вземане не било погасено по давност, тъй като договорът не е
договор за превоз и приложимото право трябва да се определи не въз основа на
чл. 4, пар. 4 от Римската конвенция, а въз основа на чл. 4, пар. 2, съгласно който
приложимото право към този договор е това на държавата, в която се намира
седалището на ICF. Юрисдикциите са квалифицирали договора като договор за
превоз на товари, като приемат, че макар ICF да няма качеството на превозвач,
основният предмет на договора е превозът на товари. Приемат, че критерият за
привързване, посочен в чл. 4, пар. 4 от Римската конвенция, не намира прило
жение, защото договорът е в по-тясна връзка с Кралство Нидерландия, откол
кото с Кралство Белгия, позовавайки се на няколко обстоятелства: седалището
на съдоговорителите, което се намира в Нидерландия, и маршрута, по който се
движат вагоните между Амстердам и Франкфурт на Майн – градове, в които
стоките съответно се натоварват и след това се разтоварват. По преюдициални
те въпроси Съдът на ЕС е отговорил в диспозитива на посоченото решение по
следния начин:
„1) Член 4, параграф 4, последно изречение от Конвенцията... трябва да се
тълкува в смисъл, че предвиденият в посочения член 4, параграф 4, второ изре
чение критерий за привързване се прилага към договор за чартиране, различен
от договора за еднократен превоз, само когато основният предмет на договора
не е просто предоставянето на разположение на превозно средство, а е самият
превоз на товари.
2) Член 4, параграф 1, второ изречение от Конвенцията трябва да се тълкува
в смисъл, че част от договора може да се урежда от право, различно от прилага
ното по отношение на останалата част от договора, единствено когато нейният
предмет се явява самостоятелен.
Когато прилаганият към договор за чартиране критерий за привързване е
предвиденият в член 4, параграф 4 от Конвенцията, този критерий трябва да се
прилага към целия договор, освен ако частта от договора, свързана с превоза,
се явява самостоятелна спрямо останалата част от договора.
3) Член 4, параграф 5 от същата конвенция трябва да се тълкува в смисъл, че
когато от всички обстоятелства е видно ясно, че договорът е в по-тясна връзка
с друга държава, различна от тази, която е определена въз основа на един от
критериите, предвидени в посочения член 4, параграфи 2–4, съдът следва да не
взема предвид тези критерии, а да приложи правото на държавата, с която посо
ченият договор е в най-тясна връзка“.
Решение от 23 октомври 2014 г., Haeger & Schmidt GmbH срещу Mutuelles
du Mans assurances IARD (MMA IARD) и др., C-305/13, EU:C:2014:2320 е
постановено по преюдициално запитване за тълкуване на чл. 4, пар. 1, 2, 4 и 5
от Римската конвенция, отправено от Върховния съд на Франция в рамките на
спор между Haeger & Schmidt GmbH, дружество по германското право, от една
стра
на, и Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD), г-н Lorio, г-н
Miquel в качеството им на ликвидатор на Safram intercontinental SARL, дру
жество по френското право, Ace Insurance SA NV, Axa Corporate Solutions SA,
както и Va Tech JST SA, от друга страна, по повод на поправянето на вредата,
понесена от последното при превоз на трансформатор, който то е придобило за
нуждите на своята дейност. Фактите по националното дело са следните: С дого
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вор, сключен на 24.12.2002 г., Va Tech, дружество по френското право със седа
лище в Лион (Франция), поверява на Safram, установено в Деши (Франция), ор
ганизацията в качеството на главен спедитор по пренасянето от пристанището в
Антверпен (Белгия) до Лион на трансформатор с произход от Съединените ща
ти. Safram, действайки от свое име, но за сметка на Va Tech, сключва с Haeger
& Schmidt със седалище в Дуисбург (Германия) втори договор за поръчка с
предмет изпълнението на превоза на трансформатора по речен път. Haeger &
Schmidt избира за превозвач г-н Lorio, установен в Дуе (Франция), собственик
на определен кораб, регистриран в Белгия. При товаренето на кораба в
Антверпен на 23.01.2003 г. трансформаторът се хлъзга на трюма, в резултат на
което корабът се обръща и потъва заедно с товара. Va Tech предявява пред
Търговския съд в Дуе иск срещу Safram и Haeger & Schmidt за поправяне на
причинените му вреди. Haeger & Schmidt привлича като гарант г-н Lorio в ка
чеството на превозвач и неговия застраховател Mutuelles du Mans assurances
IARD (MMA IARD) със седалище във Франция. Търговският съд в Дуе уважава
иска за обезщетение, като приема, че приложим към договорите е единствено
френският закон, и признава дружествата Safram и Haeger & Schmidt в качест
вото им на спедитори за отговорни за настъпилата на 23.01.2003 г. вреда. По
повод на подадена от Haeger & Schmidt жалба Апелативният съд в Дуе потвър
ждава първоинстанционното решение и осъжда Haeger & Schmidt да плати на
дружествата Axa Corporate Solutions SA и Ace Insurance SA NV, застраховате
ли, встъпили в правата на Va Tech, обезщетение за вреди в определен размер
със законната лихва. Това вземане е констатирано в пасива на Safram, по отно
шение на което междувременно е образувано производство по ликвидация.
Апелативният съд приема, че френският закон е приложим към договорните от
ношения между различните дружества, а германското право не се прилага към
договор за превоз на стоки по смисъла на чл. 4, пар. 4 от Римската конвенция,
сключен от френско дружество със седалище във Франция за сметка на друго
френско дружество, когато мястото на разтоварване също се намира във
Франция. По повод на подадена от Haeger & Schmidt касационна жалба е обра
зувано касационно производство, в рамките на което Cour de cassation е отпра
вил преюдициалното запитване.
Съдът на ЕС е дал следния отговор относно тълкуването на чл. 4, пар. 4 от
Римската конвенция:
„1) Член 4, параграф 4, последно изречение от Конвенцията... трябва да се
тълкува в смисъл, че се прилага към договор за поръчка за превоз единствено
когато основният предмет на договора се състои в самия превоз на въпросната
стока, което запитващата юрисдикция има задачата да провери.
2) Член 4, параграф 4 от посочената конвенция трябва да се тълкува в сми
съл, че приложимият закон към договор за превоз на стоки трябва, ако не може
да бъде определен, като се приложи второто изречение от тази разпоредба, да
се определи по общото правило, предвидено в параграф 1 от този член, тоест че
правото, уреждащо този договор, е това на държавата, с която той е в най-тясна
връзка.
3) Член 4, параграф 2 от Римската конвенция трябва да се тълкува в смисъл,
че в хипотезата, в която се твърди, че даден договор има по-тясна връзка с дър
жава, различна от тази, чието право се определя от презумпцията по този па
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раграф, националният съд трябва да сравни съществуващите връзки между то
зи договор и, от една страна, държавата, чието право е посочено от презумп
цията, и от друга страна, другата засегната държава. За тази цел националният
съд трябва да вземе предвид всички обстоятелства, включително наличието на
други договори, свързани с разглеждания договор“.
4.4. Приложимо право към потребителските договори – чл. 6
Със специалната стълкновителна норма на чл. 6 от Регламент № 593/2008 е
дадена защита на икономически по-слабата страна в правоотношението по
сключен потребителски договор, като обхватът на предоставената закрила е
разширен в сравнение с този, предоставен от Римската конвенция.
За разлика от разпоредбата на чл. 5, пар. 1 от Римската конвенция в чл. 6,
пар. 1 от Регламент „Рим I“ се съдържа определение на понятието „потребител
ски договор“, а именно: „договор, сключен от физическо лице с цел, която мо
же да се смята, че е извън рамките на неговото занятие или професия („потре
бителят“), с друго лице, което упражнява своето занятие или професия („про
фесионалистът“)“.
Европейският законодател е предвидил по отношение на потребителските
договори с оглед на защита на потребителя в качеството му на икономически
по-слаба страна в правоотношението стълкновителни норми, които са по-бла
гоприятни за неговите интереси, отколкото общите норми. В съображение 24
от Регламент „Рим I“ е отчетено, че при потребителските договори „стълкнови
телната норма следва да предоставя възможност за намаляване на разходите по
разрешаване на спорове, които са обикновено с относително малък размер на
цената на иска, и да отчита развитието на техниките за дистанционна продаж
ба“.
В Регламент № 593/2008 е променен подходът за определяне на приложимо
то право към потребителските договори в сравнение с подхода, възприет от
Римската конвенция. В чл. 5 от Римската конвенция е уреден първо изборът на
приложимото право, а на второ място – обективно приложимото право. В
Регламента подходът е изменен – първо е уредено обективно приложимото
право, а след това е регламентирана и възможността за избор.
Съгласно чл. 6, пар. 1 от Регламента при липса на избор в съответствие с по
сочената правна норма потребителският договор се урежда от правото на дър
жавата, в която е обичайното местопребиваване на потребителя, в два случая:
– при условие че професионалистът извършва своята търговска или профе
сионална дейност в държавата, в която е обичайното местопребиваване на
потребителя (чл. 6, пар. 1, б. „а“);
– или при условие че професионалистът по какъвто и да било начин насочва
търговската или професионалната си дейност към съответната държава или
към няколко държави, включително и тази държава (чл. 6, пар. 1, б. „б“).
И в двата случая договорът следва да попада в обхвата на тази дейност. В
този смисъл е и съображение 25 от Регламента. В съображение 24 е посочено,
че съгла
су
ва
ност
та с Регламент № 44/2001 (се
га Регламент № 1215/2012)
изисква да е налице позоваване на понятието „насочена дейност“ като условие
за прилагането на нормата за защита на потребителя и понятието да се тълкува
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хар
мо
ни
зи
ра
но в Регламент № 44/2001 (се
га Регламент № 1215/2012) и в
Регламент № 593/2008. Тълкуването на нормата на чл. 15, пар. 1, б. „в“ от
„Брюксел I“ (аналогична на чл. 17, пар. 1, б. „в“ от „Брюксел Iа“), дадено от
Съда на ЕС в различни решения, намира съответно приложение при тълкуване
на чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламент „Рим I“.
В решение от 7.12.2010 г. по дело C-585/08 и C-144/09, Pammer и Hotel
Alpenhof и решение от 6.09.2012 г. по дело C-190/11, Daniela Mühlleitner срещу
Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi Съдът на ЕС е уточнил израза „дейност, насочена
към държавата, където потребителят има местоживеене“, и е дал отговор на
въпроса: „За да се приложи чл. 15, пар. 1, б. „в“ от Регламент „Брюксел I“, не
обходимо ли е договорът между потребителя и търговеца да е сключен от раз
стояние?“. Прието е, че основното условие за прилагането на чл. 15, пар. 1,
б. „в“ от Регламент „Брюксел I“ е търговската или професионалната дейност да
е насочена към държавата, където потребителят има местоживеене. В това от
ношение както установяването на контакт от разстояние, така и резервирането
на стоки или услуги от разстояние или a fortiori сключването на потребителски
договор от разстояние са показатели за връзка на договора с такава дейност. Не
е необходимо договорът между потребителя и търговеца да е сключен от раз
стояние.
Практически разпоредбата на чл. 6, пар. 1 от Регламента намира приложе
ние, ако страните не са избрали приложимото право съгласно условията и огра
ниченията на чл. 6, пар. 2.
С разпоредбата на чл. 6, пар. 2 от Регламент „Рим I“ е предвидена възмож
ност за потребителя и професионалиста в съответствие с чл. 3 да изберат при
ложимото право към сключения между тях потребителски договор. Автоно
мията на волята на страните на потребителския договор относно избора на при
ложимото право е ограничена. Този избор не може да води до лишаване на
потребителя от закрилата, предоставяна му от разпоредбите, които не могат да
бъдат отклонени чрез споразумение според правото, което при липса на избор
би било приложимо въз основа на чл. 6, пар. 1 от Регламента, т.е. по-бла
гоприятните повелителни норми на държавата, в която е обичайното местопре
биваване на потребителя.
Ако изискванията на чл. 6, пар. 1, б. „а“ и „б“ от Регламент „Рим I“ не са
изпълнени (например ако професионалистът извършва своята търговска или
професионална дейност в друга държава, различна от държавата, в която е оби
чайното местопребиваване на потребителя, и по никакъв начин не насочва
дейността си към тази държава или към няколко държави, включително и тази
държава), приложимото право към договор между потребител и професиона
лист се определя съгласно членове 3 и 4 (чл. 6, пар. 3 от Регламента).
В разпоредбата на чл. 6, пар. 4 от Регламент „Рим I“ са изброени изчерпа
телно потребителските договори, при които приложимото право не може да бъ
де определено съгласно стълкновителните разпоредби на чл. 6, пар. 1 и пар. 2
от Регламента, а именно:
– договор за доставка на услуги, когато услугите трябва да бъдат предоста
вени на потребителя изключително в държава, различна от тази, в която е оби
чайното му местопребиваване (чл. 6, пар. 4, б. „а“);
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– договор за превоз, различен от договор за пакетно пътуване по смисъла на
Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 г. относно пакетните туристи
чески пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически
обиколки (чл. 6, пар. 4, б. „б“);
– договор за вещно право върху недвижима вещ или за наем на недвижима
вещ, различен от договор за право на временно ползване на недвижима собст
веност по смисъла на Директива 94/47/ЕО (чл. 6, пар. 4, б. „в“ и съображение
27);
– права и задължения, които съставляват финансов инструмент, и права и за
дължения, които съставляват реда и условията за емитирането или публичното
предлагане и публичните предложения за изкупуване на прехвърлими ценни
книжа и записването и обратното изкупуване на дялови единици в предприятия
за колективно инвестиране, доколкото тези действия не съставляват предоста
вяне на финансова услуга (чл. 6, пар. 4, б. „г“ и съображение 26);
– договор, сключен в рамките на вида система, попадаща в обхвата на чл. 4,
пар. 1, буква „з“ (чл. 6, пар. 4, б. „д“ и съображение 28). В съображение 30 е
уточнено, че за целите на Регламента финансови инструменти и прехвърлими
ценни книжа са инструментите, посочени в член 4 от Директива 2004/39/ЕО.
Причината за изключението във връзка с финансовите инструменти и прехвър
лимите ценни книжа е, че прилагането на общата норма за потребителските до
говори „би могло да доведе до прилагане на различни закони към всеки от
използваните инструменти, променяйки по този начин естеството им и възпре
пятствайки заменяемостта им при търгуване и предлагане“. В съображение 28
от Регламента е обоснована необходимостта за осигуряване на еднообразие в
реда и условията на емитиране или предлагане, както и приложение на същия
принцип и за многостранните системи, попадащи в обхвата на чл. 4, пар. 1,
б. „з“, и гарантиране, че правото на държавата по обичайно местопребиваване
на потребителя няма да възпрепятства нормите, приложими към договорите,
сключени в рамките на тези системи или с оператора на такива системи.
Закрилата на икономически по-слабата страна при потребителския договор е
осъществена и с разпоредбата на чл. 11, пар. 4 от Регламента по отношение на
формалната действителност на този договор. Формата на потребителския дого
вор се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване
на потребителя.
4.5. Застрахователни договори – чл. 7
Предвидената в чл. 7 от Регламент № 593/2008 единна стълкн
 овителна уред
ба за определяне на приложимото право към застрахователните договори с
международен елемент, покриващи големи рискове при риск, разположен на те
риторията на държави – членки на ЕС, или в територията на трети държави,
представлява принос в правото на ЕС както с оглед на уреждането на правната
материя на определени видове застраховки в един източник на правото на ЕС,
така и с по-изчерпателната уредба на доброволните застраховки и разширяване
на избора на приложимото право.
Новата правна уредба е анализирана подробно в Янакиев, З. Застраховател
ните договори с международен елемент според Регламент I. – В: Натов, Н. и
др. Регламентът Рим I. С.: Сиела, 2009, 207–275, относно предметния обхват
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на чл. 7, квалификацията на застрахователния договор с международен еле
мент, определяне на мястото на риска, критериите за определяне на приложи
мото право към застрахователните договори, покриващи големи рискове, и
други застрахователни договори, различни от покриващите големи рискове, по
сочена е и схема за прилагане на чл. 7 от Регламента.
4.6. Индивидуални трудови договори – чл. 8
Както Римската конвенция, така и Регламент № 593/2008 съдържа специал
ни разпоредби за определяне на приложимото право относно индивидуалните
трудови договори, като въвежда специална закрила на работниците и служите
лите като социално-икономически по-слаба страна в договорната връзка. За
разлика от разпоредбата на чл. 6 от Римската конвенция, в която не е посочено
изрично, че се касае до индивидуални трудови договори, в чл. 8 от Регламент
„Рим I“ та
зи конкре
ти
за
ция е напра
ве
на. Специалната нор
ма на чл. 8 от
Регламента се отнася само до индивидуалните трудови договори и не урежда
приложимото право към колективните трудови договори. Определянето на при
ложимото право към колективните трудови договори се извършва по реда на
чл. 3 и 4 от Регламента.
В Регламент № 593/2008 липсва легално определение на понятието „индиви
дуален трудов договор“. Това понятие е тълкувано от Съда на ЕС във връзка с
приложение на Брюкселската конвенция в решение от 15 януари 1987 г., Hassan
Shenavai срещу Klaus Kreischer, 266/85, EU:C:1987:11. В т. 16 от мотивите на
посочения съдебен акт Съдът на ЕС е приел, че трудовите договори се различа
ват от други договори, включително от договорите за предоставяне на профе
сионални услуги, по определени особености: те установяват трайна връзка,
която въвежда работника или служителя до известна степен в организационната
рамка на дейността на предприятието или работодателя; те са свързани с място
то, където се осъществява тази дейност.
Основен критерий за определяне на приложимото право при индивидуалните
трудови договори според чл. 8, пар. 1 от Регламент „Рим I“ е автономията на
волята на страните в съответствие с чл. 3 (принципът на избор на приложимо
право). Изборът може да бъде изричен или да следва ясно от условията на дого
вора или от обстоятелствата по случая, като избраното право може да бъде за
целия или за част от договора.
Ограниченията на автономията на волята на страните с разпоредбата на
чл. 8, пар. 1, изр. 2 от Регламента са предвидени с цел защита на социално-ико
номически по-слабата страна срещу злоупотребата с власт от страна на работо
дателя. Изборът на приложимо право към индивидуален трудов договор не мо
же да води до резултат работникът или служителят да бъде лишен от защитата,
предоставена в негова полза от разпоредбите, които не могат да бъдат отклоне
ни чрез споразумение съгласно правото, което при липса на избор би било при
ложимо съгласно параграфи 2, 3 и 4 от чл. 8, т.е. от по-благоприятните импера
тивни правни норми на правото, определено по чл. 8, пар. 2, 3 и 4. Императив
ните норми, които са в защита на работника или служителя, не могат да бъдат
дерогирани от избраното от страните по индивидуалния трудов договор прило
жимо право.
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Ако избраното право осигурява по-голяма закрила на работника или служи
теля от правото, което при липса на избор би било приложимо, то приложение
намира избраното право, т.е. прилага се по-благоприятната за работника/слу
жителя правна норма. В този смисъл е съображение 35 от Регламента, съгласно
което работниците следва да не бъдат лишавани от закрилата, предоставена им
от разпоредби, които не могат да бъдат отклонени чрез споразумение или които
могат да бъдат отклонени единствено в тяхна полза.
Между императивните норми по смисъла на чл. 8, пар. 1 и особените пове
лителни норми по чл. 9, пар. 2 от Регламента съществува разлика. Повелител
ните норми по чл. 8, ал. 1 от Регламента, т.е. повелителните норми на обектив
но приложимото право, са в защита на лични интереси, докато особените пове
лителни норми по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Регламента защитават обществе
ния, политическия и икономическия ред в държавата. Разпоредбите на Регла
мента, вкл. разпоредбата на чл. 8, не ограничават прилагането на особените по
велителни норми на правото на сезирания съд. Сезираният съд извършва пре
ценка дали конкретната норма е особена повелителна по смисъла на чл. 9, пар. 2
от Регламента, съобразявайки своето право. Следва да се отбележи, че особени
повелителни норми по смисъла на посочената разпоредба може да бъдат както
национални правни норми, така и разпоредбите на правото на ЕС.
В случаите, когато работникът/служителят е командирован, нормата на чл. 8
не трябва да засяга прилагането на особените повелителни норми на държавата,
в която е командирован работникът/служителят, в съответствие с Директива
96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.1996 г. относно ко
мандироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (съобра
жение 34).
В хипотезата, когато страните не са избрали приложимо право към индиви
дуалния трудов договор, правото се определя от презумпциите на чл. 8, пар. 2,
3 и 4 от Регламента.
При липса на избор от страните на приложимо право индивидуалният трудов
договор се урежда от правото на държавата, в която или, при липса на такава,
от която работникът обичайно полага своя труд по изпълнение на договора
(чл. 8, пар. 2, изр. 1) – lex loci laboris. Ако работникът полага своя труд в повече
от една държава, то трябва да се извърши преценка в коя държава се намира
центърът на трудовата дейност на работника/служителя. Определянето на цен
търа на трудовата дейност на работника или служителя – къде обичайно осъ
ществява своята работа, е създавало затруднения в практиката на различни на
ционални съдилища, поради което по приложението на чл. 6, пар. 2 от Римската
конвенция е формирана практика на Съда на ЕС, която намира приложение и по
отношение на чл. 8, пар. 2 и 3 от Регламент № 593/2008.
Решение от 15 де
кем
в
ри 2011 г., Jan Voogsgeerd сре
щу Navimer SA,
C-384/10, EU:C:2011:842 е постановено от Съда на ЕС по преюдициалното за
питване, отправено от Апелативния съд на гр. Люксембург относно тълкуване
то на чл. 6, пар. 2 от Римската конвенция (аналогичен чл. 8, пар. 2 и 4 от
Регламент „Рим I“) в рамките на спор по предявен иск от г-н Voogsgeerd, жи
веещ в Зандворт (Нидерландия), срещу предприятие Navimer SA, установено в
Мертерт (Люксембург), по повод на изплащането на обезщетение при уволне
ние на г-н Voogsgeerd поради прекратяването на трудовия му договор с това
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предприятие. Фактите по делото са следните: През 2001 г. г-н Voogsgeerd е
сключил безсрочен трудов договор с Navimer в седалището на предприятието
Naviglobe NV, което е установено в Антверпен (Белгия), като страните са из
брали за приложимо люксембургското право. През периода от август 2001 г. до
април 2002 г. г-н Voogsgeerd е работил като главен механик на борда на два ко
раба – собственост на Navimer, със зона на дейност Северно море. Това пред
приятие уведомява г-н Voogsgeerd, че е уволнен, след което той предявява иск
срещу Naviglobe и Navimer пред Антверпенския трудов съд, като иска на осно
вание белгийския закон за трудовите договори тези предприятия да бъдат осъ
дени солидарно да му заплатят обезщетение за уволнение, лихви и разноски.
Позовава се на повелителните норми на белгийското трудово право на основа
ние чл. 6, пар. 1 от Римската конвенция. Поддържа, че трудовият му договор го
обвързва спрямо белгийското предприятие Naviglobe, а не спрямо люксембург
ското предприятие Navimer и че е извършв ал работата си основно в Белгия, къ
дето е получавал указания от Naviglobe и където се е връщал след всяко плава
не. Съдът в Антверпен приема, че няма териториална компетентност да се
произнесе по иска срещу Navimer, но разглежда иска срещу Naviglobe като до
пустим и го отхвърля като неоснователен. По повод на жалба от г-н Voogsgeerd
Антверпенският апелативен трудов съд приема, че има териториална компе
тентност, и отхвърля като неоснователни исканията спрямо Naviglobe, тъй като
жалбоподателят в главното производство не е доказал, че е бил изпратен да ра
боти за това дружество. Относно трудовото правоотношение с Navimer Апела
тивният трудов съд е постановил, че предвид всички обстоятелства по делото
г-н Voogsgeerd не е извършвал обичайно своята работа в една-единствена дър
жава членка, в случая Белгия, и че чл. 6, пар. 2, буква „a“ от Римската конвен
ция е неприложим поради това, че жалбоподателят не е имал трудов договор с
Naviglobe, трудовото възнаграждение му е било изплащано от Navimer, бил е
здравноосигурен към люксембургска здравноосигурителна каса, както и не е
доказал да е работил основно в белгийски териториални води. Съдът е приел,
че трудовият договор се урежда от повелителните разпоредби на люксембург
ското право на основание чл. 6, пар. 2, б. „б“ от Римската конвенция, тъй като
Navimer е мястото на дейност на работодателя, който е наел г-н Voogsgeerd.
Антверпен е мястото, където ищецът се е качвал на борда и е получавал указа
ния за всяко от своите служебни пътувания. Г-н Voogsgeerd е подал касационна
жалба срещу решението в частта му, която се отнася до Navimer, и в рамките
на това производство е отправено преюдициалното запитване.
Съдът на ЕС е тълкувал посочената норма по следния начин:
„1) Член 6, параграф 2 от Конвенцията за приложимото право към договорните задълже
ния, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г., трябва да се тълкува в смисъл, че
сезираният национален съд трябва първо да установи дали при изпълнението на догово
ра работникът или служителят осъществява обичайно своята работа в една и съща дър
жава, която е държавата, в която или от която работникът изпълнява основната част от
задълженията си към своя работодател предвид всички обстоятелства, които характери
зират тази дейност.
2) В случай че запитващата юрисдикция прецени, че не може да реши отнесения до нея
спор въз основа на член 6, параграф 2, буква a) от тази конвенция, член 6, параграф 2,
буква „б“ от Римската конвенция трябва да се тълкува, както следва:
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– понятието „мястото на дейност на работодателя, който [...] е наел“ работника или слу
жителя, трябва да се разбира като отнасящо се единствено до мястото на дейност, чрез
което работникът или служителят е бил нает, а не до мястото на дейност, с което той е
свързан предвид действителната си работа,
– притежаването на правосубектност не е сред изискванията, на които трябва да отговаря
мястото на дейност на работодателя по смисъла на тази разпоредба,
– мястото на дейност на друго предприятие, което е различно от формално посоченото
за работодател предприятие, но е свързано с него, може да се квалифицира като „място
на дейност“ по смисъла на член 6, параграф 2, буква „б“ от Конвенцията, ако са налице
обективни обстоятелства, които сочат, че действителното положение е различно от това,
което следва от текста на договора, и то въпреки че ръководните правомощия не са из
рично прехвърлени на другото предприятие“.

Заключението на генералния адвокат Trstenjak, представено на 8 септември
2011 г. по дело C-384/10, Jan Voogsgeerd срещу Navimer SA, EU:C:2011:564,
представлява интерес в част Б, в която се предлага систематична последовател
ност, в която националният съд следва да разсъждава, когато определя прило
жимото право.
В решението по посоченото дело C-384/10 Съдът на ЕС в т. 35–38 от моти
вите се е позовал на постановеното преди това от него решение от 15 март
2011 г., Heiko Koelzsch сре
щу Велико хер
цог
ст
во Люксембург, C-29/10,
EU:C:2011:151. Решението по дело C-29/10 е постановено от Съда на ЕС по
преюдициалното запитване, отправено от Апелативния съд на гр. Люксембург
относно тълкуването на чл. 6, пар. 2, б. „а“ от Римската конвенция (аналогичен
чл. 8, пар. 2 от Регламент „Рим I“) в рамките на спор по предявен от г-н
Koelzsch иск за установяване на отговорност срещу Великото херцогство
Люксембург, основан на твърдяно нарушение на посочената разпоредба от
Римската конвенция от страна на съдебните органи на тази държава. Според
Съда на ЕС критерият за държавата, където работникът или служителят „оби
чайно осъществява своята работа“, трябва да бъде тълкуван самостоятелно в
смисъл, че съдържанието и обхватът на тази норма не могат да бъдат определе
ни въз основа на правото на сезирания съд, а трябва да бъдат установени по
единни и самостоятелни критерии, за да се гарантира пълната ефективност на
Римската конвенция с оглед на преследваните от нея цели (т. 32 от мотивите).
Съдът на ЕС е посочил, че тълкуваната разпоредба следва да се разглежда поскоро като гаранция за приложимостта на правото на държавата, в която работ
никът/служителят извършва професионалната си дейност, отколкото на право
то на държавата, в която се намира мястото на дейност на работодателя, който
го е наел. Поради това критерият за привръзка на държавата, в която работни
кът или служителят „извършва обичайно своята работа“, трябва да се тълкува
широко, докато критерият на мястото на дейност на „работодателя, който го е
наел“, предвиден в чл. 6, пар. 2, б. „б“, предл. 1 от Римската конвенция (анало
гичен чл. 8, пар. 4 от Регламент „Рим I“), трябва да се прилага, когато сезира
ният съд не може да определи държавата, където обичайно се извършва работа
та. „Когато трудът се полага в повече от една държава членка, критерият за
държавата, където обичайно се полага трудът, трябва да бъде предмет на широ
ко тълкуване и да се разбира като отнасящ се до мястото, на което или от което
работникът или служителят упражнява реално професионалната си дейност, а
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при липсата на център на дейността – до мястото, на което той извършва по-го
лямата част от своята работа“ (т. 45 от мотивите).
За да се установи дали работникът/служителят е осъществявал своята рабо
та в една от договарящите се държави и за да се определи в коя от тях, следва
да бъде установено естеството на работата (в случая естеството на работата в
сектора на международния транспорт, а по дело C-384/10 – в сектора на корабо
плаването), да се отчетат всички елементи, характеризиращи дейността на ра
ботника/служителя, да се установи в коя държава се намира мястото, от което
работникът или служителят осъществява своята транспортна дейност, получава
инструкциите за своята дейност и организира работата си, както и мястото, къ
дето се намират неговите оръдия на труда. Трябва да бъде проверено кои са
местата, където главно се извършва транспортът, местата на разтоварване на
стоките, както и мястото, където работникът или служителят се прибира след
осъществяване на дейността.
Въз основа на посочените аргументи Съдът на ЕС е тълкувал разпоредбата
на член 6, пар. 2, б. „а“ от Римската конвенция в смисъл, че в хипотеза, в която
работникът или служителят упражнява дейността си в повече от една договаря
ща държава, държавата, в която работникът или служителят в изпълнение на
договора обичайно осъществява своята работа по смисъла на тази разпоредба,
е тази, в която или от която – предвид всички обстоятелства, с които се харак
теризира посочената дейност – работникът или служителят изпълнява основна
та част от задълженията си към своя работодател.
В решение от 9 януари 1997 г., Petrus Wilhelmus Rutten срещу Cross Medical
Ltd., C-383/95, EU:C:1997:7, решение от 27 февруари 2002 г., Herbert Weber
срещу Universal Ogden Services Ltd., C-37/00, EU:C:2002:122 и решение от 10
април 2003 г., Giulia Pugliese сре
щу Finmeccanica SpA, Betriebsteil Alenia
Aerospazio, C-437/00, EU:C:2003:219 Съдът на ЕС също е приел, че трябва да
се отчитат всички относими условия на трудовия договор – къде се намира
главното управление на работника, в коя държава пътува и връща ли се след
пътуване в друга държава, къде е местопребиваването на работника, в коя дър
жава прекарва по-голяма част от работното си време и други.
Държавата, където обичайно се полага трудът, не се смята за променена, ако
работникът временно е нает в друга държава (чл. 8, пар. 2, изр. 2 от Регламента).
Понятието „временно нает“ към индивидуалните трудови договори е опре
делено в съображение 36 от Регламента в смисъл, че трудът, положен в друга
държава, следва да се смята за временен, ако се очаква работникът да се върне
на работа в държавата по произход след изпълнение на задачите си в чужбина.
Сключването на нов трудов договор с първоначалния работодател или с рабо
тодател, който принадлежи към същата група от предприятия като първоначал
ния работодател, не следва да е пречка да се смята, че работникът полага труд
временно в друга държава. Продължителността на срока не е определена в
Регламент Рим I, поради което преценката следва да се извърши от решаващия
съд, който трябва да обсъди и отчете всички факти и обстоятелства по делото.
Различни практически хипотези, при които може да е налице временно наемане
по смисъла на чл. 8, пар. 2 от Регламента, са разгледани в Йордански, Ст.
Регламент Рим I и индивидуалните трудови договори. – В: Натов, Н. и др.
Регламентът Рим I. С.: Сиела, 2009, 293–294.
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Разпоредбата на чл. 8, пар. 2 от Регламента урежда хипотезата, когато стра
ните не са избрали приложимо право и работникът или служителят обичайно
полага своя труд в една държава. Хипотезата, когато приложимото право не
може да бъде определено съгласно чл. 8, пар. 2, например когато работникът
или служителят обичайно полага своя труд в две или повече държави или кога
то трудът се полага в място, което не е държава, е регламентирана в чл. 8,
пар. 3. В тези случаи договорът се урежда от правото на държавата, в която се
намира мястото на стопанска дейност, чрез което работникът или служителят е
бил нает. Липсва легална дефиниция в Регламент „Рим I“ на понятието „място
на стопанска дейност, чрез което работникът или служителят е бил нает“. В
правната теория и съдебната практика това понятие не се отъждествява с място
на дейност или седалище на работодателя, а се приема, че е достатъчно нали
чието на трайно, постоянно присъствие на работодателя в съответната държава.
Разпоредбата на чл. 8, пар. 3 от Регламента намира приложение например при
сключен индивидуален трудов договор между строително дружество, регистри
рано в Австрия с едноличен собственик на капитала българско дружество като
работодател, и български гражданин като работник, който полага труда си на
различни строителни обекти в различни държави (например Германия и
Франция). Различни примери, при които са възникнали трудности за определяне
на приложимото право по чл. 8, пар. 3, са посочени в Йордански, Ст. Регламент
Рим I и индивидуалните трудови договори. – В: Натов, Н. и др. Регламентът
Рим I. С.: Сиела, 2009, 295–296.
Ако от всички обстоятелства по случая е видно, че като цяло договорът е потясно свързан с държава, различна от посочената в чл. 8, пар. 2 или пар. 3, се
прилага правото на тази друга държава – lex proximus (чл. 8, пар. 4 от Регламент
„Рим I“). За да се приложи посочената клауза за дерогация (отклоняваща
формула), е необходимо съдът да обсъди всички факти и обстоятелства и въз
основа на тях и конкретните фактори да направи извод с коя държава индивиду
алният трудов договор е най-тясно свързан. Ако установи, че тази връзка е с
друга държава, посочените в чл. 8, пар. 2 или пар. 3 два критерия за привързва
не не са приложими.
Относно тълкуването на чл. 6, пар. 2 от Римската конвенция (аналогичен
чл. 8, пар. 2 и пар. 4 от Регламент „Рим I“) Съдът на ЕС е постановил решение
от 12 септемвр и 2013 г., Anton Schlecker, действащ под търговското наимено
ва
ние „Firma Anton Schlecker“, сре
щу Melitta Josefa Boedeker, C 64/12,
EU:C:2013:551. Преюдициалното запитване е отправено в рамките на спор
между A. Schlecker, действащ под търговското наименование „Firma Anton
Schlecker“ – дружество, установено в Ehingen (Германия), и г-жа Boedeker, с
местоживеене в Mülheim an der Ruhr (Германия), работеща в Нидерландия, по
повод на едностранната промяна на мястото на работа от работодателя и в този
контекст – по повод на приложимото право към трудовия договор. В посочено
то решение Съдът на ЕС е приел, че „Член 6, параграф 2 от Римската конвен
ция трябва да се тълкува в смисъл, че дори в хипотезата, при която работник
или служител осъществява работата, предмет на трудовия договор, обичайно,
трайно и непрекъснато в една и съща държава, националният съд може да не
вземе предвид, в приложение на последната част на изречението на тази разпо
редба, правото на държавата на обичайното осъществяване на работата, ако от
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обстоятелствата като цяло е видно, че посоченият договор е в по-тясна връзка с
друга държава“.
По отношение на формата на индивидуалните трудови договори липсват
специални разпоредби в Регламент „Рим I“ и приложение намира общата разпо
редба на чл. 11, пар. 1–3.

5. Обществен ред и особени повелителни норми
Предоставянето на възможност на съдилищата в държавите членки при из
ключителни обстоятелства да прилагат изключения, основани на съображения
за обществен ред и особени повелителни норми, произтича от съображенията
за защита на обществения интерес. Понятието „особени повелителни норми“
следва да се различава от израза „разпоредби, които не могат да бъдат отклоне
ни чрез споразумение“ и следва да бъде тълкувано по-ограничително (съобра
жение 37 от Регламент № 593/2008).
За разлика от Римската конвенция (чл. 7) в чл. 9, пар. 1 от Регламента се съ
държа легално определение на понятието „особени повелителни норми“ в сми
съл, че това са „норми, чието зачитане дадена държава смята, че е от решаващо
значение за гарантиране на нейните обществени интереси, такива като полити
ческа, социална или икономическа организация, до такава степен, че те са при
ложими към всяка ситуация, попадаща в обхвата им, независимо от приложи
мото към договора право съгласно настоящия регламент“. Квалифицирането от
държава членка на национални разпоредби като особени повелителни норми и
правила за сигурност е толкова съществено, че спазването на тези норми след
ва да се наложи на всяко лице, което се намира на националната територия на
тази държава членка, или на всяко възникнало и съществуващо договорно пра
воотношение.
Една част от повелителните норми дават защита на една от страните по до
говорното правоотношение с международен елемент – икономически по-слаба
та страна (например норми, обявяващи за неравноправни или нищожни опреде
лени клаузи, в защита на потребителя в потребителските договори, работника
или служителя в индивидуалните трудови договори). Друга част от повелител
ните норми са приети с цел защита на интереси, засягащи по-широк кръг от об
ществото (например норми, относими към обществената сигурност, здраве и
морал, опазването на околната среда и др.). Особените повелителни норми по
смисъла на чл. 9, пар. 1 от Регламента се прилагат без значение правото на коя
държава е било определено като приложимо към съответното договорно право
отношение от стълкновителна норма на Регламент „Рим I“.
Относно прилагането на особените повелителни разпоредби на правото на
сезирания съд в чл. 9, пар. 2 изрично е постановено, че разпоредбите на Регла
мент № 593/2008 не ограничават тяхното прилагане. Посочената норма е иден
тична на чл. 7, пар. 2 от Римската конвенция. За да се осигури пълното действие
на принципа на автономия на волята на страните по договора и да бъде зачетен
свободно упражненият от тези страни избор по отношение на приложимия за
кон в рамките на тяхното договорно правоотношение съгласно чл. 3, пар. 1 от
Регламента (идентичен чл. 3, пар. 1 от Римската конвенция), трябва изключе
нието във връзка със съществуването на „особена повелителна норма“ по сми
съла на законодателството на съответната държава членка, посочено в чл. 9,
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пар. 2 от Регламента, да бъде тълкувано стриктно (т. 49 от мотивите на реше
ние от 17 октомври 2013 г., United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV
срещу „Параходство Български морски флот“ АД, C-184/12, EU:C:2013:663).
Националният съд в рамките на преценката си относно характера на „особе
на повелителна норма“ на националното право, с която смята да замести изрич
но избрания от страните по договора закон, следва да вземе предвид не само
точния текст на тази норма, но също и общата структура и всички обстоятелст
ва, при които посочената норма е била приета. След извършване на тази про
верка и анализ сезираният съд може да стигне до извода, че съответната норма
има императивен характер, доколкото националният законодател я е приел, за
да защити интерес, преценен като съществен от съответната държава членка.
Такъв интерес би могъл да бъде случаят, в който транспонирането на определе
на директива в държавата на сезирания съд предлага (посредством разширяване
на приложното поле на дадена директива или посредством избора да се използ
ва по-широко предоставената от нея свобода на преценка) по-голяма закрила на
търговските представители поради особения интерес, който държавата членка
отдава на тази категория граждани (т. 50 от мотивите на горепосоченото реше
ние по дело C-184/12).
По отношение на избора на чуждо приложимо право към договора (свобода
та на избор по чл. 3 от Регламента) и невъзможността с него да бъдат отклоне
ни обикновените императивни правни норми на държавата, в която се намират
всички други елементи на договора (чл. 3, пар. 3 от Регламента), вж. т. 4.1.4.1
от настоящото изложение.
Относно ограничаването на избора на приложимото право (автономията на
волята) към потребителските договори по чл. 6, пар. 2 от Регламент „Рим I“ и
прилагането на по-благоприятните повелителни норми на държавата, в която е
обичайното местопребиваване на потребителя, вж. т. 4.1.4.4 от настоящото из
ложение.
Съобразно чл. 9, пар. 3 от Регламента (подобен чл. 7, пар. 1 от Римската
конвенция) на особените повелителни норми на правото на държавата, в която
произтичащите от договора задължения следва да бъдат или са били изпълнени,
може да бъде дадено действие, доколкото според тези особени повелителни
норми изпълнението на договора е незаконосъобразно. При преценката дали да
се даде действие на тези разпоредби се вземат предвид тяхното естество и цел,
както и последиците, които могат да настъпят при тяхното прилагане или
неприлагане. За да се извърши тази преценка, е необходимо сезираният съд да
установи съдържанието на съответното чуждо право.
За да се определи точният обхват на член 9 от Регламент № 593/2008 относ
но индивидуалните трудови договори, трябва да се държи сметка, че съгласно
чл. 3, пар. 1 и чл. 8, пар. 1 от Регламента по отношение на избора на приложимо
право автономията на волята на страните по договора представлява общият
принцип, уреден в Регламента. Член 9 от Регламент „Рим I“ се отклонява от по
сочения принцип на свободен избор на приложимото право от страните по дого
вора. Както се посочва в съображение 37 от Регламента, целта на това изключе
ние е при изключителни обстоятелства да се даде възможност на сезирания съд
да вземе предвид съображения от обществен интерес (т. 42 и 43 от мотивите на
ре
ше
ние от 18 ок
том
в
ри 2016 г., Republik Griechenland сре
щу Grigorios
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Nikiforidis, C-135/15, EU:C:2016:774). Като мярка за дерогация член 9 от същия
Регламент следва да се тълкува стриктн
 о (т. 44 от същото решение, т. 49 от ре
шение от 17 октомври 2013 г., United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV
срещу „Параходство Български морски флот“ АД, C-184/12, EU:C:2013:663).
Поради това, че направеното в чл. 9 от Регламент „Рим I“ изброяване на осо
бените повелителни норми, на които сезираният съд може да даде действие, е
изчерпателно, посочената правна норма следва да се тълкува в смисъл, че из
ключва възможността сезираният съд да прилага като правни норми особени
повелителни норми, различни от тези на държавата на сезирания съд или на
държавата, в която произтичащите от договора задължения следва да бъдат или
са били изпълнени (т. 49 и 50 от мотивите на решение от 18 октомври 2016 г.,
Republik Griechenland срещу Grigorios Nikiforidis, C-135/15, EU:C:2016:774).
Независимо от това разпоредбата на чл. 9 от Регламента допуска особените по
велителни норми на държава, различна от държавата на сезирания съд или от
държавата, в която произтичащите от договора задължения трябва да бъдат или
са били изпълнени, да бъдат взети предвид като фактическо обстоятелство, до
колкото това се предвижда от материалноправна норма на правото, приложимо
към договора съгласно разпоредбите на същия Регламент (т. 51 от мотивите на
същото решение). Въз основа на изложените аргументи в т. 2 от диспозитива на
посоченото решение по дело C-135/15 Съдът на ЕС е тълкувал член 9, пар. 3 от
Регламент № 593/2008 по следния начин: „Член 9, параграф 3 от Регламент
№ 593/2008 трябва да се тълкува в смисъл, че изключва възможността сезира
ният съд да прилага като правни норми особени повелителни норми, различни
от тези на държавата на сезирания съд или на държавата, в която произтичащи
те от договора задължения следва да бъдат или са били изпълнени, но допуска
този съд да взема предвид такива други особени повелителни норми като фак
тически обстоятелства, доколкото националното право, приложимо към догово
ра въз основа на разпоредбите на този регламент, предвижда това. Това тълку
ване не се поставя под въпрос от принципа на лоялно сътрудничество, посочен
в член 4, параграф 3 ДЕС“.
Съображение 37 от Регламента прави разлика между понятието „особени
повелителни норми“ и израза „разпоредби, които не могат да бъдат отклонени
чрез споразумение“. Спазването на обществения ред на сезирания съд е осигу
рено чрез разпоредбата на чл. 21 от Регламент № 593/2008 (идентичен чл. 16 от
Римската конвенция), съгласно която прилагането на разпоредба на правото на
всяка държава по смисъла на настоящия Регламент може да бъде отказано само
ако това прилагане e явно несъвместимо с обществения ред на сезирания съд.
Определянето на съдържанието на понятието „обществен ред“ се извършва съ
образно правото и националните разбирания на сезираната държава членка по
отношение на границите, в които съдът на държавата членка може да се позова
ва на това понятие. В повечето държави членки под понятието „обществен ред“
се разбира съвкупност от основополагащи ценности на държавата и общество
то, които се защитават и намират отражение в правото и морала; основни права
и свободи, приети в конституциите на съответните държави, общи за всички
правни субекти, чието зачитане трябва да бъде обезпечено. Отказът да се при
ложи конкретна разпоредба на чуждо право е изключение и може да се извърши
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само ако прилагането є е в явно, очевидно противоречие с обществения ред на
сезирания съд.

6. Материална и формална действителност – чл. 10 и чл. 11
Приложимото право относно съгласието, материалната и формалната дейст
вителност на договорите с международен елемент е уредено в разпоредбите на
чл. 10 и чл. 11 от Регламент № 593/2008.
6.1. Съгласие и материална действителност
Разпоредбата на чл. 10 от Регламента, уреждаща съгласието и материалната
действителност на договора, е идентична с чл. 8 от Римската конвенция. При
съпоставяне на различните езикови версии на текста на чл. 10, ал. 1 от Регла
мента прави впечатление, че в българската езикова версия е използван терми
нът „сключване“ на договора, докато в по-голяма част от другите езикови вер
сии е употребено понятието „съществуване“ на договора. Съгласно посочената
норма сключването (съществуването) и действителността на договора или на
отделна негова разпоредба се определят от правото, което би било приложимо
съгласно настоящия регламент, ако договорът или разпоредбата бяха действи
телни. Това право е приложимото по същество право – lex causae. То се прила
га по отношение на всички елементи за наличието на договор – съвпадане на
волеизявленията на страните (оферта и приемане), дали волеизявлението е год
но да породи правните последици на договора, оттегляема ли е офертата, начи
на на приемане на офертата и др. Отношенията, които се обхващат от приложи
мото по същество право, са посочени в чл. 12 от Регламента.
Употребеното в стълкновителната норма на чл. 10, пар. 1 от Регламента по
нятие „действителност“ има предвид материалната действителност на догово
ра. Посочената норма се прилага и за съществуването и действителността на
клаузата за избор на приложимо право (чл. 3, пар. 5 от Регламента).
Специалната стълкновителна норма на чл. 10, пар. 2 от Регламент „Рим I“
предоставя възможност на всяка страна по договора, която твърди, че не е изра
зила съгласие, да се позове на правото на държавата, в която има обичайното си
местопребиваване, вместо на приложимото по същество към договора право.
За да може страната да се позове на правото на държавата, в която има обичай
ното си местопребиваване, е необходимо съдът да вземе предвид всички об
стоятелства и от тях да следва, че не е оправдано последиците от нейните
действия да се определят в съответствие с правото, определено в чл. 10, пар. 1.
Например, ако според lex causae мълчанието е равнозначно на съгласие, а спо
ред правото на държавата, в която страната има обичайно местопребиваване
(например Великобритания), мълчанието не се приравнява на съгласие и няма
за последица сключване на договор, то не е оправдано последиците на мълча
нието да бъдат определени в съответствие с lex causae.
Европейският законодател не е предвидил норма за приложимото право за
съгласието и материалната действителност на едностранните волеизявления. В
Доклада относно Римската конвенция, изготвен от Марио Джулиано и Пол
Лагард, е посочено, че разпоредбата на чл. 8 от Римската конвенция (идентичен
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чл. 10 от Регламент „Рим I“) следва да намери приложение по аналогия и по от
ношение на едностранните волеизявления.
Множество примери за прилагане на чл. 8 от Римската конвенция (чл. 10 от
Регламент „Рим I“) са посочени в Крумов, Цв. Приложимо право към мате
риалната и формална действителност на договорите с международен елемент,
съгласно Регламент Рим I. – В: Натов, Н. и др. Регламентът Рим I. С.: Сиела,
2009, 313–317.
6.2. Формална действителност
Приложимото право към формалната действителност е уредено със стълк
новителната норма на чл. 11 от Регламент № 593/2008 (сходен чл. 9 от Римската
конвенция).
Както в Римската конвенция, така и в Регламент „Рим I“ липсв а легална де
финиция на понятието „формална действителност“. В правната теория се
приема, че формата представлява външното проявление на волеизявлението на
лицето – специалните изисквания на закона за начина на извършване на воле
изявлението, които следва да бъдат спазени, за да бъде волеизявлението дейст
вително.
Стълкновителните норми на чл. 11 от Регламента предвиждат различни кри
терии за привързване, приложими в различни хипотези, за да се осигури фор
малната действителност на сключените договори и едностранните волеизявле
ния (принципът favor validitatis).
По отношение на формалната действителност на договора, сключен между
лица или техни представители, които се намират в една и съща държава към
момента на сключването му, разпоредбата на чл. 11, пар. 1 урежда алтернатив
но прилагане на следните критерии:
– да са спазени изискванията за форма на правото, което го урежда по съ
щество съгласно Регламента – lex causae;
– или на правото на държавата, в която договорът е сключен – lex loci actus.
Съгласно чл. 11, пар. 2 договор, сключен между лица или техните предста
вители, които се намират в различни държави към момента на сключването му,
е формално действителен също съобразно алтернативни критерии:
– ако са спазени изискванията за форма на правото, което го урежда по съ
щество съгласно настоящия Регламент – lex causae;
– или на правото на една от държавите, в която се намира една от страните
или неин представител към момента на сключването;
– или на правото на държавата, в която е било обичайното местопребиваване
на някоя от страните към този момент.
Разпоредбата на чл. 11, пар. 1 и 2 от Регламента не дава приоритет на нито
една от посочените формули на привързване. За да бъде договорът действите
лен с оглед на неговата форма, е достатъчно изискването за форма да е спазено
по една от правните системи, по едно от алтернативно предвидените за прило
жими права. В този случай недействителността на договора поради неспазена
форма според другите права е ирелевантна. Затруднения за прилагане на lex
causae може да възникнат в хипотезата, когато страните са избрали прилагане
на правото на друга държава за част от договора. Предвиденият в чл. 11, пар. 2
трети алтернативен критерий (правото на държавата, в която е било обичайното
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местопребиваване на някоя от страните към момента на сключване на договора)
не съществуваше в Римската конвенция.
По отношение на формалната действителност на едностранното волеизявле
ние, предназначено да породи правни последици във връзка със съществуващ
или бъдещ договор, в разпоредбата на чл. 11, пар. 3 от Регламента също са
предвидени три алтернативни критерия:
– да са спазени изискванията за форма на правото, което урежда или би
уреждало договора по същество съгласно Регламента;
– или на правото на държавата, където е извършено волеизявлението;
– или на правото на държавата, в която е било обичайното местопребиваване
към този момент на лицето, което го е извършило.
От значение е едностранното волеизявление да е свързано със съществуващ
или бъдещ договор. Ако то се отнася до други права и задължения, различни от
договорните отношения, не попада в обхвата на чл. 11 от Регламента.
Предвидените в чл. 11, пар. 4 и 5 от Регламент № 593/2008 специални стълк
новителни норми уреждат приложимото право към определени видове догово
ри – потребителските договори и договорите с предмет вещно право върху нед
вижима вещ или наем на недвижима вещ. Съгласно чл. 11, пар. 4 формата на
договорите, които попадат в приложното поле на чл. 6, т.е. потребителските до
говори, не се урежда от правилата на чл. 11, пар. 1, 2 и 3, а от правото на държа
вата, в която е обичайното местопребиваване на потребителя.
Формата на договора с предмет вещно право върху недвижима вещ или наем
на недвижима вещ се определя от правото на държавата, в която се намира вещ
та (lex rei sitae), ако съгласно това право тези изисквания важат независимо от
държавата, в която е сключен договорът, и независимо от правото, което го
урежда, както и тези изисквания не могат да бъдат отклонени чрез споразуме
ние (чл. 11, пар. 5).
Всяка промяна на приложимото право, направена след сключване на догово
ра, не засяга неговата формална действителност.

7. Противодействие срещу злоупотребата с недееспособност – чл. 13
С разпоредбата на чл. 1, пар. 2, б. „а“ от Регламент „Рим I“ (идентичен чл. 1,
б. „а“ от Римската конвенция) от предметния обхват на Регламента, съответно
Конвенцията, са изключени въпросите, свързани с правното положение или
правоспособността на физически лица, без да се засяга член 13 от Регламента,
съответно чл. 11 от Римската конвенция. С разпоредбата на чл. 13 от Регламент
„Рим I“ се продължава предоставената за първи път с чл. 11 от Римската кон
венция защита на добросъвестната страна в преддоговорните и договорните
правоотношения. Целта на тази стълкновителна норма е да гарантира сигур
ността в гражданския и търговския оборот. Защитата срещу злоупотребата с
недееспособност се прилага само по отношение на физическите лица.
Съгласно посочената норма, когато договорът е сключен между лица, нами
ращи се в една и съща държава, физическо лице, дееспособно по правото на та
зи държава, може да се позове на недееспособността си по правото на друга
държава само ако към момента на сключване на договора насрещната страна е
знаела за та
зи не
дееспо
соб
ност или не е знаела за нея по
ра
ди небреж
ност. Регламентът не поставя изискване относно формата на недееспособност
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(дали недееспособността е пълна, или ограничена). За да се приложи посочена
та стълкновителна норма, е необходимо да са изпълнени няколко предпоставки:
1) Сключването на до
го
во
ра да е осъ
щест
ве
но в ед
на дър
жа
ва (lex loci
contractus), а физическото лице да се позовава относно недееспособността си на
правото на друга държава, например на правото по неговото местожителство
(lex domicilii).
2) Двете страни по договора, едната от които е физическо лице, да са се на
мирали в една и съща държава към момента на сключване на договора.
3) Физическото лице да се позове на недееспособност по правото, уреждащо
личния му статут. Позоваването на недееспособност може да се извърши както
с отделен иск, така и с възражение срещу иск, предявен от другата страна.
Доказателствената тежест за установяване на недееспособността е на физи
ческото лице, което се е позовало на нея.
4) Другата страна по договора да е знаела за тази недееспособност или да не
е знаела за нея поради небрежност.

8. Обхват на приложимото право – чл. 12
Регламент № 593/2008 определя приложимото национално право за различ
ни аспекти на договори с цел постигане на единен договорен статут. Разпо
редбата на чл. 12 от Регламента, идентична на чл. 10 от Римската конвенция,
обхваща широк кръг въпроси, които не са изчерпателно изброени и подлежат
на разширително тълкуване.
От единния договорен статут съществуват и някои изключения:
– Определени въпроси и материи, посочени в чл. 1, пар. 2 от Регламента.
– Отношенията, за които съществуват самостоятелни стълкновителни нор
ми – материалната действителност (чл. 10), формалната действителност
(чл. 11), злоупотребата с недееспособност (чл. 13).
– Особените повелителни норми, които намират приложение преди опреде
ляне на приложимото право (чл. 9), общественият ред при определено приложи
мо право (чл. 10).
Част от предвидените в чл. 12 от Регламента въпроси, които се обхващат от
приложимото право, са следните:
8.1. Тълкуване на договора – чл. 12, пар. 1, б. „а“
Тълкуването на договора се извършва според приложимото към договорно
то правоотношение право. В някои законодателства се издирва точният смисъл
на уговорките, търси се действителната обща воля на страните; в други правни
системи има нарочни правила; в трети законодателства подобни правила липс
ват. След установяване на приложимото право е необходимо да се установи и
съдебната практика, относима към тълкуването на договора.
8.2. Изпълнение на договора – чл. 12, пар. 1, б. „б“
Приложимото към договора право регулира изпълнението на насрещните за
дължения на страните в договорното правоотношение. То определя какво тряб
ва да се направи, за да се изпълнят условията на договора – какво и как да се
престира, допустимо ли е изпълнение на части, качеството, времето и мястото
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на изпълнението, на кого да се изпълни дължимата престация, поредността на
изпълнение при множество задължения, допустимо ли е изпълнение от трето
лице и други условия.
Съгласно чл. 12, пар. 2 от Регламента по отношение на начина на изпълне
ние и действията, които следва да се предприемат в случай на неточно изпълне
ние, съдът взема предвид правото на държавата по местоизпълнението на дого
вора. Възможно е изпълнението на насрещните задължения по договора да бъ
де уговорено да се извърши в различни страни. В този случай при неточно
изпълнение на някое от задълженията съдът следва да съобрази начина на
изпълнение и действията, които са предвидени според правото на държавата на
мястото на изпълнение на конкретното задължение.
8.3. Последици при неизпълнение – чл. 12, пар. 1, б. „в“
Договорният статут обхваща в границите на компетентността, предоставена
на съда от неговото процесуално право, последиците от пълното или частично
то неизпълнение на задълженията, включително определяне на размера на вре
дите, доколкото това се урежда от правни норми. Приложимото към договора
право обхваща предпоставките и начините на разваляне/прекратяване на дого
вора при неизпълнение на задълженията, последиците от разваляне на догово
ра, предпоставките за възникване на отговорност при неизпълнение, видовете
вреди, обхвата, границите и вида на обезщетението. Според това право се пре
ценява съществува ли презумпция за вина, или вината подлежи на доказване,
причинно-следствената връзка между неизпълнението и причинените вреди и
др.
8.4. Начини на погасяване на договорни задължения – чл. 12, пар. 1, б. „г“
Приложимото към договора право урежда различните начини на погасяване
на договорните задължения, погасяването на права поради изтичането на дав
ност или преклузивни срокове. Според него ще се съобразява извършено ли е
плащане на дължимата сума, направено ли е опрощаване, или е сключена спо
годба, чрез която задължението е разсрочено или новирано. Погасителният
ефект на спогодбата се определя от договорния статут, докато самата спогодба
се регулира от приложимото по същество към нея право.
Относно прихващането като погасителен способ е предвидена разпоредбата
на чл. 17 от Регламента, според която в случаите, когато правото на прихваща
не не е договорено между страните, прихващането се урежда от правото, при
ложимо към вземането, за което се предявява правото на прихващане, т.е. па
сивното вземане.
По отношение на погасяването на права поради изтичането на давност или
преклузивни срокове според приложимото към договора право ще се преценява
продължителността на давностните и преклузивните срокове, откога същите за
почват да текат, какви са основанията за спиране и прекъсване на давността,
последиците при нейното изтичане и др.
Независимо че чл. 12, пар. 1, б. „г“ от Регламента „Рим I“ предвижда, че из
тичането на давност или преклузивни срокове се урежда от приложимото към
договора право, тези разпоредби не са приложими към отменителните искове
по членове 4 и 13 от Регламент № 1346/2000, тъй като последните две разпо
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редби представляват lex specialis по отношение на Регламент „Рим I“ и трябва
да се тълкуват с оглед на целите на Регламент № 1346/2000 (т. 46 от решение
от 16 април 2015 г., Hermann Lutz срещу Elke Bäuerle, C-557/13, EU:C:2015:227).
8.5. Последиците при недействителност на договора – чл. 12, пар. 1, б. „д“
Договорният статут обхваща различните видове недействителност, а не са
мо нищожността.

9. Приложимо право към договорното прехвърляне на вземания и
суброгацията – чл. 14 и чл. 15
При договорното прехвърляне на вземания (цесия) съществуват три право
отношения: между стария кредитор (цедента) и длъжника; между стария креди
тор (цедента) и новия кредитор (цесионера); между длъжника и новия кредитор
(цесионера). Тези три правоотношения може да се уреждат от правото на раз
лични национални правни системи.
Приложимото право към отношението между стария и новия кредитор по
договор за цесия, съответно договорна суброгация на вземане срещу трето ли
це („длъжник“), е посочено в чл. 14, пар. 1 от Регламента – правото, което се
прилага за договора между предишния и новия кредитор. Следователно прило
жимото към договора за цесия, съответно за суброгацията, право е избраното
от страните съгласно чл. 3 от Регламента право, а ако няма избрано право –
правото на държавата, където е обичайното местопребиваване на страната,
която дължи характерната за договора престация (чл. 4, пар. 2 от Регламента),
която се преценява за всеки отделен случай.
Съгласно съображение 38 от Регламента в обхвата „отношение между пре
дишен и нов кредитор“ по смисъла на чл. 14, пар. 1 се включват и имуществе
ните (вещно-правни) аспекти на прехвърлянето на вземане. Понятието „отно
шение“ обаче не се отнася към всички въпроси и отношения, които могат да
съществуват между стария и новия кредитор, например не включва предвари
телни въпроси във връзка с доброволно прехвърляне на вземане или договорна
суброгация. Това понятие следва да бъде строго ограничено до аспектите, пря
ко свързани с договора за цесия или договорната суброгация.
В нормата на чл. 14, пар. 2 от Регламента е определен обхватът на приложи
мото право към вземането, което е предмет на прехвърляне или суброгация: с
него се определят прехвърляемостта на вземането, отношенията между новия
кредитор и длъжника, условията, при които договорът за прехвърляне на взема
нето може да се противопостави на длъжника, както и дали длъжникът е изпъл
нил своите задължения.
Съгласно чл. 14, пар. 3 от Регламент № 593/2008 понятието за прехвърляне
на вземане за нуждите на Регламента включва освен прякото прехвърляне на
вземания, също и прехвърлянето на вземания като обезпечение, в залог или
други обезпечителни права върху вземания.
Приложимото пра
во към за
ко
но
ва
та субро
га
ция е уре
де
но в чл. 15 от
Регламента. Когато едно лице кредитор има вземане въз основа на договор сре
щу друго лице – длъжник, и трето лице има задължение към кредитора или е
удовлетворило кредитора в изпълнение на това задължение, правото, което
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урежда задължението на третото лице да удовлетвори кредитора, определя дали
и в каква степен третото лице има право да встъпи в правата на кредитора по
отношение на длъжника съгласно правото, което урежда отношенията между
кредитора и длъжника.

10. Приложимо право при множество длъжници – чл. 16
В хипотезата, когато кредитор има права срещу няколко длъжници въз осно
ва на едно и също основание и един от длъжниците вече е удовлетворил частич
но или изцяло кредитора, правото, което урежда задължението на този длъжник
към кредитора, урежда също така и регресните права на този длъжник срещу
останалите длъжници.
Другите длъжници могат да противопоставят възраженията, които са имали
срещу кредитора, в степента, позволена от правото, уреждащо техните задъл
жения към кредитора.

11. Приложимо право към прихващането – чл. 17
За разлика от Римската конвенция, в която липсва изрична стълкновителна
правна норма относно прихващането на насрещни задължения, в Регламент
№ 593/2008 приложимото право към прихващането е уредено в чл. 17.
Посочената стълкновителна норма предвижда, че в случаите, в които прихва
щането не се извършва по силата на договор между страните, прихващането се
урежда от правото, приложимо към вземането, за което се предявява правото
на прихващане, т.е. правото, приложимо към пасивното вземане. Приложимото
пра
во към па
сив
но
то взе
ма
не се опре
де
ля по чл. 3 и 4 от Регламента.
Посочената уредба е в защита на интересите на пасивния длъжник, този, по от
ношение на когото се прави прихващането. Обхватът на приложимото право
към прихващането се отнася до допустимостта на този начин на погасяване на
насрещни задължения, предпоставките за прихващане, начина на извършване на
прихващането, последиците на прихващането по отношение на активното и па
сивното вземане.
При та
зи прав
на уред
ба е непри
ло
жи
мо ре
ше
нието от 10 юли 2003 г.,
Сommission of the European Communities срещу Conseil des communes et régions
d’Europe (CCRE), C-87/01 P, EU:C:2003:400 (т. 61 от мотивите), в което Съдът
на ЕС е приел, че по отношение на прихващането при действието на Римската
конвенция трябва да бъдат изпълнени предпоставките за прихващане по двата
закона, уреждащи задълженията, между които се извършва прихващане.

12. Поредност на проверката за приложимо право
При определяне на приложимото право към договорните задължения съглас
но Регламент „Рим I“ е не
об
хо
ди
мо да се след
ва схе
ма
та, пред
ло
же
на от
доц. д-р Боряна Мусева, „Обективно приложимо право към договорните задъл
жения. Обхват на приложимото право“. – В: Натов, Н. и др. Регламентът
Рим I. С.: Сиела, 2009, 123–130:
1. Проверка дали задълженията са договорни
2. Проверка за приложимостта на източниците, които имат предимство пред
Регламент „Рим I“
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3. Проверка дали договорът е включен в предметния обхват по чл. 1 от
Регламент „Рим I“
4. Проверка за наличие на избор на приложимо право по чл. 3 от Регламент
„Рим I“
5. Проверка за наличие на договор за превоз, договор с икономически послаба страна и прилагане на критериите към тези договори по чл. 5, 6, 7 и 8 от
Регламент „Рим I“
6. Проверка дали договорът е от конкретните договори по чл. 4, пар. 1 от
Регламент „Рим I“
7. Проверка за приложимост на клауза за дерогация по чл. 4, пар. 3 във връз
ка с чл. 4, пар. 1 от Регламент „Рим I“
8. Проверка за приложимост на правото на държавата по обичайно местопре
биваване на страната, която дължи характерната престация по чл. 4, пар. 2 от
Регламент „Рим I“
9. Проверка за приложимост на клауза за дерогация по чл. 4, пар. 3 във връз
ка с чл. 4, пар. 2 от Регламент „Рим I“
10. Проверка за приложимост на най-тясната връзка по чл. 4, пар. 4 от
Регламент „Рим I“
11. Определяне на обхвата на приложимото право
– Единен статут – чл. 12 от Регламент „Рим I“
– Специална уредба – чл. 9, 10, 11 и 13 от Регламент „Рим I“
12. Общи въпроси
Относно систематичната последователност, в която националният съд след
ва да разсъждава, когато определя приложимото право, от значение е част Б на
заключението на генералния адвокат Trstenjak, представено на 8 септември
2011 г. по дело C-384/10, Jan Voogsgeerd срещу Navimer SA, EU:C:2011:564, в
която генералният адвокат предлага схема за определяне на приложимото пра
во към индивидуалните трудови договори, като не се абстрахира от фактите по
главното производство и се спира на отделните им аспекти.

VII. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 864/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 11 ЮЛИ 2007 Г. ОТНОСНО
ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО КЪМ ИЗВЪНДОГОВОРНИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ („РИМ II“)
съдия Дарина Костова
1. Обща характеристика
Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11
юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения
(„Рим II“) (OB L 199, 31.07.2007 г.) е акт на вторичното право на Европейския
съюз, който се прилага за извъндоговорни задължения по граждански и търгов
ски въпроси във всеки случай на стълкновение на закони.
В рамките на обема и за целта на настоящия наръчник считам, че не е въз
можно да се разгледа подробно уредбата на правилата за определяне на прило
жимото право към извъндоговорни задължения по граждански или търговски
въпроси, поради което това изложение има за цел да се спре само на основните
характеристики на Регламента, както и на част от релевантната съдебна практи
ка на Съда на ЕС.
До приемането на Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и
на Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни
задължения („Рим II“) всяка от държавите членки е прилагала правилата на на
ционалното си международно частно право; в Република България по отноше
ние на тези правоотношения се прилагаше КМЧП.
В изпълнение на намеренията за създаване, поддържане и развиване на ЕС
като пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което е га
рантирано свободното движение на хора, стоки и капитали, Европейският съюз
е принуден да предприема и мерки за развитието на съдебното сътрудничество
по граждански дела, необходими за правилното функциониране на вътрешния
пазар. При изготвяне и прилагане на тези мерки се държи сметка за продължа
ващото налагане и съблюдаване на поддържаните от институциите на общност
та основни свободи. При упражняване на правата на гражданите на Съюза и су
бектите на гражданския и търговския оборот на свободите на движение на хора,
стоки, услуги и капитали, за да се осигури безпрепятственото функциониране
на общия вътрешен пазар, се появяват и множество трансгранични правни спо
рове. Стълкновителните норми в държавите членки следва да препращат към
едно и също национално право без оглед на държавата на съда, в който е пода
ден искът, за да се подобрят предвидимостта на изхода на спора, сигурността
по отношение на приложимото право и свободното движение на съдебни реше
ния.
За да бъде постигната тази цел, е предвидена регулация на стълкновителни
те норми по отношение на приложимото право към извъндоговорните задълже
ния, така че разпоредбите да са в съответствие с Регламент (ЕО) № 44/2001 на
Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпъл
нението на съдебни решения по граждански и търговски дела („Брюксел I“) и
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актовете, уреждащи приложимото право към договорни задължения – Регла
мент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г.
относно приложимото право към договорни задължения („Рим I“). Впоследст
вие този синхрон е постигнат и при приемането на Регламент (ЕС) № 1215/2012
относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по
граждански и търговски дела („Брюксел Iа“), с който се отменя Регламент (ЕО)
№ 44/2001 г.
Съдът на ЕС е компетентен по отношение на спорове за валидността и тъл
куването на Регламента.

2. Приложно поле
Приоритет пред други източници
В съответствие със задълженията, вменени им от Регламента – чл. 29 от
Регламента, държавите членки съобщават на Комисията списъка от конвен
циите, по които са държави членки и които установяват стълкновителни норми
относно извъндоговорни задължения – чл. 28, пар. 1. Необходимостта от тези
декларации произтича от задължението на държавите членки да прилагат
Регламента с предимство пред конвенциите, сключени между две или повече
държави членки, по въпроси, които попадат в приложното поле на Регламента.
По същата причина Комисията е задължена да публикува оповестената ин
формация в „Официален вестник на Европейския съюз“.
Приложение във времето
Регламентът се прилага за вредоносни факти, настъпили след влизането му
в сила – 11 януари 2009 г. По въпроса за началния момент за прилагане на
Регламента е постановено решение от 17 ноември 2011 г. по дело C-412/10, с
предмет преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (England
& Wales), Queen‘s Bench Division (Обединеното кралство), в рамките на произ
водство по дело Deo Antoine Homawoo срещу GMF Assurances SA, по което де
ло Съдът е постановил, че: „чл. 31 и 32 от Регламент № 864/2007 относно при
ложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“) във връзка с
член 297 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че изискват националната
юрисдикция да приложи този Регламент само за вредоносни факти, настъпили
след 11 януари 2009 г., и че датата на образуване на производството по иска за
обезщетение и тази, на която сезираната юрисдикция е установила приложимо
то право, са без значение за целите на определянето на приложното поле във
времето на този регламент“.
По отношение на предмета
Предметният обхват е определен, като е посочено, че се прилага за извъндо
говорни задължения по граждански и търговски въпроси във всеки случай на
стълкновение на закони. В чл. 2 е дадено определение на термина „извъндого
ворни задължения“. Това определение е автономно и не следва да бъде замест
вано със съдържанието на понятието „извъндоговорно задължение“, възприето
в законодателството и правната доктрина на държавата членка на сезирания
съд.
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Понятието „извъндоговорно задължение“ е дефинирано чрез понятието
„вреда“, което съгласно чл. 2, пар. 1 обхваща всички последици, произтичащи
от непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, водене на чужда работа
без пълномощие или culpa in contrahendo. Изрично е посочено, че Регламентът
се прилага както по отношение на вече възникнали задължения, така и за таки
ва, за които съществува вероятност да възникнат, а когато се говори за вреди
или вредоносни факти, се има предвид не само вече настъпилите, но и тези, за
които съществува вероятност да настъпят.
Очевидно е намерението на законодателя да не остави неуредени хипотези,
които да създадат възможност за прилагане на различно материално право към
последиците от един и същ вредоносен факт, което би затруднило правоприла
гането и би създало усещане за непредвидимост на крайния резултат от проце
са. Ефектът се мултиплицира от обстоятелството, че тази правна уредба е синх
ронизирана с правната уредба, касаеща компетентността на сезирания съд, и
при наличие на неуредени въпроси може да се стигне до случаи на прилагане на
националното материално право на повече от една държава членка или на трета
държава, което би затруднило и забавило производството по делото.
Прилагането на Регламента е поставено в зависимост от обстоятелството
дали сезираният съд е в държава членка, на чиято територия се прилага
Регламентът. Без значение са обстоятелствата къде се намира местоживеенето
или чие е гражданството на делинквента и пострадалото лице, или къде е осъ
ществен вредоносният факт или е настъпила вредата. Това правило на „всеоб
що прилагане“ е уредено в чл. 3 от Регламента.
Регламентът не се прилага, в частност, за данъчни, митнически и адми
нистративни въпроси или за отговорността на държавата за действия и без
действия при упражняването на държавната власт (acta jure imperii).
Изрично са изключени от приложното поле на Регламента извъндоговорни
задължения, произтичащи от семейни отношения и от отношения, които съглас
но приложимото към тях право имат сходни последици, включително задълже
ния за издръжка; извъндоговорни задължения, произтичащи от режими на
съпружеска общност, режими на собственост при отношения, които съгласно
приложимото към тях право имат последици, сходни на тези, произтичащи от
брак, завещаване и наследяване; извъндоговорни задължения, породени от ме
нителници, чекове, записи на заповед и други прехвърляеми инструменти до
толкова, доколкото задълженията по такива други прехвърляеми инструменти
произтичат от техния прехвърляем характер; извъндоговорни задължения,
произтичащи от правото, приложимо към дружества и други юридически лица
или неперсонифицирани образувания, по отношение на въпроси като например
учредяване, чрез регистрация или по друг начин, правоспособност, вътрешна
организация или ликвидация на дружества и други юридически лица или непер
сонифицирани образувания, личната отговорност на членовете и органите в то
ва им качество за задълженията на дружеството, лицето или образуванието и
личната отговорност на одиторите към дружеството или неговите членове при
задължителните одити на счетоводните документи; извъндоговорни задълже
ния, произтичащи от отношения между учредители, доверителни собственици и
бенефициери на доброволно учредена доверителна собственост; извъндоговор
ни задължения, произтичащи от ядрена вреда; извъндоговорни задължения,
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произтичащи от нарушения на правото на личен живот и на права, свързани с
личността, включително клевета; процесуалните норми и правилата за доказа
телствата освен уредените в чл. 21 и чл. 22 от Регламента – правилата за форма
за доказване и тежест на доказване.
Част от изброените изключения касаят задължения, по отношение на които
има друга уредба на приложимото право, например по отношение на завеща
нията и наследяването това е Регламент (ЕС) № 650/2012, по отношение на изд
ръжката – Регламент (ЕО) № 4/2009, приложимото право по отношение на из
въндоговорните задължения, породени от менителници, чекове и записи на за
повед са уредени от Женевските конвенции от 1930 и 1931 г. и Хагската конвен
ция от 6.06.2006 г.
Посочени са случаите, в които прилагането е изрично изключено – не се при
лага по отношение на данъчни, митнически и административни дела или по от
ношение на отговорността на държавата за действие или бездействие при
упражняване на държавната власт или когато адресът на получателя на доку
мента, който трябва да се връчи, е неизвестен.
По отношение на територията
Регламентът се прилага във всички държави – членки на ЕС, без Кралство
Дания.

3. Общ критерий за определяне на приложимото право към
извъндоговорни задължения
В чл. 4 от Регламента е определено общото правило и то е, че се прилага
правото на държавата по местонастъпването на преките вреди – lex loci damni.
Това правило е идентично с възприетото в чл. 105, ал. 1 КМЧП. Нормата се от
нася до определяне на приложимото право по отношение на всички аспекти на
непозволеното увреждане, както и не ограничава определеното приложимо пра
во до правото на определен кръг от държави или до конкретна държава, нито
само до правото на държавите членки.
Смисълът да се използва като привръзка мястото на настъпване на преките
вреди следва от характера на споровете за извъндоговорни задължения, в който
крайният интерес на ищеца е да получи обезщетение за претърпените вреди,
следователно логично е тежестта да лежи към мястото на настъпване на вреда
та, защото дължимостта и размерът на обезщетението са функционално свър
зани с настъпването на преките вреди.
По въпроса за мястото на настъпване на преките вреди е налице тълкуване в
решение на Съда от 10 декември 2015 г. по дело C-350/14 с предмет преюди
циално запитване, отправено от Tribunale di Trieste (Първоинстанционен съд на
Триест, Италия) в рамките на производство по дело Florin Lazar срещу Allianz
SpA, в което Съдът е постановил, че „чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно
приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“) трябва да се
тълкува за целите на определянето на приложимото право към извъндоговорни
задължения, произтичащи от пътнотранспортно произшествие, в смисъл, че
вреди, които са свързани със смърт на лице при такова произшествие, настъпи
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ло в държавата членка на сезирания съд, и които са претърпени от негови близ
ки роднини с местопребиваване в друга държава членка, трябва да се квалифи
цират като „непреки последици“ от това произшествие по смисъла на посочена
та разпоредба“. В т. 23–29 Съдът, при съобразяване на целите на Регламента и
волята на законодателя, изразена в предложението за приемане на същия, както
и при систематично и логическо тълкуване на нормите на Регламента, е стиг
нал до извода, че за да се определи мястото на настъпване на вредата, трябва да
се вземе предвид, видно също и от съображение 16 от Регламента, че се касае
за пряката вреда. Съгласно съображение 17 в случаите, при които са причинени
болки и страдания на лице или е увредено имущество, държавата, в която е
настъпила пряката вреда, е тази, където са претърпени болките и страданията
или съответно е увредено имуществото. Следователно при пътнотранспортни
те произшествия мястото на тази пряка вреда е релевантният за определяне на
приложимото право критерий на привързване, а непреките последици от произ
шествията са без значение. Тогава, когато увреждането е довело до смърт на
пострадалото лице, мястото, където е настъпила тази вреда, е определящо за
приложимото право. Претърпените от близките роднини вреди трябва да се
считат за непреки последици от деликта, поради което мястото на настъпване
на тези вреди е правно ирелевантно за определяне на приложимото право.
Според съображение 15 от Регламента приложимото право урежда кои са
лицата, имащи право на обезщетение за лично претърпени от тях вреди, като
този текст обхваща хипотезата на вреди, претърпени от близки роднини на
пострадало лице, следователно какъв е кръгът на лицата, различен от „пряката
жертва“, които могат да получат обезщетение за „косвено“ причинена им вре
да, представляваща следствие от претърпяната от увреденото лице вреда, се
определя от приложимия закон в мястото на настъпване на пряката вреда.
Следователно определянето на приложимото право към непозволеното увреж
дане предхожда определянето на активната материалноправна легитимация на
ищците в производството, тъй като „най-напред следва да се определи кое е
приложимото за съответния юридически факт право, за да може след това въз
основа на него да се определи кои лица са претърпели подлежащи на обезщете
ние вреди“.
Прилагането на така определеното материално право ще създаде трудности
тогава, когато компетентният съд съгласно чл. 7, пар. 2 от Регламент (ЕС)
№ 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. от
носно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по
граждански и търговски дела (OB L 351, 20.12.2012 г.) е съдът на държава
членка, различна от държавата, на чиято територия са настъпили преките вреди.
Преките вреди е възможно да са настъпили извън територията на ЕС, поради
което издирването на приложимото право ще може да бъде извършено само по
дипломатически път или по реда на Лондонската конвенция от 1970 г. – чрез
централния орган за Република България по Конвенцията – Министерството на
правосъдието. Посоченият текст от Регламент (ЕС) № 1215/2012 определя само
една от възможностите, т.нар. специална компетентност, а именно, че по дела
относно непозволено увреждане, деликт или квазиделикт исковете се предявя
ват в съдилищата на мястото, където е настъпило или може да настъпи вредо
носното събитие. Въпреки че има и други възможности за установяване на ком
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петентност на сезирания съд, безспорно са налице предпоставките да се стигне
до дадената за пример ситуация. Вероятно по тази причина законодателят се е
опитал да въведе изключения от общия принцип, за да се създадат възможности
да се „приближи“ приложимото право до фактическия център на правния
спор. В чл. 4, пар. 2 и пар. 3 са въведени две изключения от общия принцип.
Съгласно чл. 4, пар. 2, когато и лицето, чиято отговорност се търси, и увре
деното лице имат обичайно местопребиваване в една и съща държава към мо
мента на настъпване на вредата, се прилага правото на тази държава. Така и
двете страни в материалното правоотношение ще имат по-силна връзка с пра
вото на една държава, което ще улесни прилагането му към спора за извъндого
ворното задължение. В чл. 23 от Регламента е дефинирано понятието „обичай
но местопребиваване“ по отношение на юридическите лица и на физическите
лица, които осъществяват стопанска дейност. Обичайното местопребиваване на
дружества и други юридически лица или неперсонифицирани образувания е
мястото на централното управление, а когато вредоносният факт или вредата
настъпи в рамките на дейността на клон, представителство или друго поделе
ние, за място на обичайно местопребиваване се счита мястото, на което се на
мира клонът, представителството или поделението. По отношение на физиче
ските лица, които осъществяват стопанска дейност, това е основното място на
дейност. По отношение на физическите лица обичайното местопребиваване се
преценява към момента на настъпване на вредата – чл. 4, пар. 2 от Регламента.
Съгласно чл. 4, пар. 3, когато от обстоятелствата като цяло следва, че непоз
воленото увреждане е явно по-тясно свързано с държава, различна от посочена
та в параграфи 1 или 2, се прилага правото на тази друга държава. Явно по-тяс
ната връзка с друга държава може да се основава в частност на предходно отно
шение между страните, като например договор, който е в тясна връзка със съ
ответното непозволено увреждане. Тази разпоредба дава възможност както с
преценка на конкретните факти да се достигне да правото, което е най-тясно
свързано с правоотношение, по повод на което е висящ спорът пред съд, така и
дава възможност да се избегне злоупотребата с право, при която да се достигне
да прилагане на право, което няма никаква връзка с непозволеното увреждане
или страните в спора освен формалната привръзка и което приложимо право е
по-удобно на една от страните в спора.
Посочените по-горе изключения от общото правило следват логиката, видна
и в Регламент № 1215/2012 на ЕС, като дават възможност на сезирания съд да
съобрази конкретните обстоятелства по делото и да прецени чие национално
право да приложи според интензитета на връзката на непозволеното увреждане
с територията на определена държава.
При прилагане на тези норми е подходящо да се използва практиката на
Съда по тълкуване на същите понятия в контекста на Регламент № 1215/2012
на ЕС. Така например в решение на Съда (голям състав) от 17 октомвр и 2017 г.,
дело C-194/16, постановено по преюдициално запитване, отправено от Riigikohu
в производството между Bolagsupplysningen OÜ и Ingrid Ilsjan срещу Svensk
Handel AB за тълкуване на чл. 7, т. 2 от Регламент (ЕС) № 1215/2012, касаещо
специална компетентност в областта на деликтната или квазиделиктната отго
ворност, нарушаване на правата на юридическо лице чрез публикуването в ин
тернет на отнасящи се до него данни, за които се твърди, че са неверни, и чрез
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незаличаването на коментарите за него, място на настъпване на вредата и цен
тър на интересите на това лице, Съдът е постановил в т. 42–44 следното: „кога
то съответното юридическо лице извършва по-голямата част от дейността си в
държава членка, различна от тази, в която е неговото седалище съгласно
устройствения акт, както е в главното производство, следва да се приеме, че
търговската репутация на това юридическо лице, която може да бъде засегната
от спорната публикация, има по-голямо значение в тази държава членка, откол
кото в която и да е друга, и че поради това евентуалното засягане на тази репу
тация там би се усетило най-силно. В това отношение юрисдикциите на тази
държава членка могат най-добре да преценят наличието и евентуалния обхват
на твърдяното засягане, особено предвид факта, че в случая последното произ
тича от публикуване на данни и на коментари, за които се твърди, че са неверни
или клеветнически, на професионален уебсайт, управляван в държавата членка,
в която съответното юридическо лице извършва по-голямата част от дейността
си, и които, предвид езика, на който са съставени, са предназначени да бъдат
разбрани основно от лицата, които пребивават в тази държава членка“. Следо
вателно по същия начин следва да се прецени в подобен случай и обстоятелст
вото къде ще са настъпили преките вреди от публикацията, което би послужило
за определяне на приложимото право.

4. Специални критерии за определяне на приложимото право към
извъндоговорни задължения
Отговорност за вреди от стоки
Предвидените в чл. 5 от Регламента специални критерии са свързани с осо
беностите на отговорността за вреди от стоки. На първо място възникването на
задължение, произтичащо от вреди, причинени от стока, предполага предходно
договорно правоотношение по придобиване на стоката, респективно продажба
на същата или предлагане на пазара на стоката. На второ място е трудно да се
определи мястото на настъпване на преките вреди при верижни продажби и ед
новременно въвеждане на стоката на множество пазари чрез верижни продаж
би. Съответно прилагането на правото на държавата, на чиято територия стока
та е въведена на пазара и в която живее увреденото лице, ако не е изпълнено, на
правото на държавата, в която стоката е закупена, ако стоката е въведена на па
зара в същата държава или ако и това не е налице, на правото на държавата, в
която стоката е въведена на пазара и в която са настъпили вредите, създава подобра предвидимост на приложимото право към извъндоговорното задължение.
Тези критерии се прилагат на принципа на изключването, а не алтернативно,
т.е. при издирване на приложимото право съдът следва да провери на първо
място дали страните не са избрали приложимо право – възможност, предвидена
в чл. 14 от Регламента, след което да провери дали е налице предпоставката за
приложение на чл. 4, пар. 2 – общото местообитаване на страните, след което
следват по принципа на изключване по поредността им критериите по чл. 5,
б. „а“, „б“, „в“ и чл. 5, пар. 2, който е идентичен като правило с чл. 4, пар. 2.
За да се стигне до прилагане на специалните критерии по чл. 5, съдът следва
да прецени дали са налице материалноправните предпоставки. В Регламента ня
ма автономно тълкуване на понятието „стока“, поради което следва да се изпол
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з
ва прак
ти
ка
та на Съда на ЕС по чл. 7, пар. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС)
№ 1215/2012 или практиката, касаеща свободата на движение на стоки.
Увреждане на околната среда
Според чл. 7 от Регламента който търси обезщетение за вреди, произтичащи
от увреждане на околната среда, или претърпени имуществени или неимущест
вени вреди в резултат на такова увреждане, има право алтернативно да избере
правото по мястото на настъпване на вредата – чл. 4, пар. 1, или правото на
държавата, в която е настъпил вредоносният факт. При екологични вреди,
настъпили от стока, чл. 7 се явява специална норма по отношение на чл. 5 от
Регламента.
Нелоялна конкуренция и действия, ограничаващи свободната конкуренция
Критериите, въведени с чл. 6 от Регламента, също съответстват на специ
фичните елементи на фактическия състав на отговорността за вреди от нелоял
на конкуренция. Приема се, че свободната, лоялната конкуренция е обществено
значимо благо, респективно право както на участниците в стопанския оборот,
които предлагат стоки и услуги, така и на потребителите е да не се ограничава
конкуренцията и да се прилагат практики на нелоялна конкуренция. За разлика
от общия случай на деликт тук най-често използваното средство за защита ще
бъде искането за преустановяване на нелоялната конкуренция и за премахване
на ограниченията пред конкуренцията. Следователно е предвидимо и логично
да е приложимо правото на държавата, чийто пазар ще бъде увреден. Поради
свободата на движение на стоки ще бъдат чести случаите, в които са засегнати
пазарите на повече от една държава, и тогава ищецът ще има право на избор,
както следва:
– може да заведе иск по местопребиваването на ответника, може да предпо
чете да основе иска си на правото на сезирания съд, при условие че пазарът в
тази държава членка е измежду онези, които са непосредствено и значително
засегнати от ограничаването на конкуренцията, от което произтича извъндого
ворното задължение, на което е основан искът;
– при множество ответници пред същия съд ищецът може да избере да осно
ве иска си на правото на сезирания съд, ако ограничаването на конкуренцията,
на което се основава искът срещу всеки от ответниците, непосредствено и зна
чително засяга и пазара на държавата членка на този съд.
Съдът е тълкувал разпоредбите, касаещи приложимото право към извъндо
говорните задължения, произтичащи от нелоялна конкуренция и действия, огра
ничаващи свободната конкуренция, в решение от 28 юли 2016 г. по дело
C-191/15 с предмет преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof
(Върховен съд, Австрия) в рам
ки
те на произ
вод
ст
во по де
ло Verein für
Konsumenteninformation срещу Amazon EU Sàrl, като е постановил, че „Регла
мент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г.
относно приложимото право към договорни задължения („Рим I“) и Регламент
(ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. от
носно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“) трябва
да се тълкуват в смисъл, че без да се засяга член 1, параграф 3 от всеки един от
тези регламенти, приложимото право към иск за преустановяване на нарушение
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по смисъла на Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
23 април 2009 г. относно исковете за преустановяване на нарушения с цел за
щита на интересите на потребителите, насочен срещу използването на твърде
ни като незаконосъобразни договорни клаузи от предприятие, което е установе
но в една държава членка и което при електронна търговия сключва договори с
потребители, пребиваващи в други държави членки, и по-специално в държава
та на сезирания съд, трябва да се определи в съответствие с член 6, параграф 1
от Регламент № 864/2007, докато приложимото право към преценката на даде
на договорна клауза винаги трябва да се определя въз основа на Регламент
№ 593/2008, независимо дали тази преценка се прави в рамките на производст
во по индивидуален или по колективен иск“.
Критериите за определяне на приложимо право по чл. 6 не могат да бъдат
избегнати чрез споразумение за избор на приложимо право по чл. 14 от
Регламента.
Нарушаване на права върху обекти на интелектуална собственост
Този критерий също следва отличителните свойства на правото, от което
произтича извъндоговорното задължение. Защитата на правото на интелектуал
на собственост обикновено се търси в определена държава поради режима на
регистрация на повечето от правата на интелектуална собственост. Въведен е и
втори критерий – в случаите на нарушаване на общностно право и при липса на
общностна уредба на защитата му се прилага правото на държавата, в която е
извършено нарушението. С решение от 27 септември 2017 г. по съединени дела
C-24/16 и C-25/16 с предмет преюдициални запитвания, отправени от
Oberlandesgericht Дюселдорф (Висш областен съд, Дюселдорф, Германия) в
рамките на производства по дела Nintendo Co. Ltd срещу BigBen Interactive
GmbH, BigBen Interactive SA Съдът е дал тълкуване на понятието „страна, в
която е извършено нарушението“, като е приел, че „Член 8, пар. 2 от Регламент
(EО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. от
носно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“) трябва
да се тълкува в смисъл, че понятието за страна, „в която е извършено наруше
нието“, по смисъла на тази разпоредба се отнася до страната, където е мястото
на настъпване на вредоносния факт. Когато един и същ ответник е упрекван за
различни нарушения, извършени в различни държави членки, за да се определи
вредоносният факт, трябва не да се вземе предвид всяко действие по наруше
ние, за което е упрекван извършителят, а да се прецени цялостно поведението
на този ответник, за да се определи мястото, където първоначалното действие,
с което започват действията по нарушение, за което е упрекван ответникът, е
извършено или има опасност да бъде извършено от него“.
Критериите за определяне на приложимо право по чл. 6 и чл. 8 не могат да
бъдат избегнати чрез споразумение за избор на приложимо право по чл. 14 от
Регламента.
Отговорност за действия при колективен трудов спор
Въведен е критерий, който се прилага само при липса на предпоставки за
прилагане на критерия по чл. 4, пар. 2 – общо местообитаване на страните, и
той е, че по отношение на отговорността на лице в качеството му на работник
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или на работодател или на организациите, представляващи техните профе
сионални интереси, за вреди, причинени от предстоящи или извършени дейст
вия при колективни трудови спорове, се прилага правото на държавата, в която
е предприето или ще бъде предприето действието.
Неоснователно обогатяване
Общият критерий е, че при неоснователно обогатяване, включително плаща
не на недължими суми, когато то е свързано със съществуващо отношение
между страните като например отношение, породено от договор или непозволе
но увреждане, което е в тясна връзка с неоснователното обогатяване, се прила
га правото, което урежда това друго отношение. Следователно се препраща
към Регламент № 593/2008 или към чл. 4 и 5 от Регламента.
При липса на предпоставките по чл. 10, пар. 1 се прилага правото на държа
вата, в която към момента на настъпване на факта, породил неоснователното
обогатяване, страните имат обичайно местопребиваване, ако и този критерий е
неприложим, се прилага правото на държавата, в която е настъпило неоснова
телното обогатяване.
Когато е видно, че извъндоговорното задължение, произтичащо от неоснова
телно обогатяване, е явно по-тясно свързано с трета държава, различна от посо
чената в чл. 10, пар. 1, 2 и 3, се прилага правото на тази държава.
Водене на чужда работа без пълномощие
Критериите за определяне на приложимото право при водене на чужда рабо
та без пълномощие са идентични с тези за неоснователно обогатяване.
Culpa in contrahendo
Приложимото право при преддоговорна отговорност е правото, което е или
би било приложимо към договора, ако той би бил сключен. Когато не може да
бъде приложен този критерий, е приложимо правото на държавата, в която е
настъпила вредата, освен ако към момента на настъпване на вредата страните
са имали общо местообитаване в една и съща държава, когато се прилага пра
вото на държавата по общото им местообитаване. При този вид отговорност
отново е въведена възможност за преценка за наличие на „тясна връзка“ на пра
воотношението с държава, различна от тази, до прилагането на чието право во
дят първите три параграфа на чл. 12 от Регламента.
Пряк иск срещу застрахователя на лицето, чиято отговорност се търси
По силата на чл. 18 от Регламента се определя приложимото право по отно
шение на активната процесуална легитимация на увреденото лице, като се
приема, че то може да предяви иск за обезщетение пряко срещу застрахователя
на лицето, чиято отговорност се търси, ако приложимото към извъндоговорно
то задължение право или приложимото към застрахователния договор право
предвижда това.
По тълкуването на чл. 18 от Регламента е постановено решение от 21 януари
2016 г. по съединени дела C-359/14 и C-475/14 с предмет преюдициални запит
вания, подадени съответно от Vilniaus miesto apylinkės teismas (Районен съд на
град Вилнюс, Литва) и Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Върховен съд, Литва) в
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рамките на произ
вод
ст
ва
та ERGO Insurance SE, чрез ERGO Insurance SE
Lietuvos filialas, срещу If P&C Insurance AS, чрез IF P&C Insurance AS filialas
(C-359/14), и Gjensidige Baltic AAS, чрез Gjensidige Baltic AAS Lietuvos filialas,
срещу PZU Lietuva UAB DK (C-475/14). Съдът е приел, че „Регламент (ЕО)
№ 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно
приложимото право към договорни задължения (Рим I) и Регламент (ЕО)
№ 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно
приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“), трябва да се
тълкуват в смисъл, че приложимото право спрямо регресния иск на застрахова
теля на теглещо превозно средство, който е изплатил обезщетение на пострада
лите лица при причинено от водача на това превозно средство произшествие,
срещу застрахователя на тегленото по време на произшествието ремарке, се
определя съгласно член 7 от Регламент № 593/2008, ако правилата на деликтна
та отговорност, приложими спрямо това произшествие по силата на член 4 и
следващите от Регламент № 864/2007, предвиждат разделяне на задължението
за поправяне на вредата“.
Свобода на договаряне
Регламентът урежда и въпросите с избор на приложимо право от страните
по спора.
За разлика от договорните отношения при извъндоговорните изборът на
приложимо право не е възможен преди настъпване на правопораждащия факт,
освен ако всички страни не упражняват търговска дейност и не са уговорили
при договарянето помежду си приложимото право както по отношение на дого
ворните си отношения, така и по отношение на извъндоговорните задължения,
които може да възникнат във връзка с договорните им отношения.
Свободата на избор на приложимо право е ограничена чрез разпоредби, за
сягащи определен тип извъндоговорни задължения, а именно тези, произтича
щи от нелоялна конкуренция и действия, ограничаващи свободната конкурен
ция и произтичащи от нарушаване на права върху обекти на интелектуална соб
ственост, както е изрично посочено в чл. 8, пар. 3 и чл. 6, пар. 4 от Регламента.
Независимо от горното изборът на страните е ограничен и чрез изключе
нията, въведени в чл. 14, пар. 1, ал. 2 и пар. 2 и 3, според които изборът не след
ва да засяга правата на трети страни, т.е. да не е извършен изключително в тях
на вреда или за да се затрудни осъществяването на правата им. Освен това, ко
гато към момента на осъществяване на вредоносния факт всички елементи на
отношението се намират в държава, различна от държавата, чието право е из
брано, изборът на страните не засяга прилагането на онези разпоредби на пра
вото на тази друга държава, които не могат да бъдат отклонени чрез споразуме
ние. Обикновено това са императивните разпоредби в правото, което би било
приложимото право, ако няма сключено споразумение за избор на право.
Същото правило се прилага и когато към момента на осъществяване на вредо
носния факт всички елементи на отношението се намират в една или повече
държави членки – тогава изборът на страните на приложимо право, различно от
правото на тази държава членка, не засяга прилагането на онези разпоредби на
правото на Общността, от които не могат да бъдат отклонени чрез споразуме
ние, така както се прилагат в държавата членка на съда.

Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г.
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5. Обхват на приложимото право
Приложимото право, определено по правилата на Регламента, обхваща всич
ки материалноправни аспекти на извъндоговорните задължения, а именно: ос
нованието и границите на отговорността, включително определянето на лицата,
на които може да се търси отговорност за извършени от тях действия; основа
нията за освобождаване от отговорност, както и ограничаването и разделянето
на отговорността; наличието, вида и определянето на размера на вредите или на
търсеното обезщетение; обезпечителните и привременните мерки, прехвърли
мост и наследимост на правото на обезщетение; кръга на лицата, които имат
право на обезщетение за лично претърпени от тях вреди; отговорност за вреди,
причинени от другиго; способите за погасяване на задълженията, правилата за
погасителната давност и прекратяването на права, включително правилата от
носно началото, прекъсването и спирането на срок на погасителна давност или
прекратяване на права.
Особените повелителни норми на правото на сезирания съд не могат да бъ
дат ограничавани от прилагането на Регламента. Определеното по реда на
Регламента приложимо право се прилага от сезирания съд и при множество
длъжници, в случаите на суброгация, при пряк иск на пострадалото лице срещу
застрахователя на делинквента, ако приложимото право към извъндоговорното
правоотношение или към застрахователния договор го позволява.
По отношение на формата за действителност на волеизявленията, свързани с
извъндоговорно задължение, се прилага правото, което урежда извъндоговор
ното задължение, или правото на държавата, в която е извършено волеизявле
нието.
По отношение на тежестта на доказване се прилагат и установени от прило
жимото право правила за определяне на тежестта на доказване.
Едностранните волеизявления с правни последици могат да бъдат доказвани
с всички доказателствени средства, допустими по правото на сезирания съд или
съгласно правото, уреждащо формата за действителност на волеизявлението,
при условие че доказателственото средство е допустимо според правото на съ
да.
Приложимото право на държава, определено по Регламента, изключва нор
мите на международното частно право на тази държава, за да се избегне препра
щането.
Единственото общо изключение, което е въведено от Регламента и което е
приложимо по всички регламенти в областта на съдебното сътрудничество по
граждански и търговски дела, е възможността да бъде отказано прилагането на
правото на друга държава, ако резултатите от това приложение са явно несъв
местими с обществения ред на сезирания съд.

6. Обобщение и изводи
Регламентът урежда правила за определяне на приложимо право по отноше
ние на извъндоговорните задължения, като създава условия да се избегне зло
употребата с право, да не се нарушава принципът на състезателност между
страните и да се осигури предвидимост при решаването на правни спорове в
ЕС.
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С приемането на Регламента се завършва общата рамка на регламентите
„Брюксел Iа“ и „Рим I“, като по този начин се урежда до голяма степен както
компетентността на съдилищата, така и приложимото право по отношение на
договорните и извъндоговорните задължения, в който обхват попадат значител
на част от трансграничните производства по граждански и търговски дела.
Регламентът, както е посочено в преамбюла му, предвижда една обща норма,
но наред с това и специални норми, а в някои разпоредби – и „клауза за дерога
ция“, която позволява отклоняване на тези норми, когато от обстоятелствата по
случая е видно, че непозволеното увреждане е очевидно по-тясно свързано с
друга държава. Така този набор от правила създава гъвкава рамка от стълкно
вителни норми и дава възможност на сезирания съд да подходи по подходящия
начин към всеки отделен случай.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО ПРИ РАЗВОД
И ЗАКОННА РАЗДЯЛА
съдия Мими Фурнаджиева
Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета от 20 декември 2010 г. относно осъ
ществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право
при развод и законна раздяла1 съдържа уредбата на приложимото материално
право към развода и законната раздяла при случаи с международен еле
мент. Регламентът често е наричан и Регламент „Рим III“ и си взаимодейства и
проявява действие заедно с Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноем
ври 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни
решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност2, нари
чан и Регламент „Брюксел IIа“, като допълва уредбата на този Регламент. За
държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество, двата регламента
създават единна система на уредбата на брачните дела за развод и законна раз
дяла – международна компетентност, приложимо право, признаване и изпълне
ние на съдебни решения. Институтите от предметния обхват на двата акта като:
развод, законна раздяла, унищожаване на брака, родителска отговорност и др.,
трябва да бъдат еднакво тълкувани за целите по прилагане на двата регламента.
Тълкуването на такива понятия в Регламент № 2201/2003, което предхожда
установяването на уеднаквената уредба на приложимото право, е определящо и
за разглеждания Регламент. Установената с изрична разпоредба връзка между
двата акта не променя тяхната самостоятелност, произтичаща от разликите в
предмета на уредбата, териториалния обхват и др. Регламент № 2201/2003 се
прилага във всички държави – членки на ЕС (с изключение на Дания), като в 17
от тях той взаимодейства с Регламент № 1259/2010, но в останалите се прилага
самостоятелно, а за приложимото право взаимодейства с националното между
народно частно право на тези държави, неучастващи в засиленото сътрудни
чество. Относно съотношението между Регламент № 2201/2003 и Регламент
№ 1259/2010 се произнася ВКС в определение № 446 от 20.12.2013 г. по ч. гр. д.
№ 5742/2013 г., II г. о.: правилата на Регламент № 1259/2010 уреждат приложи
мото право при развод и законна раздяла, но не засягат компетентността на съ
да, за която важат разпоредбите на Регламент № 2201/2003. Тази разлика не е
съ
обра
зе
на от съ
да в опре
де
ле
ние № 4371 от 27.02.2014 г. по в. ч. гр. д.
№ 2518/2014 г. по описа на Софийския градски съд, в което компетентността на
съда да се произнесе по брачния иск е обсъдена с оглед на приложението на
предпоставките по чл. 8, б. „а“ и б. „б“ от Регламент 1269/2010.
Нормата на чл. 18 от Регламента ограничава приложимостта му само за съ
дебните производства и за посочените в чл. 5 споразумения, които са образува
ни или съответно сключени след 21 юни 2012 г. Изключение се прави само за
споразумения за избор на приложимо право, сключени преди посочената дата,
при условие че отговарят на изискванията в Регламента за материална и фор
1
2

OB, L 343, 29.12.2010 г., 10–16.
OB, L 338, 23.12.2003 г., 1–29.
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мална действителност на споразумението. Действието на Регламента не се
разпростира върху споразуменията за избор на приложимо право, сключени в
съответствие с правото на участващата държава членка, чийто съд е сезиран
преди посочената дата.
Нормата на чл. 19 от Регламента определя взаимоотношенията му с дейст
ващи международни конвенции при отчитането на участие в тях и на трети дър
жави, като ал. 2 определя предимство на Регламента пред конвенции, сключени
изключително между две или повече участващи държави членки по отношение
на постигнатите договорки по въпроси, уредени от разглеждания Регламент.
Целта на унифицираните стълкновителни норми за определяне на приложи
мото материално право към развода и законната раздяла в Регламент
№ 1259/2010, както и на нормите за определяне на компетентността и усло
вията за признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела в
Регламент № 2201/2003 е да се даде възможност на съпрузите да са сигурни
предварително (да могат да предвидят) кой е компетентният орган, пред който
да предявят брачния иск за развод или законна раздяла, и че решението по бра
чен иск, постановено в друга държава членка, ще бъде признато и изпълнено,
както и кое е приложимото материално право по брачния иск за развод или за
конна раздяла.
В случай на определяне на правото на друга държава членка съдът може да
бъде подпомогнат относно съдържанието на чуждия закон от мрежата, създаде
на с ре
ше
ние 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. за съз
да
ва
не на
Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела.3 Необходимо е да
се има предвид, че мрежата дава сведения за съдържанието на чуждото право
само за държавите членки, а избраното право може да е на държава извън ЕС.
Съгласно чл. 2 от Регламента той не засяга приложението на Регламент
№ 2201/2003, защото двата акта уреждат различни аспекти от частноправните
отношения с международен елемент, и така уредбата на отношенията, свързани
с развода и законната раздяла при наличието на международен елемент, е до
пълнена. Друга причина за въвеждането на стълкновителните норми на раз
глеждания Регламент е да бъде предотвратен рискът от пазаруване на съд
(forum shopping), позволяващо на страните да заведат иск за развод в повече от
една държава членка, или на надпревара за избор на съд (rush to the court), поз
воляваща на ищеца да предяви иска пред съд на държава членка с оглед на
постановяване на съдебно решение по определено материално право, което
ищецът счита за по-благоприятно за защита на интересите му, защото кой да е
съд в участващите в настоящия Регламент държави членки, когато бъде сези
ран, ще приложи правото, определено от унифицираните норми на Регламента.
Същевременно Регламентът дава възможност на съпрузите да се споразумеят
относно приложимото към брачния спор право.

3
Така в съобр. 14 и съобр. 17 от Регламента; https://e-justice.europa.eu/content_european_
judicial_network_in_civil_and_commercial_matters-21-bg.do.
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1. Процедурата по засилено сътрудничество, създадена с чл. 20 от
Договора за Европейския съюз (ДЕС), сега предвидена в дял III,
чл. 326–334 от Договора за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС)
Разглежданият Регламент е първият в международното частно право, приет
при условията на специално предвидената процедура по засилено сътрудни
чество в ДЕС, респективно предвидена в ДФЕС, уреждащи нейното използване,
в случай че определена група държави членки желаят да установят помежду си
засилено сътрудничество в някоя от областите, посочени в Учредителните до
говори на ЕС, с изключение на областите на изключителна компетентност и об
щата външна политика и политиката на сигурност. Създаденият по този начин
източник на правото е задължителен само по отношение на участващите в заси
леното сътрудничество държави. Разрешението да се пристъпи към засилено
сътрудничество се дава от Съвета по предложение на Комисията и след получа
ване на съгласието на Европейския парламент. Член 331 ДФЕС дава възмож
ност на всяка държава членка, която желае да се присъедини към вече ини
циираното засилено сътрудничество, да стори това по указания ред. Това озна
чава и че в случай на присъединяване на нова държава към ЕС тя следва да
използва процедурата за заявяване на участие, за да стане Регламентът част от
задължителните за нея актове от правото на ЕС. В условията на процедурата по
засилено сътрудничество в областта на брачните отношения са приети и Регла
мент (ЕО) 2016/1103 на Съвета от 24 юни 2016 г. за изпълнение на засиленото
сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признава
нето и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим
между съпрузи4, и Регламент (ЕС) 2016/1104 на Съвета от 24 юни 2016 г. за
изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, при
ложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на иму
ществените последици на регистрираните партньорства.5 Тези два регламента
ще започнат да се прилагат от 29 януари 2019 г.
1.1. Участващи в засиленото сътрудничество държави
На 12 юли 2010 г. Съветът прие решение 2010/405/ЕС, с което се разрешава
засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и закон
на раз
дя
ла меж
ду Австрия, Белгия, България, Германия, Испания, Италия,
Латвия, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения, Унгария и Фран
ция. Посочените четиринадесет държави членки, участващи в засиленото
сътрудничество, приемат Регламент (ЕС) № 1259/2010 г. на Съвета, който се
прилага от 21 юни 2012 г. С Решение 2012/714/ЕС от 21 ноември 2012 г. на
Комисията се потвърждава участието на Литва в засиленото сътрудничество в
областта на приложимото право при развод и законна раздяла, като Регламентът
ще се прилага към Литва от 22 май 2014 г. С решение 2014/39/ЕС от 27 януари
2014 г. на Комисията се потвърждава участието на Гърция в засиленото сътруд

4
5

OB, L 183, 8.07.2016 г., 1–29.
OB, L 183, 8.07.2016 г., 30–56.
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ничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла, като
Регламентът ще се прилага към Гърция от 29 юли 2015 г. С решение (ЕС)
2016/1366 от 10 август 2016 г. на Комисията се потвърждава участието на
Естония в засиленото сътрудничество в областта на приложимото право при
развод и законна раздяла, като Регламентът ще се прилага за Естония от 11
февруари 2018 г. Така седемнадесет държави членки участват в засиленото
сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздя
ла – вж. съобр. 11. Останалите държави членки или не участват в сътрудничест
вото по гражданскоправни въпроси по чл. 81 ДФЕС, или са предпочели да запа
зят националните си стълкновителни норми за определяне на приложимото
право към развода и законната раздяла.

2. Общи бележки по иска за развод
Искът за развод се определя като брачен иск, който се постановява от съд –
способът е за прекратяване на брака по съдебен ред. В някои правни системи6
при определени условия бракът може да се прекрати и от административен ор
ган – длъжностно лице по гражданско състояние, дипломатически или консул
ски представител.7 Други правни системи предвиждат бракът да бъде прекратен
от религиозен съд, прилагащ правото на съответното вероизповедание.8
Съществуват и смесени системи, в които решението на религиозния съд влиза в
сила след потвърждаване от компетентния първоинстанционен граждански съд.
При мюсюлманското право съществува форма на едностранно извънсъдебно
прекратяване на брака от страна на мъжа чрез пропъждане на жената независи
мо от вероизповеданието є. Съдът на ЕС приема, че Регламентът се отнася са
мо за разводите, постановени от съд или от друг държавен орган или под техен
контрол.9
Като брачни дела се възприемат и делата, свързани със законната раздяла на
съпрузите – чл. 1, чл. 3 и др. от Регламент № 2201/2003. Този правен институт
(„разделяне от легло и храна“) е съществувал от векове наред в редица държа
ви, като е бил единствен способ за разделяне на съпрузите, без брачната връзка
да бъде прекратявана. Той се прилага при отслабване на брачната връзка с цел
освобождаване от задължението за съпружеско съжителство. Значението на ин
ститута намалява, тъй като преобладаващо приложение има разводът. Законна
та раздяла съществува в правните системи на множество държави – членки на
ЕС (Белгия, Дания, Италия, Испания, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта,
Франция, Полша, Португалия, Холандия). Правната уред
ба на ин
сти
ту
та е
близка или напълно съвпада с тази на развода за съответната държава. В някои
държави законната раздяла е самостоятелно основание за развод (например в
Например в Португалия, Русия, Япония, Китай и др.
Например в Консулската конвенция между Република България и Руската федерация,
обн., ДВ, бр. 65 от 1999 г., чл. 45, ал. 1, б. „в“, приложима само за консулските длъжностни
лица от Руската федерация, тъй като българските консулски длъжностни лица нямат функ
ция в тази област.
8
Например в държавите с мюсюлманско право – сравни решение от 20 декември 2017 г.
по дело C-372/16, ECLI:EU:C:2017:988.
9
Цитираното по-горе решение на СЕС по дело C-372/16, т. 39, 45, 48.
6
7
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Италия) или обосновава други основания за развод. В някои правни системи за
конната раздяла може да бъде преобразувана в развод (например в Португалия
и Франция).

3. Общи бележки по Регламента – основни критерии за определяне
на приложимото право
Регламентът възприема два основни критерия за определяне на приложимо
то право към развода: обичайното местопребиваване и гражданството на съпру
зите или на единия от тях – чл. 5 от Регламента. Само когато изборът на прило
жимо право не може да се осъществи по тези два критерия, се предвижда при
ложимото право да е правото на сезирания съд.
Двата основни критерия за определяне на приложимото право държат смет
ка за необходимия баланс между правото на гражданите на ЕС да се движат
свободно и да пребивават на територията на държавите членки (и правото на
граждани на трети държави или на лица без гражданство, или на бежанци, които
при определени условия могат да се придвижват свободно на територията на
държавите членки) и социалната интеграция на лицето в държавата, в която то
пребивава, а от друга – запазването на културната идентичност на лицето. Оби
чайното местопребиваване на лицето се приема като основен критерий за опре
деляне на приложимото право към развода и законната раздяла. Практиката на
Съда на ЕС по Регламент № 2201/2003 дава определение на понятието „обичай
но местопребиваване“ като място, което изразява определена интеграция в со
циалната и семейната среда, като се вземат предвид продължителността, редов
ността, условията и причините за престоя на територията на държава членка,
причините за преместването на семейството в тази държава, гражданството на
лицето, семейните и социалните отношения и други, като се държи сметка за
съвкупността от фактическите обстоятелства, специфични за всеки конкретен
случай, и се съобрази субективното намерение на лицето.10 Гражданството на
лицето като критерий за определяне на приложимото право при развода и за
конната раздяла е създадено, за да се зачетат културните ценности и традиции в
държавата по произход на лицето дори тогава, когато то пребивава в друга дър
жава.
Регламентът създава възможност посочените два критерия да се съобразя
ват както в случаите, в които съпрузите избират приложимото право, така и в
случаите, в които такъв избор липсва. Правото на държавите по обичайното
местопребиваване на съпрузите и правото на държавата, на която единият от
тях е гражданин, се приемат от законодателя като намиращи се в тясна връзка с
правоотношението между съпрузите, поради което е възможно те да се спора
зумеят кой от критериите да предпочетат. Затова изброяването на условията по
чл. 5 е алтернативно и не е степенувано. Ако липсва избор на приложимото
право, то нормата на чл. 8 определя обективно приложимото право чрез посоч
ване на факторите за привързване в точно определена последователност. Така
при липсата на избор на приложимо право от съпрузите приоритет е даден на
обичайното местопребиваване и ако в конкретната ситуация хипотезите на оби
10
Дело C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225 – т. 2 от диспо
зи
ти
ва; съ
що
то раз
ре
ше
ние е
прието в дело C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829 – т. 1 от диспозитива.
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чайното местопребиваване не са приложими, се взема предвид гражданството
на съпрузите, а в краен случай се прилага правото на сезирания съд.

4. Предметен обхват
Съгласно чл. 1, ал. 1 Регламентът се прилага в случаи на стълкновение на
закони в областта на развода и законната раздяла – при наличието на междуна
роден елемент в правоотношението11, въпроси, които са свързани с правния ред
на повече от една държава (например различно обичайно местопребиваване или
гражданство на съпрузите, общо обичайно местопребиваване на съпрузите в
държава, на която нито един от тях не е гражданин, общо тяхно, чуждо за дър
жавата на съда, гражданство). Стълкновението на закони е пряка последица от
различията в правните уредби на различните държави, като Регламентът създа
ва уеднаквена уредба, с която различията се преодоляват. Установената в
Регламента уредба се прилага само за случаите на стълкновение на закони при
развод и законна раздяла, но не и към вътрешните случаи, засягащи правния
ред на една държава.
Определения на понятията „развод“ и „законна раздяла“ Регламентът не да
ва освен в съобр. 10, според което Регламентът се прилага само по отношение
на прекратяването или на отслабването на брачните връзки – разводът разтрог
ва, прекратява брачните връзки, а законната раздяла само ги отслабва. Тъй като
Регламентът си взаимодейства с Регламент № 2201/2003 във връзка с процесу
алните отношения, които възникват по дела, свързани с брачни искове, то тези
понятия следва да се имат предвид в смисъла на употребата им в последния.
За да се осъществи основната функция на развода (прекратяване на брачните
връзки) и на законната раздяла (тяхното отслабване), абсолютно необходима
предпоставка е съществуването на такива връзки, които възникват от валидно
сключен брак. Въпросите за това какво е брак и каква е правната уредба на този
институт се решават от правото на държавите членки. Като правило квалифика
цията на един съюз като брак се извършва по приложимото към неговото
сключване право.
Правните системи, уреждащи регистрираното партньорство, не го определят
като брак, правоотношенията между партньорите не се прекратяват с развод, а
по ред и условия, определени за този институт. Делата за такова прекратяване
не са брачни по смисъла на Регламент № 2201/2003 и следователно прекратява
нето на регистрираното партньорство е извън предметния обхват на Регламент
1259/2010. Условията за възникването и прекратяването на регистрираните
партньорства и на брака са различни, съответно различни са и имуществените
последици на регистрираните партньорства, и имущественият режим между
съпрузите, за което държат сметка Регламент 2016/1103 и Регламент 2016/1104.
Съобр. 10 от Регламента изрично изключва въпроса за съществуването и
действителността на брака от предметния му обхват, поради което той трябва
да се реши от нормите на международното частно право на сезирания съд. При
това положение пред българския съд стои необходимостта да прецени усло
вията за възникване на брачните връзки, които впоследствие да могат да бъдат
11

Съобр. 29: „при брачни дела с международен характер“.
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отслабени или прекратени, при еднополови бракове, които са квалифицирани
като брачен съюз, допустим и приравнен към брака между лица от различен
пол, по правото на държавата по местосключването на брака. Обхватът на пра
вото на встъпване в брак и неговото упражняване се определя и гарантира от
националното законодателство, което ги урежда. Хартата на основните права
на Европейския съюз от 2007 г. не обвързва правото на встъпване в брак с усло
вието лицата да са от различен пол (чл. 9) и същевременно забранява всяка
форма на дискриминация, основана на пол (чл. 21, ал. 1). На последно място
тук е необходимо да се има предвид, че съобр. 25 и 30 от Регламента обвързват
зачитане на основните права и принципи, признати с Хартата.
Ако се приеме, че еднополовите бракове не се включват в предметния об
хват на Регламента, то участващите в засиленото сътрудничество държави,
които признават еднополовите бракове и ги приравняват на брака между съпру
зи от различен пол, би следвало да имат създадена национална уредба на стълк
новителни норми за определяне на приложимото право за развода и законната
раздяла единствено по отношение на еднополовите бракове, което би противо
речало на целта на Регламента да се създаде унифицирана уредба на стълкнови
телни норми за развода и законната раздяла.
Различията в националното право по отношение на признаването на еднопо
ловите бракове са съобразени в чл. 13 от Регламента – нито една норма в
Регламента не задължава съдилищата на участващата държава членка, чието
право не приема съответния брак за действителен за целите на производството
за развод, да постановят развод по Регламента. Следователно Регламентът до
пуска в подобен случай да се приложи правото на сезирания съд при преценка
на действителността на брака. В съответствие с българското законодателство в
тази насока пред българския сезиран съд съществува както възможността да
приеме, че между лица от един и същи пол не е възникнала брачна връзка, която
по българското право е необходимо условие, за да се постанови развод, и да от
хвърли иска за развод, така и да признае сключения между лица от един и същи
пол брак за действителен съобразно приложимото към неговото сключване
право и да постанови развод, ако това е допустимо по приложимото към разво
да право. В правораздаването на държавите, участващи в засиленото сътрудни
чество, се наблюдава тенденция на възприемане на по-широкото съдържание на
понятието брак.
Институтът на законната раздяла е непознат за българското право. Законна
та раздяла е следствие от отслабване на брачните връзки без прекратяване на
брака и така съпрузите не са задължени да поддържат брачно съжителство12 –
съпрузите се разделят „от легло и храна“. В някои правни системи законната
раздяла може да се преобразува в развод, а други не допускат подобно преобра
зуване – сравни чл. 9, ал. 2 от Регламента.

5. Международният елемент в брачното правоотношение
Разпоредбата на чл. 1 от Регламента (той се прилага „в случаи на стълкнове
ние на закони в областта на развода и законната раздяла“) налага приложението
12

Сравни чл. 15 СК.
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му при наличие на международен елемент в правоотношението. Обичайно той
се изразява в различно гражданство на съпрузите или в обичайно тяхно
местопребиваване в държава, различна от държавата по произход на единия или
и на двамата съпрузи. Така в решение от 4.12.2015 г., постановено по гр. д.
№ 4875/2015 г. по описа на Районния съд в гр. София съдът отрича приложи
мостта на Регламента спрямо иска за развод, позовавайки се на притежаваното
и от два
ма
та съпру
зи бъл
гар
ско граж
дан
ст
во. С ре
ше
ние № 69 по гр. д.
№ 315/2018 г. по описа на Районния съд в гр. Самоков съдът е приел приложи
мостта на Регламента (без изрично да одобри споразумението за избор на при
ложимо право), позовавайки се на чуждото гражданство на съпрузите и оби
чайното им местопребиваване в Република България към момента на сключва
не на споразумението.
5.1. Към кой момент се преценява наличието на международен елемент
Водещото правило е, че приложимостта на Регламента се определя от мо
мента, в който възниква необходимост от прилагането му (чл. 8, ал. 1, б. „а“,
„б“ и „в“) – при предявяване на брачния иск за развод в случаите, когато съпру
зите не са избрали приложимото право по реда на чл. 5 от Регламента. В слу
чаите, в които международният елемент е съществувал, когато съпрузите са
сключили споразумение за избор на приложимо право, но след това този еле
мент вече не съществува, в доктрината се излага становище за зачитане на спо
разумението меж
ду стра
ните по чл. 5 от Регламента, тъй ка
то изборът на
съпрузите е ограничен до точно изброени правни системи, с които брачното
правоотношение има значима връзка.13

6. Въпроси, по които Регламентът не се прилага
Регламентът изрично изключва от предметния си обхват групи правоотно
шения дори когато те възникват само като преюдициален въпрос във връзка с
производства за развод или законна раздяла.14
6.1. Правоспособност на физическите лица
Въпросите по б. „а“ обичайно не се включват в предметния обхват на регла
ментите в областта на международното частно право. Уредбата на личния ста
тус, гражданското състояние на лицата е поставена извън законодателната ком
петентност на ЕС. Макар изрично да не е споменато, съдът ще определи прило
жимото право към дееспособността въз основа на нормите на международното
частно право на своята държава.
6.2. Съществуване, действителност или признаване на брака
По въпросите по б. „б“ следва да се съобрази чл. 13 от Регламента, който не
задължава съдилищата на участващата държава членка да постановяват развод
по силата на прилагането на Регламента, ако нейното право не приема въпрос
13
Натов, Н. и др. Регламентите на международното частно право на Европейския съюз
2009–2016 г. Тенденции и новости в правната уредба. С.: „Сиела Норма“ АД, 2017, с. 67 и 68.
14
Вж. чл. 1, ал. 2.
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ния брак за действителен за целите на развода. Съображение 26 пояснява, че
става дума за брак, който не съществува в правото на съответната държава.
Правото, въз основа на което ще се преценява действителността, съществува
нето или признаването на брака, е правото на държавата на съда. Признаването
на постановено в трета държава решение за развод не попада в рамките на пра
вото на ЕС, тъй като нито разпоредби на Регламент 1259/2010, нито тези на
Регламент 2201/2003, нито какъвто и да е друг правен акт на ЕС са приложими
към такова признаване.15 Разпоредбите на глава II СК относно формата, съгла
сието, реда за сключването и действието на акта за сключване на граждански
брак са задължителни и приложими, когато бракът се сключва пред български
компетентен орган в страната или в чужбина (пред български дипломатически
или консулски представител; капитан на български кораб, намиращ се извън те
риториалните граници на Република България). Българският съд съобразява
разпоредбата на чл. 75 КМЧП, според който у нас се признава брак, сключен в
чужбина, ако е спазена формата, установена в правото на държавата, пред чий
то орган бракът е сключен, каквито може да са религиозният брак, допустим по
правото на съответната чужда държава, или брак, сключен чрез пълномощно
пред компетентен орган на чужда държава, чието право допуска при определени
условия такава форма на волеизявление. Според българското право брак между
лица от един и същи пол не може да бъде сключен. Нормата на чл. 13 допуска
националният съд в този случай да не прилага разпоредбите на Регламента,
което обаче би влязло в колизия с нормите на КМЧП, налагащи признаването
на брак, сключен в съответствие с правото на държавата по местосключването
на брака. Преценката дали бракът да бъде признат за действителен може да се
основе на правилото на чл. 12 от Регламента, според който прилагането на
разпоредба на правото, определено като приложимо по силата на настоящия
Регламент, може да бъде отказано само ако това прилагане е явно несъвмести
мо с обществения ред в държавата на сезирания съд. Следва да се съобрази
обаче, че освен основните принципи и начала на правния ред на участващата
държава членка в нейния обществен ред се включват и основните принципи на
правото на ЕС, сред които е и забраната на всяка форма на дискриминация.16
6.3. Унищожаване на брака
По въпросите по б. „в“ опорочените условия за сключване на брака се преце
няват въз основа на правото, по което бракът е сключен. Този принцип се
възприема от чл. 78 КМЧП – унищожаването на брака се урежда от правото,
което е било приложимо към условията за сключването на брака. Съгласно съ
обр. 10 от Регламента разпоредбите на Регламент № 2201/2003 не се прилагат
по отношение на унищожаването на брака.
6.4. Имена на съпрузите
По въпросите по б. „г“ българският съд прилага разпоредбите на чл. 53
КМЧП.
15

и 23.
16

В този смисъл определение от 12 май 2016 г. по C-281/15, ECLI:EU:C:2016:343, т. 22
Член 21 от Хартата на основните права в ЕС.
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6.5. Имуществени последици от брака
По въпросите по б. „д“ до 29.01.2019 г. българският съд прилага чл. 79, ал. 3
и 4 КМЧП. След 29.01.2019 г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/1103 на Съвета
от 24 юни 2016 г. за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на
компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на реше
ния по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи.
6.6. Родителска отговорност
По въпросите по б. „е“ се прилага Хагската конвенция от 1996 г. за компе
тентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничест
вото в материята на родителската отговорност и мерките за закрила на деца.
Приложението на чл. 85 КМЧП е ограничено предвид уеднаквената уредба на
приложимото право по Хагската конвенция.
6.7. Задължения за издръжка
По въпросите по б. „ж“ относно задълженията за издръжка между бивши
съпрузи приложимото право се определя от Хагския протокол от 2007 г. за при
ложимото право към задълженията за издръжка чрез препращането на чл. 15 от
Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетент
ността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения
и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.
6.8. Попечителство или наследяване
По въпросите по б. „з“ относно наследяването се прилага Регламент (ЕС)
№ 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно
компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на реше
ния и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследя
ването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.

7. Правилото за всеобщо прилагане
Уеднаквената уредба на приложимото право в областта на развода и закон
ната раздяла се установява с нормата на чл. 4 от Регламента. Правилата за
определяне на приложимото право може да определят за такова правото на
участваща държава членка, на друга държава членка или дори на държава извън
ЕС. Всеобщото прилагане означава, че в областта на развода и законната раздя
ла ще се прилага всяко право, което отговаря на критерия „наличие на доста
тъчно тясна връзка на съпрузите с дадена държава“. Правилото предотвратява
избора на съд, чието право би било по-благоприятно за някого от съпрузите,
тъй като, дори и да е възможно съдът на която и да е участваща държава членка
да бъде сезиран, приложимото право ще е едно и също.

8. Уеднаквени правила за определяне на приложимото право
8.1. Общи бележки по правилата за определяне на приложимото право
С разглеждания Регламент се създава уеднаквена международночастноправ
на уредба за определяне на приложимото право при развод и законна раздяла,
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приложима в участващите в засиленото сътрудничество държави членки. Нор
мите са двустранни стълкновителни. Приложимото право е определено чрез два
способа: субективен – чрез избор от съпрузите, и обективен – по установени
признаци и критерии. И при двата способа приложимото право се определя в
съответствие с принципа на тесните връзки на съпрузите с дадена държава и
нейния правен ред. Регламентът предвижда като основен принцип за определя
не на приложимото право автономията на волята на съпрузите.
Уеднаквената уредба се прилага от компетентните органи на участващите
държави членки. В чл. 3, т. 2 терминът „съд“ обхваща всички органи на участ
ващите държави членки, които са компетентни по въпросите, попадащи в об
хвата на Регламента – това са всички органи на тези държави, на които въз ос
нова на националното право е предоставена компетентност по тези въпроси.
Това определение е съгласувано с определението по чл. 2, т. 1 от Регламент
№ 2201/2003. В обхвата на определението влизат съдебни, административни
органи, нотариуси, а в някои държави – административни органи и длъжностни
лица по гражданско състояние. Религиозните съдилища не са органи на участ
ващите държави и не прилагат уредбата по въпросите, попадащи в обхвата на
Регламента.
8.2. Определяне на приложимото право чрез избор от страните
8.2.1. Общи бележки за автономията на избора
Разглежданият Регламент за първи път позволява на съпрузите да определят
приложимото право към развода или законната раздяла. Съображение 15 обос
новава тази възможност с увеличаването на мобилността на гражданите, изиск
ващо по-голяма гъвкавост и по-голяма правна сигурност.17 Друг основен фак
тор, който европейският законодател съобразява, е информираният избор на
двамата съпрузи18 – да се избере право, което се познава, да се знае точно какви
са правните и социалните последици от избора на приложимото право. Целта на
уредбата не е непоправимо разкъсаната брачна връзка да бъде запазена на всяка
цена, а да се създадат подходящи условия за бързото прекратяване на връзката
и за уреждане на отношенията, последица от това прекратяване. Особено полез
на подобна автономия се явява при прекратяването на брачното правоотноше
ние по взаимно съгласие. Приложимото право се определя за всеки конкретен
случай въз основа на гражданството или на обичайното местопребиваване.
Автономията на избора обаче не е пълна – предоставен е ограничен избор на
приложимо право (правото на четири държави), основаващ се на особена връз
ка на съпрузите с държавата, чието право избират – общо съпружеско обичайно
местопребиваване към момента на сключване на споразумението, последното
им общо обичайно местопребиваване, ако към момента на сключване на спора
зумението единият от съпрузите все още пребивава в същата държава, граж
данството на един от съпрузите към момента на сключване на споразумението.
Алтернативно може да се избере правото на сезирания съд според съобр. 16.

17
18

Така и в съобр. 9.
Заявено в съобр. 17 и 18.
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Изборът следва да е за правото на държавата, в която съпрузите обичайно
местопребивават – общо обичайно местопребиваване, което не означава, че
съпрузите следва непременно да живеят заедно. Изборът се отнася само до пра
вото на държава, а не и за религиозни норми съобразно вероизповеданието на
съпрузите – арг. от чл. 4. Ако съпрузите се споразумеят да прилагат подобни
норми, то изборът им е недействителен, и към прекратяването на брака или за
конната раздяла ще се приложат обективните критерии на чл. 8 от Регламента –
като при липса на избор от страна на съпрузите.
8.2.2. Обичайно местопребиваване на съпрузите
При избора на приложимо право съгласно чл. 5, ал. 1 от Регламента съпру
зите имат възможност алтернативно и без степенуване на критериите да изби
рат измежду правото на държавата, в която съпрузите имат обичайно местопре
биваване към момента на сключване на споразумението, или правото на държа
вата на последното обичайно местопребиваване на съпрузите, доколкото еди
ният от тях все още пребивава там към момента на сключване на споразуме
нието, или правото на държавата, чийто гражданин е един от съпрузите към
момента на сключване на споразумението, или правото на сезирания съд.
Възможността за избор на правото на държавата по обичайното местопреби
ваване на съпрузите изразява особената тясна връзка на съпрузите с държавата,
чието право избират, тъй като го познават и имат доверие в установената в него
уредба. Има се предвид обичайното им местопребиваване като съпрузи, т.е.
след сключването на брака.
Регламентът установява две хипотези, в които изборът на приложимото пра
во в областта на развода и законната раздяла се основава на обичайното
местопребиваване на съпрузите – към момента на сключване на споразуме
нието съпрузите са с общо обичайно местопребиваване в съответната държава
(б. „а“) или към момента на сключване на споразумението те вече не са с общо
обичайно местопребиваване в съответната държава, но то е било тяхно послед
но общо обичайно местопребиваване, при условие, че единият от тях все още
пребивава там (б. „б“). Според практиката на Съда на ЕС по прилагането на
Регламент 2201/2003 (и съгласно правилото за общо тълкуване на понятията)
обичайното местопребиваване е там, където е постоянният и обичаен център на
интересите на лицето, където то е интегрирано в социална и семейна среда, къ
дето то преимуществено пребивава.19 При всички положения следва да се имат
предвид особеностите на отделния случай, по повод на който се налага да се
определи общото обичайно местопребиваване на съпрузите, като преценката е
по съвкупността на обстоятелствата относно общата фактическа връзка на
съпрузите с дадена държава, степента на интеграция в тази държава в резултат
на породени в нея лични, професионални и имуществени отношения. Место
пребиваването освен това следва да е и продължително, като се съобразява да
ли там е установен центърът, средоточието на семейния живот. В случаи, в
които съпрузите или единият от тях пребивават в определена държава срочно
по различни причини, след което имат намерение за завръщане в държавата, от
19

Така във вече цитираното решение по дело C-497/10 PPU.
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която са дошли и където обичайно местопребивават, местопребиваването не се
променя. Намерението да се местопребивава в друга държава не е необходимо
да се преценява след определен период от време – възможно е то да се установи
още в самото му начало, например чрез сключване на брак, закупуване или
наемане на жилище, започване на работа. Живеенето на съпрузите в различни
населени места в съответната държава не влияе на вече казаното, тъй като то
може да е последица от отслабване на брачната връзка.
Първата възможност за избор според чл. 5, ал. 1, б. „а“ се отнася до правото
на държавата, в която съпрузите имат обичайно местопребиваване към момен
та на сключване на споразумението. Възможността се основава на настоящата
връзка на съпрузите с тази държава, което е предпоставка за добро познаване
на нейното право. Условията са две – двамата съпрузи да пребивават общо в
държавата и това пребиваване да е налично към момента на сключване на спо
разумението за избор.
Значението на фактическите връзки на съпрузите с определено място се от
чита и при втората възможност за избор на право – според чл. 5, ал. 1, б. „б“ те
могат да изберат правото на държавата по последното си обичайно местопре
биваване, доколкото единият от тях все още пребивава там към момента на
сключване на споразумението. В този случай за последно обичайно местопре
биваване се има предвид обичайното им местопребиваване като съпрузи – след
сключването на брака. Връзката със съответната държава обаче е прекратена
към момента на сключване на споразумението за избор. Условието при тази
възможност е единият от съпрузите все още да пребивава там и така избраното
право ще е право по последното общо обичайно местопребиваване на съпрузи
те и право към момента на избора по обичайно местопребиваване на единия от
тях. В съответната държава брачните отношения са се осъществявали, преди да
достигнат до етап, в който единият от съпрузите е решил да напусне обичайно
то местопребиваване на съпрузите в държавата и това да е знак за влошаване на
семейните отношения. Запазването на обичайното местопребиваване от другия
съпруг обаче продължава състоянието на връзка на близост на съпрузите с дър
жавата по последното общо обичайно местопребиваване на съпрузите.
Характерно за първите две възможности за избор на право е, че то се прави
за бъдещо събитие – споразумението може да бъде сключено далече преди ком
петентният съд да бъде сезиран с иск за развод или законна раздяла. При про
мяна на обичайното местопребиваване на съпрузите може да се окаже, че към
момента на предявяване на иска за развод или законна раздяла те вече нямат
никаква връзка с държавата, чието право са избрали. Изменението на споразу
мението в тази връзка е възможност, стига отношенията между съпрузите да не
са влошени в степен, която да не позволява да постигнат подобно съгласие.
8.2.3. Гражданство на съпрузите
Третата възможност за избор на съпрузите е да изберат правото на държава
та, на която един от тях е гражданин към момента на сключване на споразуме
нието. Тази възможност не е свързана с общо гражданство на съпрузите и може
да доведе до ситуация, при която да бъде избрано право, имащо връзка с някого
от съпрузите, но не и с брачното правоотношение. При общо гражданство на
съпрузите изборът на правото на държавата на тяхното гражданство е естест

268

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

вен избор по смисъла на съобр. 21, тъй като това е правото на държавата, с
което те имат тесни връзки и при което могат да се гарантират правната сигур
ност и предвидимостта. При общо гражданство такъв избор е в общ интерес и
предвид признаването на решението за развод или законна раздяла в държавата,
на която и двамата са граждани.
В разглежданата хипотеза Регламентът не сочи как следва да се прецени кое
е релевантното гражданство, когато съпрузите са с повече от едно гражданство,
но съображение 22 напътва, че в този случай въпросът следва да се остави да
бъде решен от националното право при пълно зачитане на общите принципи на
Европейския съюз. Водещото съображение и в случая следва да е, че общата
воля на съпрузите, изразена по съответния ред, определя приложимото право.
Според практиката на Съда на ЕС20 в случай на лице с двойно гражданство и
двете гражданства са от значение, а не само ефективното гражданство на лице
то, което се основава на допълнителни връзки с определената държава, на която
лицето е гражданин – например когато едното гражданство на лицето съвпада с
националността на държавата на сезирания съд. Когато съпрузите са с повече
от едно гражданство, отсъствието на степенуване между тях означава, че всяко
едно трябва да изразява тясна, особена връзка със съответната държава и
нейния правен ред, което е условието за избор на приложимо право при развод
и законна раздяла. Може да се счете, че двойното гражданство в тази хипотеза,
по подобие на възможностите по Регламент 2201/2003, предлага алтернатива
на избора и така двойното гражданство дава възможност за избор и на друго
право. В случаите, когато и двамата съпрузи са без гражданство, те не биха
могли да се възползв ат от избора по чл. 5, ал. 1, б. „в“, а ако само единият има
гражданство, то изборът е ограничен и предопределен.
8.2.4. Правото на сезирания съд
В последната хипотеза на чл. 5, ал. 1 се преодоляват трудностите да се уста
новява съдържанието на чуждо за съда право и на прилагането му. С най-голя
ма вероятност съдът на държавата членка ще е сезиран по това основание при
разводите по взаимно съгласие. Такъв пример виждаме в решение от
5.04.2013 г., постановено по гр. д. № 4008/2013 г. на Районния съд в гр. Перник,
с което е допуснат развод между съпрузи с гражданство на две държави членки.
С решението е утвърдено постигнатото между съпрузите споразумение, с което
за приложимо за развода право е прието правото на Република България, къде
то се намира и сезираният съд. Съдът е приел, че споразумението е относно
„последиците“ на развода, но допуснатият развод е поради сериозно и непоко
лебимо съгласие (чл. 50 СК), което значи, че съдът е имал предвид основанията
за развода в съответствие с разясненията на съобр. 10 – правото, определено от
стълкновителните норми в настоящия Регламент, следва да се прилага за осно
ванията за развод и законна раздяла. Различно е прието от съда в решение № 69
по гр. д. № 315/2018 г. по описа на Районния съд в гр. Самоков – съдът е
одобрил и споразумение по чл. 51 СК между съпрузите – чужди граждани,
чието обичайно местопребиваване към момента на сключване на споразуме
20

Дело C-168/08, ECLI:EU:C:2009:474.
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нието е било в Република България. Въпросите по чл. 51 СК са извън обхвата
на избраното право и Регламента. За тях важи изложеното за приложимото пра
во към въпросите, по които Регламентът не се прилага.
8.2.5. Значението на момента на сключване на споразумението
Определянето на приложимото право чрез избор от съпрузите изисква съ
образяване на момента на сключване на споразумението – към този момент
следва да е налице необходимата връзка на съпрузите с държавата, чието право
те могат да изберат съобразно критериите на чл. 5, ал. 1. Промяната в съответ
ните критерии не се отразява на направения избор (освен в случаите, когато
споразумението бъде изменено впоследствие) и съпрузите няма да могат да
сключат ново споразумение. Условието относно времето на сключване на спо
разумението има значение за осигуряване на предвидимост и правна сигурност,
както и за съобразяване на наличието на международен елемент в правоотно
шението. Загубването на международния елемент след сключване на споразу
мението няма да води до промяна на първоначално избраното право към мо
мента, когато бракът е бил свързан с повече от една държава. Ако международ
ният елемент е загубен след сключване на споразумението и споразумението е
недействително, то, предвид условието на чл. 8 от Регламента, към момента на
сезиране на съда няма да е възможно да се определи приложимо право без из
бор на съпрузите. Тогава разводът и законната раздяла ще се уреждат от право
то на държавата на съда. Международният елемент при избор на правото на се
зирания съд се съобразява към момента на сезиране на съда.
8.3. Споразумение за определяне на приложимо право
Член 5, ал. 2 от Регламента сочи общо, че споразумението за определяне на
приложимото право може да бъде сключено и изменяно по всяко време, но не
по-късно от момента на сезиране на съда. Споразумение съгласно текста на
чл. 5, ал. 1 може да бъде сключено само след сключване на брака – изборът се
прави от съпрузи, което изключва възможността такова споразумение да се
предвиди в предбрачен договор.21 Крайният момент е сезирането на съда, опре
делен по правилата на Регламент 2201/2003. Възможността за удължаване на
времето на избор се съобразява с процесуалното право на държавата на съда
(вж. чл. 17, ал. 1, б. „а“) за предоставяне на необходимата информация в тази
връзка. В случай на неудовлетворяваща съпрузите промяна в материалноправ
ните разпоредби на избраното право съпрузите могат да изменят споразуме
нието при условията на чл. 5, ал. 2 или да се откажат от него.
За страните е възможно да уговорят различно право за законната раздяла и
за развода по аргумент на чл. 9. При тази хипотеза изборът може да е направен
в едно споразумение или в отделни споразумения.

Съществува и мнение, че избор може да бъде направен и в предбрачен договор – ако
след предбрачно споразумение бракът не бъде сключен, целият договор, включително избо
рът за приложимо право при развода, ще изгуби действието си. Така в: Rome III and parties’
choice, Thalia Kruger, http://www.familyandlaw.eu/tijdschrift/fenr/2014/01/FENR-D-13-00010.
21
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8.3.1. Материална действителност на споразумението
Дали споразумението между съпрузите е материално действително, се опре
деля от избраното право – чл. 6, ал. 1 разпорежда, че наличието и действител
ността на споразумение относно избора на право или на отделна разпоредба от
това споразумение се определят от правото, което би било приложимо съглас
но настоящия Регламент, ако споразумението или разпоредбата биха били
действителни. Това е правото, избрано от съпрузите, при условията на чл. 5,
ал. 1. Правоспособността и дееспособността не влизат в предметния обхват на
Регламента и те се уреждат от международното частно право на държавата на
съ
да. Българският съд по те
зи въпро
си ще при
ло
жи чл. 49 и 50 КМЧП.
Пороците на споразумението ще се преценяват по избраното право, като за да
установи липсата на изразено съгласие, всеки един от съпрузите може да се по
зове на правото на държавата, в която има обичайното си местопребиваване
към момента на сезиране на съда – чл. 6, ал. 2.
8.3.2. Формална действителност на споразумението
Като документ споразумението за избор на съд, евентуално за промяна на
избора до сезирането на съда, се изготвя в писмена форма и се датира и подпис
ва от двамата съпрузи – чл. 7, ал. 1. Когато се определя приложимото право
пред съда в хода на съдебното производство, формата на споразумението се
определя от правото на сезирания съд – чл. 5, ал. 3. Всяко предаване по елек
тронен път, което позволява трайно съхранение на споразумението, се счита за
равностойно на писмена форма.
Прилагат се и допълнителни изисквания за форма в случаите, когато право
то на участващата държава членка, в която е обичайното местопребиваване на
двамата съпрузи към момента на сключване на споразумението, предвижда до
пълнителни изисквания за форма за този тип споразумения или когато към мо
мента на сключване на споразумението съпрузите имат за обичайно местопре
биваване различни участващи държави членки и ако съответното право на тези
държави предвижда различни изисквания за форма, споразумението се смята за
действително по отношение на формата, ако отговаря на условията, посочени в
правото на една от тези държави, както и когато към момента на сключване на
споразумението само единият от съпрузите има за обичайно местопребиваване
участваща държава членка и ако в тази държава се предвиждат допълнителни
изисквания за форма за този вид споразумения.
8.4. Приложимо право при липса на избор от страните
8.4.1. Общи бележки при липса на избор на приложимо право
Нормата на чл. 8 се прилага, в случай че съпрузите не са направили избор на
приложимо право или ако споразумението за избор е недействително. Правно
релевантният момент за квалифицирането на споровете като такива с междуна
роден елемент е моментът на сезирането на съда или друг компетентен орган с
молба за развод или законна раздяла. Към този момент случаят следва да е
свързан с правния ред на повече от една държава. Въвеждането на уеднаквени
критерии се обосновава и тук с тесните връзки на съпрузите със съответното
право с цел да се гарантират правната сигурност и предвидимост и за да се пре
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дотвратят случаи, в които единият от съпрузите подава молба за развод преди
другия, за да може производството да се урежда от определено право, което той
счита за по-благоприятно за защита на собствените си интереси – съобр. 21.
Дадените в чл. 8 фактори представляват скала със степенувани критерии за
привързване – позоваването на всеки следващ критерий е възможно само в слу
чай че не е налице основание за определяне на приложимото право по предход
ния. Критериите не са равнопоставени.
8.4.2. Обичайно местопребиваване при липса на избор
Основният критерий е за определяне на приложимото право съобразно оби
чайното местопребиваване, като смисълът е чрез възприемането на обичайното
местопребиваване като основен критерий да се ограничи прилагането на чуждо
право пред съда, както и да се вземе предвид интеграцията на гражданите в съ
ответната държава. Обичайното местопребиваване се преценява към момента
на сезиране на съда (чл. 8, б. „а“) и настъпилата след него промяна е без значе
ние. Когато съпрузите пребивават обичайно в една и съща държава, има всички
основания да се приеме, че те познават добре нейното право.
За случаите по чл. 8, б. „б“ – когато към момента на сезирането на съда
съпрузите имат обичайно местопребиваване в различни държави, към развода и
законната раздяла приложимо е правото на държавата по тяхното последно
обичайно местопребиваване. Условията за приложимост на това право са две –
пребиваването да е приключило не повече от една година преди сезирането на
съда и единият от съпрузите все още да живее в тази държава към момента на
сезирането на съда. Законодателят е счел, че при по-дълъг срок връзката с тази
държава би била значително по-слаба дори ако за единия от тях тази връзка
продължава.
8.4.3. Гражданство на съпрузите при липса на избор
Когато не са налице условията за определяне на приложимото право по
б. „а“ и „б“, разводът и законната раздяла се уреждат от правото на държавата,
чиито граждани са съпрузите към момента на сезиране на съда. Съобразено е,
че общото гражданство на съпрузите обосновава наличието на тясна връзка с
държавата, чиито граждани са, което обосновава прилагането на нейното право.
Наличието на гражданство на дадената държава ще се преценява по нейното
право. Съгласно съобр. 22 въпросът как да се постъпва в случай на множестве
но гражданство се решава от националното право при пълно зачитане на общи
те принципи на Европейския съюз. Това са нормите на международното частно
право на държавата на съда относно стълкновението на закони по въпросите на
гражданството. Принципът на ЕС за забрана на всякаква дискриминация, осно
вана на гражданство22, налага двете гражданства да са равнопоставени. Следва
да се отдаде предимство на гражданството на тази държава, с която двамата
съпрузи са най-тясно свързани към момента на сезиране на съда. Обичайното
местопребиваване на съпрузите в случая не може да има особено значение за
подобна връзка, защото то е самостоятелен, основен и от по-горна степен кри
22

Член 18 ДФЕС.
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терий за определяне на приложимото право по чл. 8. Правото на държавата по
общото настоящо или предходно обичайно местопребиваване ще се прилага не
зависимо дали съпрузите имат общо гражданство, или не. В съвкупността от
преценявани обстоятелства то обаче има своето място, когато се определя ме
родавното гражданство чрез съобразяване на установено след сключването на
брака обичайно местопребиваване или на последното за тях, приключило преди
повече от година.
8.4.4. Право на сезирания съд
Когато не са налице условията за приложимост на право по предходните хи
потези, разводът и законната раздяла ще се уреждат от правото на сезирания
съд.

9. Изключения при прилагане на правото, което урежда развода и
законната раздяла – защитни механизми
9.1. Приложимото право не предвижда развод или не осигурява на единия
от съпрузите поради неговия пол равни права на достъп до развод или до
законна раздяла
В случаите, когато приложимото право по избор на страните или при липса
на избор не предвижда развод или не осигурява на единия от съпрузите поради
неговия пол равни права на достъп до развод или до законна раздяла, следва да
се приложи правото на сезирания съд – така в чл. 10 от Регламента. Така се из
ключва приложимостта не само на правото, което може да бъде избрано от
страните по чл. 5, но и това, което се определя според обективните критерии на
чл. 8, с изключение на правото на сезирания съд. Алтернативно са дадени две
основания за изключение от прилагане на правото по правилата на посочените
разпоредби. Първото основание се отнася до хипотезата, при която определено
то по чл. 5 или чл. 8 право не предвижда развод, или както пояснява съобр. 26,
това следва да се тълкува в смисъл, че в правото на съответната държава членка
изобщо не съществува правният институт „развод“. Практическото приложение
на тази разпоредба е твърде ограничено, тъй като броят на държавите, в които
не се допуска развод, е малък, а и едва ли съпрузите ще изберат за приложимо
към развода си право, което да не предвижда развод. Второто основание адре
сира равноправието между половете като основно право и може да се приложи
в случаите, когато избраното право допуска разтрогване на брака само чрез ед
ностранно пропъждане на жената. Наличието на кое да е от посочените основа
ния налага разводът или законната раздяла да се урежда от правото на сезира
ния съд. Липсата на условие за връзка на съпрузите с държавата на съда в този
случай се обосновава с нарушаване на основните принципи на правото на раз
вод и равноправен достъп на съпрузите до развод или законна раздяла като част
от обществения ред на държавите на ЕС.
9.2. Клаузата за обществен ред
Вторият способ за неприлагане на приложимото право е чрез клаузата за об
ществен ред. Съгласно чл. 12 сезираният съд може да откаже да приложи разпо
редба на правото, определено като приложимо по силата на настоящия Регла

Приложимо право при развод и законна раздяла

273

мент, само ако това прилагане е явно несъвместимо с обществения ред в дър
жавата на сезирания съд. Неприлагането касае отделна разпоредба на приложи
мото право, а не към приложимото чуждо право като цяло. Клаузата за общест
вения ред охранява основни принципи и начала, присъщи на правния ред на
участващите в засиленото сътрудничество държави, произтичащи от национал
ния, международния и най-вече от този на ЕС правопорядък.
От съобр. 24 се изяснява, че изключването на приложимото право по смисъ
ла на чл. 10 от Регламента не следва да засяга клаузата за обществен ред. А съ
обр. 25 обвързва прилагането на клаузата с изискването за непротиворечие с
Хартата на основните права на ЕС, и по-специално с чл. 21 от нея, забраняващ
всякаква форма на дискриминация. Следователно клаузата за обществен ред ще
действа срещу приложимото право винаги когато то не осигурява равноправен
достъп на съпрузите до развод и законна раздяла поради установена в него фор
ма на дискриминация, различна от визираната в чл. 10. Мястото на клаузата мо
же да се намери при преценката на определените в приложимото право основа
ния за развод – например при изневяра само от жената или при нарушаване на
забрана за сключване на брак с лице от друго вероизповедание и пр.
Клаузата по чл. 12 не определя приложимото право. При прилагането є
въпросът за приложимото право ще се решава въз основа на уредбата на после
диците от действието на клаузата за обществен ред, установена в международ
ното частно право на държавата на съда. Клаузата за обществен ред е закрепена
в чл. 45 КМЧП, като отпращането към правото на съда е определено само в
краен случай, след като други възможности са изчерпани. Съгласно чл. 45, ал. 3
КМЧП, когато се установи посочената в ал. 1 несъвместимост, прилага се дру
га подходяща разпоредба от същото чуждо право, а в случай че такава няма,
прилага се разпоредба от българското право, ако това е необходимо за урежда
не на отношението.
Клаузата за обществения ред следва да се прилага само при изключителни
обстоятелства23 и единствено след конкретна преценка на фактите и обстоятел
ствата по делото и какъв ще е конкретният резултат от прилагането на чуждото
право при тях, например дали съпругът би получил развод при прилагане на
материалноправните норми на държавите членки при съответните факти и об
стоятелства.
9.3. Особености в националното право на съда
Третият способ изключва приложимото право, определено от стълкновител
ните норми на Регламента, заради особеностите в националното право на съда.
Съгласно чл. 13 нищо в настоящия Регламент не задължава съдилищата на
участваща държава членка, чието право не предвижда развод или не приема
въпросния брак за действителен за целите на производството за развод, да
постановяват развод по силата на прилагането на настоящия Регламент. Първа
та хипотеза вече е без правно значение, тъй като във всички държави – участ
нички в засиленото сътрудничество, се урежда институтът на развода. Втората
хипотеза адресира случаи, в които правото на сезирания съд не признава даден
23

Съобр. 25.
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брак за действителен за целите на производството за развод. От съобр. 26 се
изяснява, че всъщност Регламентът има предвид освен производството по раз
вод и това за законна раздяла. В тези случаи съдилищата на участващата дър
жава членка не са задължени да прилагат определеното според чл. 5 или чл. 8
приложимо право, т.е. да прилагат Регламента. Прилагането на разпоредбата
на чл. 13 зависи от преценката на съда – той може да постанови развод или за
конна раздяла въз основа на приложимото чуждо право, но може и да откаже.
Дадената пред съда възможност следва да обхваща само несъществуващия по
правото на сезирания съд брак, но не и унищожаемия. След като по това право
брачната връзка не е породена, тя не може да бъде отслабена и прекратена чрез
развод или законна раздяла.
Втората хипотеза на чл. 13 има предвид браковете между лица от един и съ
щи пол, което е недопустимо по правото на някои от участващите държави
членки. Клаузата за обществения ред не може да се използва при подобни бра
кове, непознати на националното право, тъй като по аргумент на съобр. 25 и 30
изключението за обществения ред не може да се противопостави на разпоредба
на друга държава, когато това би било в противоречие с Хартата на основните
права на ЕС и по-специално с чл. 21 от нея, който забранява всяка форма на
дискриминация, основана по-специално на пол или сексуална ориентация.
За разлика от случаите, в които въпросите относно съществуването, дейст
вителността или признаването на брака дори когато възникват като преюди
циални – изрично изключени от приложното поле на Регламента, – следва да се
решат от националното международно частно право на държавата на съда, тъй
като бракът е с международен елемент24, в чл. 13 се установява правилото, че
действителността на брака се определя по вътрешното право на държавата на
съда. Макар в съобр. 26, което се отнася до чл. 13, да не съществува позоваване
на забраната за дискриминация, каквото е сторено при клаузата за обществения
ред, но в заключителното съобр. 30, отнасящо се за Регламента като цяло, се
акцентира върху зачитане на принципите на Хартата на основните права в ЕС и
по-специално в чл. 21 от нея. Следователно използването на предоставената в
чл. 13 възможност за изключване на приложимото право чрез квалифициране
на брака като недействителен по вътрешното право на държавата на съда също
ще е обусловено от задължението за зачитане на признатите в Хартата основни
права и принципи.

Развод, законна раздяла на съпрузите и унищожаване на брака
1. Общи бележки
Регламент (ЕО) 2201/2003 създава процесуални правила за международната
компетентност на съдилищата на държавите членки по семейни дела. Нормите
са двустранни стълкновителни. Разпоредбите са императивни и предвиждат ос
Член 75, ал. 3 КМЧП – когато българският съд е сезиран, той ще признае брака, склю
чен в чужбина, ако е спазена формата, установена в правото на държавата, пред чийто орган
е сключен бракът.
24
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нования за учредяване на международна компетентност, които се прилагат ал
тернативно, без степенуване. Създадени са и правила за производство по съот
ветните дела (в тази им част нормите са преки процесуални), както и процедури
по признаване и изпълнение на съдебни решения, официални документи и спо
годби (в тази част нормите биват както стълкновителни, така и преки
процесуални).
Регламентът се прилага при дела с международен елемент (или „презгранич
на връзка“). Това са случаите, в които делото има връзка с друга държава
членка, различна от държавата членка, чийто съд е сезиран с делото. Делата,
свързани само с една държава членка, не попадат в приложното поле на
Регламента.
Разпоредбите на Регламента подлежат на автономно, европейско тълкуване
и разбиране, което се дава от СЕС, и съдът не може да прибягва до създадени в
националното законодателство понятия, дори те да са близки до понятията в
Регламента.
Регламентът се прилага от 1 март 2005 г. във всички държави – членки на
ЕС, с изключение на Дания, като за новоприетите държави действието му е от
датата, на която влиза в сила съответният договор за присъединяване.

2. Обхват на Регламента
Регламентът се прилага по граждански дела, отнасящи се до развод, законна
раз
дя
ла или обя
вя
ва
не
то на ни
щож
ност
та на бра
ка – чл. 1, ал. 1, б. „а“.
Регламентът не определя какъв е характерът на съда или правораздавателния
орган, който следва да разгледа делото. Кой точно е органът в държавата
членка, който разполага с компетентност по делата, които попадат в обхвата на
Регламента25, се решава от правото на държавата членка, чийто орган следва да
се занимава с делото. Религиозните производства са изключени от предметния
обхват на Регламента.
Общото в гражданските дела, предмет на Регламента според чл. 1, ал. 1,
б. „а“, е разтрогването на брачната връзка. Регламентът не се занимава с въпро
сите за основанията за развода, имуществените последици на брака или други
допълнителни въпроси като вината на съпрузите, името след развода, издръжка
между съпрузите и др.26 Регламентът не урежда и случаите, в които брачната
връзка е нарушена поради обявяване на безвестно отсъствие или смърт.
На понятието „брак“ в Регламента не се дава определение. Неформалните
бракове са извън предмета на Регламента, освен в случай че приложимото за
тях материално право ги разглежда като еквиваленти на формалния брак.
Регистрираното партньорство също не се приравнява на брака.

3. Форми на разрушаване на брачната връзка
Регламентът се прилага за дела за разтрогване на брака и за превръщане на
законната раздяла в развод. Законната раздяла като форма на разрушаване на
брачната връзка е последица от решение на компетентен орган на държава
25
26

Сравни чл. 2, т. 1.
Сравни съобр. 8.
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членка, по силата на което задължението да се живее съвместно и да се допри
нася за благополучието на семейството се отменя. Фактическата раздяла между
съпрузите не се приема като форма на разрушаване на брачната връзка.
Използваният в текста на чл. 1, ал. 1, б. „а“ израз „нищожност на брака“ следва
да се разбира като унищожаемост на брака.

4. Компетентност за разглеждане на делата
Регламентът поставя критериите за определяне на международно компе
тентния съд по брачни дела с международен елемент. Регламентът не определя
родовата и местната подсъдност на спора – тя се подчинява на правилата на на
ционалното право на сезирания съд. В Република България първа инстанция за
брачния спор е районният съд, определен по правилата на чл. 105 и 107 ГПК.
Посочените в Регламента критерии са равнопоставени и алтернативни.
Прилага се този от тях, на който ищецът се позове. Критериите имат обективен
характер и не позволяват страните да проявят автономия на волята, като избе
рат компетентния съд. Критерият следва да е налице към момента на сезиране
на съда – чл. 16 от Регламента.
Когато критериите за определяне на международно компетентния съд по
Регламента са изпълнени, се дерогират относимите разпоредби на КМЧП –
чл. 7 и чл. 4.
4.1. Критерии за определяне на компетентния съд
Всички критерии, предвидени в чл. 3 от Регламента, предполагат наличие на
връзка с държавата членка. Предпочитани са критериите, свързани с обичайно
то местопребиваване на лицата. В случай че са сезирани съдилища на две дър
жави членки по различен критерий, съдът ще подложи на преценка своята ком
петентност по реда на чл. 19. За прилагане на последиците на чл. 19, ал. 3 от
Регламента е достатъчно първият сезиран съд изрично да е заявил своята меж
дународна компетентност.27 В случаите, когато делото пред първия сезиран съд
в държавата членка се прекратява след сезирането на втория съд във втората
държава членка, критериите за наличие на висящ процес вече не са изпълнени и
съответно компетентността на първия сезиран съд трябва да не се смята за
установена.28
Понятието „обичайно местопребиваване“ не е дефинирано в Регламента, но
следва да се разбира по един и същ начин в държавите членки. За разлика от
определението, дадено в чл. 48, ал. 7 КМЧП (мястото, в което лицето се е уста
новило преимуществено да живее, без това да е свързано с необходимост от
регистрация или разрешение за пребиваване или установяване, при съобразява
не на обстоятелства от личен или професионален характер, които произтичат от
трайни връзки на лицето с това място или от намерението му да създаде такива
връзки), СЕС го определя като мястото, където е постоянният и обичаен център
на интересите на лицето, където то е интегрирано в социална и семейна среда,
където то преимуществено пребивава.29 Обичайното местопребиваване има
Сравни определение № 261 по ч. гр. д. № 3824/2014 г., II г. о., ВКС.
Така в решение по дело C-489/14, ECLI:EU:C:2015:654.
29
Така в решение по дело C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829.
27
28
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обективни признаци – например пребиваване на семейството, закупуване на жи
лище, месторабота и пр. Преценката следва да се извърши въз основа на съв
купността от фактическите обстоятелства, специфични за конкретния случай.
Продължителността на пребиваването, например повече от шест месеца на
определено място, може да сочи, че лицето възнамерява да съсредоточи своите
интереси на това място. Такова намерение обаче може да личи и още от начало
то на пребиваването на лицето, когато не става дума за ограничено във времето
престояване. Ако международната компетентност е учредена, тя се запазва за
съответния съд дори в случай че след сезирането му обичайното местопребива
ване бъде променено.
4.1.1. Обичайно местопребиваване на съпрузите
Този критерий намира най-широко приложение в практиката. Условията са и
двамата съпрузи да имат едно и също обичайно местопребиваване, и то на те
риторията на една и съща държава членка, без да е необходимо то да е в едно и
също населено място, нито да е съвместно. Продължителността на пребивава
нето не е от значение.
4.1.2. Последно обичайно местопребиваване на съпрузите, ако един от тях
все още живее там
Разпоредбата държи сметка за връзка на съпрузите със съответното място
на средоточие на техните интереси, макар в резултат на нарушаване на брачна
та връзка единият да се е преместил в друга държава. Условие е другият съпруг
все още да живее на територията на държавата по последното обичайно
местопребиваване към момента на сезиране на съда. Преместилият се съпруг
може да сезира съд на друга държава членка само при условията на чл. 3, ал. 1,
б. „а“, черта пет и шест, и то след изтичането на посочения в текста срок от
преместването му. До този момент компетентен е съдът по предходното оби
чайно местопребиваване, който е и съдът по обичайното местопребиваване на
другия съпруг.
4.1.3. Обичайно местопребиваване на ответника
При този критерий не се съобразява наличието на период от време на преби
ваването.
4.1.4. Обща искова молба и единият от съпрузите има обичайно
местопребиваване
Този критерий позволява съпрузите да сезират съда с общи искова молба. В
този случай те могат да изберат съд на коя от държавите членки, в които всеки
от тях има обичайно местопребиваване, да разгледа делото. Не е необходимо
исковата молба да е обективирана в един и същ документ. В доктрината се
приема, че молбата може да изхожда и от единия от съпрузите, но изрично да
се приеме от другия.30 При това положение българският съд не може да извър
ши проверката по чл. 17 от Регламента преди отговора на исковата молба.
30
Вж. Натов, Н. и др. Регламентът „Брюксел II А“. Коментар. С.: „Сиела Норма“ АД,
2014, с. 74.

278

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

4.1.5. Обичайно местопребиваване на ищеца, ако той е живял там поне
една година непосредствено преди предявяването на иска
Критерият налага по-ограничен достъп до съда на държавата членка по оби
чайното местопребиваване на ищеца в сравнение с този на ответника. Пра
вилото изисква, ако е имало промяна в обичайното местопребиваване на ищеца,
това да е било най-малко година преди сезирането на съда. Едногодишният
срок следва да е изтекъл към този момент. До изтичането на срока ищецът мо
же да предяви иска пред някое от съдилищата по предходните критерии.
4.1.6. Обичайно местопребиваване на ищеца, ако е живял там поне шест
месеца непосредствено преди предявяването на иска и е гражданин на
държавата членка или, ако се отнася до Обединеното кралство или
Ирландия, да има „domicile“ там
Критерият изисква освен определен период на обичайно местопребиваване
на ищеца в държавата членка към момента на сезиране на съда, както при пред
ходния критерий, така и ищецът да е гражданин на държавата членка или да има
„domicile“ за Обединеното кралство или Ирландия. Гражданството, съответно
„domicile“, съ
що след
ва да е на
лич
но към мо
мен
та на се
зи
ра
не на съ
да.
Критерият е приложим за лицата с двойно гражданство, в случай че обичайното
им местопребиваване в шестмесечния период е в държава членка, чиито граж
дани са към момента на сезиране на съда. Лицата без гражданство не могат да
използват това основание за сезиране на съда.
4.2. Гражданство на двамата съпрузи или „domicile“, ако се отнася до
Обединеното кралство или Ирландия
Общото гражданство трябва да е налично към момента на сезиране на съда.
Този критерий е приложим в случаите на двойно гражданство без значение къде
и колко дълго съпрузите са пребивавали. Българският съд е компетентен да се
произнесе по дело за развод или унищожаване на брака, ако е сезиран от бъл
гарски граждани, независимо дали пребивават обичайно в друга държава
членка, или в трета държава.31 Тази компетентност е изключителна, но паралел
на – първият по време сезиран съд може да приеме делото за разглеждане,
въпреки че и други съдилища разполагат с международна компетентност.32
4.3. Компетентност, основана на предявен иск за развод, законна раздяла
или унищожаване на брака
В чл. 4 се въвежда самостоятелно основание за определяне на международна
компетентност на съда. Компетентният по смисъла на чл. 3 съд в случай на пре
дявяване на насрещен иск между същите страни и в предметния обхват на
Регламента е компетентен да разгледа и последния. Целта на разпоредбата е да
се постигне процесуална икономия за страните и да се предотврати необходи
мостта те да се защитават по свързани претенции пред съдилищата на различни
държави членки. Съдът има задължение да разгледа и двата иска, като без зна
31
32

Сравни решение № 552 по гр. д. № 1671/2011 г., IV г. о., ВКС.
Така в определение № 61 по ч. гр. д. № 5026/2017 г., IV г. о., ВКС.
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чение е дали за насрещния иск са спазени правилата на националното право на
съответната държава членка за местна подсъдност. Възможността да се предя
ви насрещен брачен иск се определя от националното право на сезирания съд.
От препращането на чл. 4 към основанията за учредяване на международна
компетентност по чл. 3 (текстът не ограничава към кое от тях) се изяснява, че
първоначалният иск следва да е такъв за развод, законна раздяла или унищожа
ване на брака, а не за родителска отговорност. Насрещният иск също следва да
е от вида иск за развод, законна раздяла или унищожаване на брака. Насрещният
иск не може да е за родителска отговорност, тъй като за нея важат правилата на
чл. 8 и сл. от Регламента. Насрещният иск не може да е и за имуществени отно
шения между съпрузите, тъй като тези отношения са изключени от предметния
обхват на Регламента.33
4.4. Компетентност, основана на постановено решение за законна раздяла
на съпрузи
Това са случаите, в които международно компетентен съд по смисъла на
чл. 3 е постановил законна раздяла на съпрузите, след което до него е отправе
но искане да трансформира законната раздяла в развод. За приемането на тако
ва дело е достатъчно съдът да е бил международно компетентен към момента
на сезирането си с първото искане и законодателството на държавата членка да
предвижда такава възможност. Няма изискване винаги съдът, постановил за
конната раздяла, да се произнася по иска за развод.34
4.5. Изключителна компетентност по чл. 3, 4 и 5
Регламентът защитава съпрузите с обичайно местопребиваване на терито
рията на дър
жа
ва членка или са граж
да
ни на дър
жа
ва членка (или имат
„domicile“, ако се отнася до Обединеното кралство или Ирландия), като разпо
режда, че основанията по чл. 3, 4 и 5 за учредяване на международна компе
тентност на съда изключват предявяването на иск в друга държава членка без
наличие на критериите по посочените текстове. Така са изключени правилата на
националното международно частно право на държавата на страната, което
обичайно съобразява гражданството на ищеца.35 Ето защо сезираният съд найнапред ще прецени дали е международно компетентен по правилата на чл. 3–5
от Регламента и едва след това може да приложи субсидиарната компетент
ност, произтичаща от неговите национални процесуални норми.
4.6. Субсидиарна компетентност
В случаите, когато компетентността не може да се определи по реда на
чл. 3–5 от Регламента, определянето на международно компетентния съд става
според правилата на националното международно частно право на сезирания
съд. Втората хипотеза на чл. 7 предвижда, че правилата за определяне на меж
дународно компетентен съд, предвидени в националното право на дадена дър
Вж. съобр. 8.
Сравни определение № 716 по ч. гр. д. № 356/2012 г., I г. о., ВКС.
35
Сравни чл. 4, ал. 2 КМЧП.
33
34
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жава членка, могат да се използват от всички граждани на държави членки като
ищци, стига те да имат обичайно местопребиваване в някоя държава членка,
която да е и държавата на сезирания съд. Условие за тази компетентност е от
ветникът да няма обичайно местопребиваване и гражданство в държава членка
и независимо дали са изпълнени алтернативните условия на чл. 6. СЕС, уточня
ва, че в рамките на производство за развод, когато ответникът няма обичайно
местопребиваване в държава членка и не е гражданин на държава членка, съди
лищата на дадена държава членка не могат да основат на националното си пра
во своята компетентност, за да се произнесат по този иск, ако съдилищата на
друга държава членка са компетентни по силата на член 3 от посочения
Регламент.36
Липсата на международна компетентност на съд на държава членка по пра
вилата на чл. 3–5 се преценява към момента на сезиране на съда.

5. Признаване и изпълнение на решенията за развод, законна
раздяла и унищожаване на брака
5.1. Общи бележки
Съгласно основополагащото правило на съобр. 21 признаването и изпълне
нието на решения, постановени в държава членка, се основава на принципа на
взаимно доверие и основанията за непризнаване се ограничават до необходимия
минимум. Глава III на Регламента предвижда конкретни правила, които да га
рантират признаването и изпълнението на решения, постановени в държава
членка по правилата на Регламента, в другите държави членки, без да е необхо
димо да бъдат спазвани специални процедури за това. В съответствие с прави
лото на чл. 21, ал. 2 от Регламента чл. 621, ал. 2 ГПК разпорежда съдебните ре
шения по брачни дела да се признават от компетентните органи по регистра
цията, без тези органи да могат да изискват да бъде извършена допълнителна
процедура.
Разяснението на съобр. 22 налага да се приеме, че и други инструменти като
заповеди, разпореждания, споразумения и др., попадащи в обхвата на Регла
мента, се приемат за признаване и изпълнение, ако са изпълняеми в държавата
членка. Ако с едно решение има произнасяне по въпроси, които са включени в
предметния обхват на Регламента, и по въпроси, които са изключени от него
(например ползване на семейно жилище), правилата на Регламента за признава
нето и изпълнението се отнасят само до въпросите, включени в предметния об
хват.
В случай че чуждестранното решение бъде признато, то става окончателно и
със задължителна сила във всички държави членки. Ако чуждестранното реше
ние не бъде признато в една държава членка, правното положение на лицата не
се променя и те могат да заведат повторно същото дело пред съд на държавата
членка, стига съдът да е компетентен по силата на чл. 3–7 от Регламента.

36

Така в решение по дело C-68/07, ECLI:EU:C:2007:740.
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5.2.1. Признаване на решения, без да е необходима специална процедура по
признаване
Основният принцип е, че решенията подлежат на признаване в държавите
членки, без да е необходимо да бъде изисквана или проведена специална проце
дура за тази цел. Тъй като разтрогването на брака или законната раздяла вече са
постановени, решението има конститутивен ефект, поради което не е необходи
мо да се минава през фазата на допускане на изпълнението на решението.
5.2.2. Производство за признаване
Признаване с нарочно производство на решение, постановено в друга държа
ва членка, може да иска всяка заинтересована страна. В такова производство
може да се иска както да се признае дадено решение, така и изрично да се уста
нови, че то не подлежи на признаване. На признаване подлежат като решенията
за допускане на развод, законна раздяла и унищожаване на брака, така и реше
нията за отхвърляне на тези искове предвид възможността в друга държава
членка да се заведе същият иск, основаващ се на същите обстоятелства.
Приложимата процедура за признаването на решение за развод, законна раз
дяла и унищожаване на брака, както и за обжалването на решението по искане
то за признаване е тази по раздел 2 на глава III – по искане за изпълнение на ре
шение за родителска отговорност. Заинтересованата страна представя заверено
копие от решението и удостоверение, издадено от компетентния съд, постано
вил решението, по образец – приложение I към Регламента – чл. 37, ал. 1, а при
постановено в отсъствие на ответника решение – и документите по ал. 2.
Признаването е формален акт на съда, който констатира редовността на пред
ставените документи.
Производството по признаване се спира, ако срещу решението в издалата го
държава членка е подадена жалба.
Компетентните съдилища в държавите членки са тези, които са посочени на
Европейската комисия съгласно чл. 68 от Регламента.
5.2.3. Инцидентно признаване
В случай че пред съд на държава членка е повдигнат инцидентно въпросът за
признаване на решение на друга държава членка, сезираният съд може да се
произнесе по признаването с решение. Това произнасяне има значение само за
основното производство, но няма да има характера на признаване по чл. 21,
ал. 3 от Регламента.
5.3. Основания за непризнаване на решения
Правилото за това, че съдебните решения за развод, попадащи в предметния
обхват на Регламента, следва да се признаят, се ограничава от изрично посоче
ни основания за непризнаване. Основанията за непризнаване се отнасят както
до нарочната процедура по признаване, така и за случаите на искане за инци
дентно признаване. Клаузата за обществен ред („обществената политика“ спо
ред чл. 22, ал. 1, б. „а“ и чл. 24) не може да се използва като основание за
непризнаване на чуждестранно съдебно решение поради липсата или неправил
ното прилагане на правилата за компетентността на съда на държавата членка,
постановил решението (чл. 24).
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5.3.1. Противоречието с обществения ред на държавата членка, в която се
търси признаване на съдебното решение, следва да се преценява с оглед на ре
зултата от чуждестранното решение. Клаузата за обществения ред охранява ос
новни принципи и начала, присъщи на правния ред на държавите членки, произ
тичащи от националния, международния и най-вече от този на ЕС правопоря
дък. Клаузата за обществения ред следва да се прилага само при изключителни
обстоятелства и единствено след конкретна преценка на фактите и обстоятелст
вата по делото.
Пример за такова основание би могло да бъде искането за признаване на ре
шение за развод при еднополов брак, като в този случай следва да се съобрази
принципът за забрана на дискриминацията, установен в Хартата на основните
права на ЕС, чл. 21. Противоречието с обществения ред на държавата членка
може да се преценява и в случай че за унищожаването на брака е използвано ос
нование, което не е общоприето (например различната религия на съпрузите),
ако се засягат основополагащи принципи и норми на държавата, в която се тър
си признаването (например възприемането на светския характер на брака неза
висимо от религиозната принадлежност на съпрузите). Противоречието с об
ществения ред на държавата членка не може в никой случай да обоснове пре
разглеждане на вече постановеното решение по същество, както разпорежда
чл. 26.
Законната раздяла, водеща до прекратяване на задължението за съвместното
живеене на съпрузите, макар да не е позната на някои национални законодател
ства, следва да бъде призната в държавите членки (сравни и чл. 25 от Регла
мента).
5.3.2. Основанията за отказ за признаване при нарушаване на процесуалните
правила целят защита на правата на ответника, в случай че той отсъства, ако
своевременно не му е връчен надлежно препис от исковата молба или рав
ностоен документ. Съдът следва да се увери, че ответникът е бил редовно при
зован и е разполагал с достатъчно време да организира защитата си –
Регламентът въвежда специална проверка за допустимост в чл. 18, ал. 1, за за
щита на правата на ответник, който има обичайно местопребиваване на терито
рията на държава, различна от държавата членка, където е предявен искът.
Правилата за връчване са националните процесуални правила, ако ответникът
пребивава в държавата членка по основното производство, и правилата на
Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13
ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъ
дебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 г. на Съвета37, както и раздел I на
глава 56 ГПК, ако пребивава в друга държава членка. Ако този Регламент е
неприложим, действие придобива Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за
връчване в чужбина на съдебни и извъсъдебни документи по граждански и тър
говски дела38, чл. 15. Ако Хагската конвенция е неприложима, от значение са
други двустранни и многостранни договори във връзка с връчването. Ако таки
37
38

OB L 324, 10.12.2007 г., 79–120.
Обн., ДВ, бр. 65 от 8 август 2000 г.
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ва липсват, се прилага вътрешното процесуално право на държавата членка от
носно връчването в чужбина.
Ако ответникът е приел решението без възражения, не се съобразяват от
съствието му, редовността на връчване на книжата и възможността за органи
зиране на защита.
5.3.3. Съдът не признава решение, ако то е в противоречие с решение, поста
новено в държавата членка, в която се иска признаването, по дело между същи
те страни, дори в случай че то е постановено по време след друго решение.
Противоречието се отнася само до разрешаването на спора за брачното право
отношение.
5.3.4. В случаите на две противоречащи си чуждестранни съдебни решения
се дава предимство на по-ранното от тях, стига то да отговаря на условията за
признаване в държавата членка, където се иска признаване.

IX. ОСНОВНИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ,
ОПРЕДЕЛЯЩИ КОМПЕТЕНТНОСТТА
И ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО КЪМ ДЕЛАТА
ЗА ИЗДРЪЖКА С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ
съдия Ивелина Солакова
Основните правни инструменти, определящи компетентността и приложи
мото право към делата за издръжка с международен елемент, са Регламент
(ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18.12.2008 г. относно компетентността, приложи
мото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничест
вото по въпроси, свързани със задължения за издръжка (по-нататък „Регламент
(ЕО) 4/2009 г.“), и Протоколът за приложимото право към задълженията за изд
ръжка, приет от Хагската конференция по международно частно право на
23.11.2007 г. (по-нататък „Хагският протокол от 2007 г.“).

1. Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18.12.2008 г. относно
компетентността, приложимото право, признаването и
изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси,
свързани със задължения за издръжка
Този Регламент е приет с идеята да се създаде съгласуваност („симетрия“)
между разпоредбите му и разпоредбите на Конвенцията за международно съби
ране на издръжка за деца и за други членове на семейството (по-нататък
„Хагска конвенция от 2007 г.“) и Хагския протокол от 2007 г. В тази насока са
съображения 8 и 17 на Регламента.
1.1. Материален обхват (приложно поле)
Материалният обхват на Регламент (ЕО) 4/2009 г. е очертан от разпоредбата
на чл. 1, пар. 1. Съгласно този текст Регламентът се прилага „към задълже
нията за издръжка, произтичащи от семейни, родствени, брачни отношения или
отношения по сватовство“. Материалният обхват е допълнително изяснен съ
ображения 11, 15 и 16 за приемането на Регламента. Съображение 11 изтъква
намерението на законодателя да обхване „всички“ задължения за издръжка,
произтичащи от семейни, родствени, брачни отношения или отношения по сва
товство, „за да се гарантира равното третиране на всички кредитори по взема
ния за издръжка“, и че „за целите на Регламента понятието „задължение за изд
ръжка“ следва да се тълкува самостоятелно. Това означава, че от приложното
поле на Регламента са обхванати всички задължения за издръжка, произтичащи
от посочените в чл. 1, ал. 1 източници, като, от друга страна, са изключени за
дълженията за издръжка, произтичащи от източници извън изброените. Вън от
приложното поле на Регламента стоят задълженията за издръжка, възникнали
на договорно основание (например задължение за издръжка, възникнало по си
лата на договор за издр ъжка и гледане). В съображения 15 и 16 се изтъква все
общата приложимост на правилата на Регламента относно компетентността.
Така съображение 15 посочва, че обичайното местопребиваване на ответник не
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следва да изключва прилагането на правилата на Общността относно компе
тентността и не следва да се предвижда позоваване на националните норми от
носно компетентността. Целта на Регламента е да се определи в какви случаи
съд в държава членка може да упражнява субсидиарна компетентност. Съобра
жение 16 посочва, че с цел да се компенсират последиците в случай на отказ от
правосъдие в Регламента се предвижда т.нар. forum necesssitatis (съд по
необходимост).
1.2. Географски обхват
Регламент (ЕО) 4/2009 г. се прилага във всички държави – членки на Евро
пейския съюз, включително в Дания и Обединеното кралство. За Дания обаче
Регламентът се прилага само частично.
В това отношение текстът на Регламента е подвеждащ. В съображения 47 и
48 изрично се посочва, че Обединеното кралство и Дания не участват в приема
не
то му. Въпреки не
участието на Обединеното крал
ст
во в приема
не
то на
Регламента, отразено в съображение 47, приложението му е разширено и за
Обединеното крал
ст
во с ре
ше
ние на Комисията (ре
ше
ние 2009/451/EО на
Комисията от 8 юни 2009 г., OВ L 149, 12.06.2009 г., с. 73).
Дания уведомява Комисията с писмо от 14 януари 2009 г. за решението си
да прилага съдържанието на Регламента относно задълженията за издръжка,
доколкото той изменя Регламент „Брюксел I“ (вж. OВ L 149, 12.06.2009 г.,
с. 80). Съгласно уведомлението разпоредбите на Регламента относно задълже
нията за издр ъжка „ще се прилагат за отношенията между Общността и Дания
с изключение на разпоредбите на глави III и IV“. Също така „разпоредбите на
член 2 и глава IX от Регламента относно задълженията за издръжка се прилагат
само доколкото са свързани с компетентността, признаването, изпълнителната
сила и изпълнението на решенията, както и с достъпа до правосъдие“. (Вж. уве
домлението на Дания.)
1.3. Времеви обхват
Регламент (ЕО) 4/2009 г. се прилага във всички държави – членки на ЕС,
считано от 18 юни 2011 г., при условие че Хагският протокол от 2007 г. е при
ложим в Общността към тази дата.
Съгласно разпоредбите на член 75, ал. 1, изменена с поправката, публикува
на в OВ L 131, 18.05.2011 г., с. 26, и поправката, публикувана в OВ L 8,
12.01.2013 г., с. 19, Регламентът се прилага към вече открити производства,
към одобрени или сключени съдебни спогодби и към автентични документи,
съставени след датата на неговото влизане в сила (а именно 18 юни 2011 г.).
1.4. Определения
Регламент (ЕО) 4/2009 г. борави със специфична терминология, приложима
за целите на самия Регламент. Автономните легални определения са дадени в
разпоредбата на чл. 2. Конкретно внимание заслужава определението на стра
ните в процеса, като Регламентът ги определя като „взискател“ и „длъжник“.
Съгласно чл. 2, пар. 1, т. 10 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. „взискател“ е всяко фи
зическо лице, на което се дължи или за което се твърди, че му се полага изд
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ръжка. Тук теорията заема становище, че неправилно в българския превод на
Регламента е използван терминът „взискател“, доколкото този термин се
употребява само за кредитора в изпълнителния процес (вж. в тази връзка
Попова, В. „Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относ
но компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съ
дебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за из
дръжка, и чл. 627а, 627б и 627в ГПК“, публикувано в „Сиела Норми“). Авторът
споделя това становище и също счита, че по-коректният термин в случая е „кре
дитор“, поради което ще използва този термин нататък в изложението си.
Член 64, пар. 1 от Регламента допълва дефиницията на понятието „кредитор“,
като сочи, че тя включва и публична институция, действаща от името на физи
ческо лице, на което е дължима издръжка, или институция, на която е дължимо
възстановяването на помощи, предоставени вместо издръжка.
Член 2, пар. 1, т. 11 дава определение на понятието „длъжник“, а именно:
всяко физическо лице, което дължи издръжка или за което се твърди, че дължи
издръжка.
Интерес представлява определението за „съд“ (чл. 2, пар. 2). За целите на
Регламент (ЕО) 4/2009 г. това понятие обхваща също и административните ор
гани в държавите членки, компетентни по въпросите на задълженията за изд
ръж
ка, при усло
вие че те
зи ор
га
ни пре
доста
вят га
ран
ции за своята без
пристрастност и за правото на страните да бъдат изслушвани и че решенията,
които постановяват съгласно правото на държавата членка, в която са установе
ни, могат да бъдат обжалвани пред съдебен орган или да бъдат обект на надзор
и имат равностойна сила и действие като решение на съдебен орган по същия
въпрос. Съображение 14 допълва, че когато публична институция действа в то
ва си качество, тя трябва да има право на същите услуги и на същата правна
помощ, на каквито има право самият кредитор. Правомощията на публичните
институции се уреждат съгласно националното право на всяка държава членка.
Списък с административните органи, които попадат в обхвата на определението
„съд“ съгласно Регламент (ЕО) 4/2009 г., е наличен в атласа на Европейската
съдебна мрежа по граждански и търговски дела на адрес: https://e-justice.europa.
eu/content_maintenance_claims-47-bg.do?init=true.
1.5. Компетентност на съдилищата по искове за задължения за издръжка
1.5.1. Обща компетентност
Общата компетентност на съдилищата по искове за издръжка е очертана от
разпоредбата на чл. 3 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. Съгласно този текст компе
тентни по искове за задължения за издръжка в държавите членки са:
а) съдът по обичайно местопребиваване на ответника; или
б) съдът по обичайно местопребиваване на взискателя; или
в) съдът, който по силата на закона на съда е компетентен да разглежда иск
за гражданско състояние на лицата, когато искът за издръжка допълва този иск,
освен ако компетентността не се основава единствено на гражданството на една
от страните; или
г) съдът, който по силата на закона на съда е компетентен да разглежда иск
за родителска отговорност, когато искането за издръжка допълва този иск, ос
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вен ако тази компетентност не се основава единствено на гражданството на ед
на от страните.
За разлика от Регламент (ЕО) 2201/2003 относно компетентността, призна
ването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с
родителската отговорност (по-нататък „Регламент Брюксел IIа“), Регламент
(ЕО) 4/2009 г. определя освен международната и местната компетентност на
съдилищата, призовани да разглеждат делата за издръжка. Разликата в тексто
вото определяне на компетентността в двата регламента ясно сочи това.
Регламент „Брюксел IIа“ (чл. 3, пар. 1 от Регламента) очертава компетентност
та на съдилищата в съответната държава членка, използвайки определението
„на територията на която“, като по този начин посочва само кой е международ
но компетентният съд. Регламент (ЕО) 4/2009 г. използва термина „обичайното
местопребиваване“, като по този начин посочва както международно компе
тентния, така и местно компетентния съд да разгледа делото за издръжка. В та
зи връзка интерес представлява практиката на Съда на ЕС, обективирана в ре
шение от 18 декември 2014 г. по съединени дела Сандерс срещу Ферхеген
(Sanders v Verhaegen) (C-400/13) и Хубер срещу Хубер (Huber v Huber) (C408/13). Накратко, производството е образувано по преюдициалното запитване,
отправено от две районни съдилища в Германия, и се отнася до тълкуването на
член 3, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 4/2009 г., както и дали разпоредбата му
не допуска национална правна уредба, която централизира компетентността в
полза на първоинстанционен съд, различен от този по обичайното местопреби
ваване на взискателя.
Германия е приела прилагащо законодателство, с което се въвежда центра
лизация на правораздавателната компетентност в областта на трансграничните
задължения за издръжка в полза на първоинстанционен съд, в чийто район се
намира апелативният съд, т.е. съгласно прилагащото законодателство редовият
първоинстанционен съд по обичайното местопребиваване на ответника или
взискателя не е компетентен. Целта на тази разпоредба е да се концентрира
правораздавателната компетентност в няколко съдилища, специализирани в
разглеждането на дела за трансгранична издръжка. Точка 32 от цитираното ре
шение сочи, че макар правилата за определяне на подсъдността да са хармони
зирани посредством определянето на общи критерии за привръзка, определяне
то на компетентната юрисдикция остава от компетентността на държавите, при
условие че съответното национално законодателство не застрашава постигане
то на целите на Регламент № 4/2009, нито премахва неговото полезно действие,
като съдът се позовава на налична съдебна практика по този въпрос.
В т. 47 от решението си Съдът на ЕС е постановил, че: „Член 3, буква „б“ от
Регламент (ЕО) 4/2009 г. [...] трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска на
ционална правна уредба като разглежданата в главните производства [...], освен
когато това правило допринася за постигане на целта за добра организация на
правораздаването и защитава интересите на взискателите по вземания за изд
ръжки, като същевременно улеснява ефективното събиране на тези издръжки,
което обаче запитващите юрисдикции трябва да проверят“.
Българското законодателство не е въвело специална разпоредба относно ро
довата или местната подсъдност на дела за издръжка с международен елемент,
поради което при този вид дела, когато е сезиран български съд, се прилагат
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общите правила за подсъдността по ГПК. Това виждане е обективирано и в
практиката на българските съдилища (например решение № 2065 от
27.03.2014 г. по в. гр. д. № 6901/2013 г. на Софийския градски съд).
Изброяването на критериите за определяне на компетентността по чл. 3 от
Регламент (ЕО) 4/2009 г. на пръв поглед сочи, че те са алтернативни, тоест че
няма критерий, който да се ползва с приоритет пред останалите. Този извод
следва от използвания от законодателя съюз „или“ при изброяване на крите
риите. Всъщност по отношение на критериите по букви „в“ и „г“ на чл. 3 от
Регламент (ЕО) 4/2009 г. възниква съотношение на приоритет на единия крите
рий спрямо другия при наличието на едновременно висящи производства по иск
за гражданско състояние на лицата и по иск за родителска отговорност. В тази
хипотеза е налице предимство на критерия по буква „г“ на чл. 3 от Регламент
(ЕО) 4/2009 г. пред този на буква „в“ от същия текст. В този смисъл се произ
нася Съдът на ЕС в свое решение по дело C-184/14 от 16.07.2015 г. с предмет
преюдициално запитване, отправено от Corte suprema di cassazione (Италия),
което подробно е разгледано по-долу (вж. т. 47 и т. 48 от решението).
Критериите по б. „а“ и „б“ на чл. 3 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. се основават
на обичайното местопребиваване на страните по спора за издръжка. Къде е оби
чайното местопребиваване на страните, е въпрос, чийто отговор е компетентен
да даде сезираният съд. Какви критерии ще приложи съдът, за да определи оби
чайното местопребиваване на съответната страна (ищец или ответник, респ.
„кредитор“ или „длъжник“), е въпрос на конкретно тълкуване на факти по всеки
отделен спор. Регламент (ЕО) 4/2009 г. не дава автономно определение на по
нятието „обичайно местопребиваване“, нито препраща към правото на държа
вите членки за определяне на смисъла му. В този случай това определяне тряб
ва да се извърши предвид контекста на разпоредбите и целта на Регламента.
Съдът на ЕС е дал определение на „обичайното местопребиваване“ в контек
ста на чл. 8 от Регламент „Брюксел IIа“, но до момента не е бил сезиран с ка
зус, при който да даде тълкуването му в контекста на чл. 3, б. „а“ и „б“ от
Регламент (ЕО) 4/2009 г. В решение от 2.04.2009 г. по дело C-523/07 с предмет
преюдициално запитване, отправено от Korkein hallinto-oikeus (Финландия),
Съдът на ЕС изрично подчертава, че според постоянната съдебна практика как
то от изискването за еднакво прилагане на общностното право, така и от прин
ципа за равенство следва, че разпоредба от общностното право, чийто текст не
съдържа изрично препращане към правото на държава членка с оглед на опре
деляне на нейния смисъл и обхват, трябва по принцип да получи самостоятелно
и еднакво тълкуване навсякъде в Общността, което трябва да бъде направено,
като се отчитат контекстът на разпоредбата и целта на разглежданата правна
уредба (вж. по-специално решение от 18 януари 1984 г. по дело Ekro, 327/82,
Recueil, с. 107, точка 11 и решение от 6 март 2008 г. по дело Nordania Finans и
BG Factoring, C-98/07, Сборник, с. I-1281, точка 17).
Според Съда на ЕС в същото решение практиката на Съда относно поня
тието за обичайно пребиваване в други области от правото на Европейския съ
юз не може да се пренесе пряко при преценката на обичайното пребиваване на
децата по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент „Брюксел IIа“. В контек
ста на Регламент (ЕО) 4/2009 г. това означава, че практиката на съда относно
понятието за обичайно местопребиваване в други правни области, включително
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и тази по смисъла на чл. 8, пар. 1 от Регламент „Брюксел IIа“, не може директ
но да се пренесе при преценка на обичайното местопребиваване по Регламент
(ЕО) 4/2009 г. Все пак, когато се касае за издръжка на дете (когато кредиторът е
дете), би могло да се счете, че в случая става дума за една и съща правна
област, която е по-обща и обхваща всички правни норми, посветени на закрила
та на правата на детето. Предоставянето на компетентност на съда по оби
чайното местопребиваване на кредитора, когато той е дете, следва от идеята за
защита на най-добрия интерес на детето, като тук е приложен същият принцип,
залегнал и в разпоредбата на чл. 8 от Регламент „Брюксел IIа“. В тази връзка,
когато се касае за кредитор дете по спор за издръжка, при позоваване на компе
тентност на основание чл. 3, б. „б“ от Регламент (ЕО) 4/2009 г. може да бъдат
приложени критериите на Съда на ЕС относно понятието за обичайно местопре
биваване на детето, поставени при тълкуването на това понятие в контекста на
чл. 8 от Регламент „Брюксел IIа“. Следва да се има предвид, че въпреки липса
та на автономно определение на понятието „обичайно местопребиваване“ в
Регламент (ЕО) 4/2009 г., при всички случаи на определяне на компетентност
на основанията, имащи за критерии постоянното местопребиваване, се касае до
фактическото, а не до юридическото определяне и правното деклариране на
местоживеенето. Идеята на текста е да не се допусне с едно просто премества
не от обичайното място, където страната се е установила, да бъде променена
компетентността на съда. Такова е и виждането на българските съдилища, обек
тивирано в редица актове. Практиката трайно приема, че критериите за опреде
ляне на обичайното местопребиваване на страните по дела за издръжка с транс
граничен елемент са фактически и че определянето на обичайното местопреби
ваване не е обвързано задължително с изпълнението на административно за
дължение за регистрация на територията на държава членка, където страната
обичайно местопребивава.
По отношение на другите два критерия – по букви „в“ и „г“ на Регламент
(ЕО) 4/2009 г., следва да се изясни какво означава понятието „допълва“, отнесе
но към иска за издр ъжка, както е изразено в превода на Регламент (ЕО) 4/2009 г.
на български език, или, по-коректно формулирано, кога искът за издръжка се
явява акцесорен спрямо посочените в цитираните два критерия искове. Тук
следва да се отбележи, че цитираните две разпоредби допускат националният
съд да установи, че е компетентен да разгледа искане за издръжка в трансграни
чен контекст, ако националното законодателство му признава компетентност да
разгледа съответния иск за гражданското състояние на лицата или иск за роди
телска отговорност. Въпреки това обхватът на понятието „акцесорен иск“ (рав
носилно на използваното в българския превод на Регламента понятие „допъл
ва“), съдържащо се в тези разпоредби, не може да бъде предмет на преценка от
съдилищата на всяка държава членка въз основа на тяхното национално право.
Изискването за еднакво прилагане на правото на Съюза налага извода, че
след като в член 3, букви „в“ и „г“ от Регламент (ЕО) 4/2009 г. не се съдържа
изрично препращане към правото на държавите членки с оглед на определяне
на смисъла и обхвата на това понятие, то трябва да получи самостоятелно и ед
накво тълкуване навсякъде в Съюза (вж. в този смисъл решение на Съда на ЕС
по дело Kásler и Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, т. 37). Буквалното
тъл
ку
ва
не на разпо
ред
би
те на член 3, бук
ви „в“ и „г“ от Регламент (ЕО)
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4/2009 г. сочи, че е въведено разграничение между исковете за гражданското
състояние на лицата и исковете за родителска отговорност, макар и между тях
да е поставен съюзът „или“ като предпоставка за алтернативност.
Така установеното разграничение преповтаря разграничението, установено с
разпоредбите на Регламент „Брюксел IIа“. С оглед на критериите за определя
не на компетентния съд, които предвиждат, разпоредбите на член 3, букви „в“ и
„г“ от Регламент (ЕО) 4/2009 г. разграничават съдебните производства според
това дали те се отнасят до права и задължения между съпрузите, или до права и
задължения на родителите спрямо едно или няколко от децата им. По естество
то си искът за издръжка на ненавършили пълнолетие деца е неразривно свързан
с иска за родителска отговорност. Една от преследваните с Регламент (ЕО)
4/2009 г. цели е защита на интересите на кредиторите по вземания за издръжка
и улесняване на доброто упражняване на правосъдие в Съюза (съображение
15). Съдът, който е компетентен да разгледа иска за родителска отговорност
съгласно дефиницията в член 2, точка 7 от Регламент „Брюксел IIа“, би могъл
най-добре да прецени обстоятелствата, свързани с иска за издръжка на детето.
Така се гарантира в най-голяма степен интересът на кредитора по издръжката,
особено като се има предвид, че при тълкуването на предвидените в член 3, бук
ви „в“ и „г“ от Регламент № 4/2009 правила за определяне на компетентния съд
задължително трябва да се отчита висшият интерес на детето.
От текста, целите и контекста на член 3, букви „в“ и „г“ от Регламент
№ 4/2009 може да се заключи, че в случаите, когато са сезирани две съдилища –
едното с иск за съдебна раздяла или прекратяване на брака между съпрузи,
които са родители на ненавършили пълнолетие деца, а другото – с иск за роди
телската отговорност за тези деца, искът за издръжка на последните не може да
се счита за акцесорен спрямо двата иска – за гражданско състояние и за роди
телска отговорност. В този случай с оглед на охраняване на висшия интерес на
децата искът е акцесорен само спрямо иска, който се отнася до родителската
отговорност. В този смисъл се произнася и Съдът на ЕС в цитираното по-горе
свое решение по дело C-184/14 от 16.07.2015 г. с предмет преюдициално запит
ване, отправено от Corte suprema di cassazione (Италия). Съгласно това реше
ние: „Член 3, букви „в“ и „г“ от Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 де
кември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и
изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани
със задължения за издръжка, трябва да се тълкува в смисъл, че когато съд в ед
на държава членка е сезиран с иск за съдебна раздяла или за прекратяване на
брака на родители на ненавършило пълнолетие дете, а съд в друга държава
членка е сезиран с иск за родителската отговорност за това дете, искането за из
дръжката на същото дете е акцесорно единствено спрямо иска за родителска
отговорност по смисъла на член 3, буква „г“ от споменатия регламент“.
Тук е необходимо да се посочи, че съдът, който е компетентен да разгледа
иска за издръжка като акцесорен спрямо иск за родителска отговорност или
гражданско състояние, изчерпва своята компетентност с постановяване на ре
шението по главния и акцесорния иск. След влизане в сила на това решение
компетентността на съда по чл. 3, б. „в“ и „г“ от Регламент (ЕО) 4/2009 г. се
прекратява.
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Оттук насетне при промяна в обстоятелствата компетентността на съда по
иск за изменение на издръжката се определя по общите правила. В този смисъл
се произнася Съдът на ЕС в свое решение по дело C-499/15 от 15.02.2015 г. с
предмет преюдициално запитване, отправено от Vilniaus miesto apylinkės
teismas (Районен съд, Вилнюс, Литва). Съгласно това решение съдилищата на
държавата членка, постановили решение, което е придобило сила на пресъдено
нещо и се отнася до родителската отговорност за ненавършило пълнолетие де
те и до задълженията за издръжката му, вече не са компетентни да се произне
сат по искане за изменение на съдържащите се в това решение разпоредби, ако
обичайното местопребиваване на детето се намира на територията на друга
държава членка. Компетентни да се произнесат по такова искане са съдилищата
на последната държава членка.
Практиката на СЕС по тъл
ку
ва
не
то на чл. 3, б. „г“ от Регламент (ЕО)
4/2009 г. е възприета и от българските съдилища, които трайно и без противо
речия възприемат виждането, че когато искът за издръжка не е предявен са
мостоятелно, а е съединен с иск за родителска отговорност, съдът, който е меж
дународно компетентен да разгледа иска за родителска отговорност, има ком
петентност и по иска за издръжка на основание чл. 3, б. „г“ от Регламент (ЕО)
4/2009 г. (в този смисъл определение № 3711 от 13.08.2015 г. по в. ч. гр. д.
№ 2162/2015 г. на Окръжния съд – Пловдив).
1.5.2. Избор на съд
За разлика от Регламент „Брюксел IIа“, който не допуска избор на компе
тентен съд, що се отнася до делата за развод, законна раздяла между съпрузите
и унищожаване на брака, съгласно чл. 4 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. страните
могат да се договорят, че в дадена държава членка следният съд или съдилища
са компетентни да се произнасят по спорове, свързани със задължения за изд
ръжка, които са възникнали или могат да възникнат помежду им:
а) съд или съдилища на държавата членка, в която е обичайното местопреби
ваване на една от страните;
б) съд или съдилища на държава членка, чийто гражданин е една от стра
ните.
При задълженията за издръжка между съпрузи и бивши съпрузи се предоста
вят следните възможности за избор на съд:
i) съдът, компетентен да се произнася по техните спорове относно брачни
въпроси;
ii) съд или съдилища в държавата членка, в която е било последното общо
обичайно местопребиваване на съпрузите в продължение на не по-малко от ед
на година. Условията по горните текстове следва да са налице в момента на
сключване на споразумението за избор на съд или в момента на образуване на
производство.
Изборът на компетентен съд по реда на чл. 4 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. се
осъществява чрез споразумение, сключено в писмена форма.
Изрично Регламент (ЕО) 4/2009 г. посочва, че изборът на съд по чл. 4 не е
допустим, когато се касае за спор относно издръжка на дете, ненавършило
осемнадесет години. Тази разпоредба е императивна и цели да бъде защитен в
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максимална степен интересът на ненавършилите пълнолетие кредитори по изд
ръжка.
Компетентността, която страните предоставят по силата на споразумение, е
изключителна, освен ако те не са уговорили друго. Това означава, че когато се
анализира въпросът за компетентността по исковете за издръжка, следва първо
да се изясни въпросът дали е налице избор на съд и ако е налице такъв, дали съ
щият е валиден (дали споразумението отговаря на изискванията на чл. 4 от
Регламент (ЕО) 4/2009 г.). При отсъствие на споразумение следва да се разгле
да приложимостта на чл. 3, а при липса на основание по този текст проверката
следва да се насочи към текстовете на чл. 5, 6 и 7 от Регламент (ЕО) 4/2009 г.
1.5.3. Компетентност, основана на явяване на ответника
Компетентността може да се основе и на явяване на ответника при липса на
оспорване от негова страна. Съгласно чл. 5 от Регламент (ЕО) 4/2009 г., освен в
случаите, когато компетентността произтича от други разпоредби на настоящия
Регламент, компетентен е съдът на държава членка, пред който се явява ответ
никът. В този случай с липсата на противопоставяне от страна на ответника се
санира международната компетентност на сезирания съд. По този начин се счи
та, че ответникът се е съгласил искът да бъде разгледан от сезирания съд. Ако
ответникът се яви и оспори компетентността на съда, правилото на чл. 5 не се
прилага. Разпоредбата на чл. 5 не може да бъде приложена в случаите, когато
ответникът не се яви пред сезирания съд.
1.5.4. Субсидиарна компетентност
Член 6 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. урежда така наречената субсидиарна
компетентност по общото гражданство на страните. Този вид компетентност е
приложима само ако съдът не е компетентен по критериите на чл. 3, 4 и 5 от
Регламент (ЕО) 4/2009 г. В този случай компетентни са съдилищата на държава
членка по общо гражданство на страните.
1.5.5. Forum necessitatis
Разпоредбата на чл. 7 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. предвижда хипотеза, в
която съд на държава членка може да приеме по изключение за разглеждане
спор за издр ъжка, когато нито един съд на държава членка не е компетентен по
смисъла на чл. 3, 4, 5 и 6 от Регламента, ако не може в рамките на разумното да
се образува или води производство, или е невъзможно да се проведе такова, с
която спорът има тясна връзка. Важно е в този случай спорът да има достатъч
на връзка с държавата членка на сезирания съд. Понятието „достатъчна връзка
с държавата членка на сезирания съд“ не е легално определено от Регламент
(ЕО) 4/2009 г. То възниква като защита срещу отказ от правосъдие. Съдът на
ЕС все още не е сезиран с казус, по който да даде тълкуване на това понятие.
1.5.6. Изменение на издръжката
Вече бе разгледан въпросът с компетентността на съдилищата при искане за
изменение на издръжката, когато тя е присъдена в производство по съединени
искове. Член 8 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. предвижда, че когато решението е
постановено в държава членка или държава – страна по Хагската конвенция от
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2007 г., в която е обичайното местопребиваване на кредитора, длъжникът не
може да образува производство за промяна на решението или за ново решение
в друга държава членка, докато обичайното местопребиваване на кредитора е в
държавата, в която е постановено решението. Целта на този текст е да се даде
надлежна закрила на кредитора, който се нуждае от издръжка, от една страна, а
от друга, да се избегне заобикалянето на подсъдността по чл. 3 от Регламент
(ЕО) 4/2009 г. В горния смисъл е и практиката на българските съдилища, обек
тивирана в решение № 301 от 7.10.2013 г. по гр. д. № 2578/2013 г., г. к., IV г. о.
на ВКС.
Приложението на чл. 8 е изключено изрично в четири хипотези:
а) когато е налице избор на съд по чл. 4 от Регламента;
б) когато кредиторът приеме компетентността на съдилищата на спомената
та друга държава членка, както е посочено в чл. 5;
в) когато компетентният орган на държавата по произход – стра
на по
Хагската конвенция от 2007 г., не може или откаже да упражни компетентност
та си за промяна на решението или за постановяване на ново решение; или
г) когато решението, постановено в държавата по произход – страна по
Хагската конвенция от 2007 г., не може да бъде признато или допуснато до
изпълнение в държавата членка, в която се предвижда образуване на производ
ство за изменение на съществуващото или за постановяване на ново решение.
1.6. Проверка на компетентността и допустимостта. Висящ процес.
Свързани искове
1.6.1. Проверка на компетентността
Член 10 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. посочва, че когато съд на държава
членка бъде сезиран по дело, което не попада в неговата компетентност по си
лата на Регламента, той сам обявява, че е некомпетентен. На пръв поглед от
самия текст следва, че съдът трябва да извърши проверката за компетентност
веднага при образуване на делото, като се произнесе с акт, в който посочва, че
не е компетентен и прекратява производството пред себе си. В този случай де
лото не се изпраща на друг съд, който сезираният съд счита за компетентен.
В контекста на националното ни законодателство актът, с който съдът
прогласява, че не е компетентен да разгледа иск за издръжка с трансграничен
елемент, е определение, което подлежи на обжалване по реда на глава двадесет
и първа от ГПК.
Не във всички случаи сезираният съд може веднага при образуване на произ
водството пред него да извърши проверка за компетентност. Правомощията на
съда при тази проверка са различни в зависимост от това дали ответникът се
явява, или не по делото. Когато ответникът е с обичайно местопребиваване на
територията на държава, различна от държавата членка на сезирания съд, съдът
не може да се обяви за некомпетентен, преди ответникът да се е явил и преди да
стане ясно оспорва ли компетентността на съда (чл. 5). В контекста на на
ционалното ни законодателство под явяване на ответника следва да се разбира
подаването на отговор на исковата молба в съответните срокове. В зависимост
от становището му сезираният съд може да се прогласи за некомпетентен (при
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оспорване на компетентността) или да приеме за разглеждане иска (при липса
на оспорване).
1.6.2. Проверка на допустимостта
Съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) 4/2009 г., когато ответникът, чието оби
чайно местопребиваване е на територията на държава, различна от държавата
членка, където е заведено делото, не се яви на делото, компетентният съд спира
производството, докато не се докаже, че ответникът е имал възможност да по
лучи документа за образуване на производството или равностоен документ
своевременно, за да може да се защити, или че са били предприети всички необ
ходими мерки за тази цел. В тези случаи намират приложение разпоредбите на
Регламент (ЕО) 1393/2007 г. – чл. 19 от същия, или, ако те не са приложими –
разпоредбите на чл. 15 от Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. относно
съобщаването и връчването в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи
по граждански или търговски дела (чл. 11, параграфи 2 и 3).
1.6.3. Висящ процес (lis pendens)
Член 12 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. урежда хипотезата, в която искове с
един и същ предмет и между едни и същи страни са заведени в съдилища на
различни държави членки. В този случай с цел избягване на постановяването на
противоречиви решения и с цел да се избегне постановяването на две осъдител
ни решения за едно и също вземане, всеки съд, сезиран след първия сезиран
съд, спира служебно производството пред себе си до установяване на компе
тентността на първия сезиран съд. Ако първият сезиран съд приеме, че е компе
тентен да разгледа предявения пред него иск, всеки друг съд, сезиран по-късно
с иск с един и същ предмет и едни и същи страни, се отказва от компетентност.
В контекста на националното ни законодателство страните следва да направят
отвод за висящ процес, за да може съдът да прецени дали да спре производство
то пред себе си. За да се установи наличието на висящ процес, страната, която е
депозирала отвода за такъв, трябва да представи доказателства (например ко
пие от искова молба, удостоверение), от които да става видно, че иск със същия
предмет и между същите страни е заведен по-рано от иска пред сезирания съд
пред съд в друга държава членка. Ако сезираният съд прецени, и той самият
служебно би могъл да изиска тези доказателства и да получи информация от
посочения от страната, направила отвода, съд в друга държава членка, включи
телно и чрез директен контакт с този съд, посредством членовете на Национал
ната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, чиито имена и данни за
контакт са обявени на сайта на Висшия съдебен съвет. Преценката за наличието
на висящ процес следва да изхожда от критерия за еднаквост на предмета и
страните по предявения по-рано иск. За наличието на идентичност в предмета
на делата е без значение видът на предявените искове. Делата за издръжка меж
ду едни и същи страни са с един и същ предмет в следните случаи:
– когато са предявени два осъдителни иска от един и същ ищец срещу един и
същ ответник;
– когато са предявени осъдителен иск за издръжка на търсещия издръжка и
отрицателен установителен иск за недължимост на издръжка от лицето, от
което се търси издръжката;
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– когато при вече присъдена издръжка кредиторът предяви иск за нейното
увеличаване, а длъжникът предяви иск за нейното намаляване, респ. отрицате
лен установителен иск, че вече не дължи издръжка.
1.6.4. Свързани искове
Член 13 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. урежда правомощията на съда при на
личието на висящи дела по свързани искове. Този текст от Регламента няма
предвид искове с един и същ предмет между едни и същи страни, а искове,
връзката между които е в условията на преюдициалност, като с оглед на при
ложното поле на Регламент (ЕО) 4/2009 г. единият иск задължително следва да
е иск за издръжка. В случай на свързани искове се спира производството по
обусловения иск (например ако са предявени искове за родителски права и изд
ръжка, следва да се спре производството по иска за издръжка до решаване на
спора за родителските права), но само ако обусловеният иск е предявен по-къс
но от обуславящия. В обратната хипотеза няма основание за спиране по чл. 13,
пар. 1 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. В този случай намира приложение разпоред
бата на чл. 22, който изрично посочва, че признаването и изпълнението на ре
шение по въпрос, свързан със задължение за издръжка, по никакъв начин не оз
начава признаване на семейна, родствена, брачна връзка или връзка по сватов
ство, породила задължението за издръжка, което е довело до постановяване на
решението. Тоест този текст има предвид, че решението по издръжка няма сила
на прeсъдено нещо по отношение на обуславящите я правоотношения.
Целта на спирането по чл. 13 е да бъде зачетена силата на прeсъдено нещо
на решението по преюдициалното правоотношение. С цел да се защити правото
на страната делото є да бъде разгледано в разумен срок пар. 2 на чл. 13 от
Регламент (ЕО) 4/2009 г. дава възможност по молба на една от страните съдът,
който е сезиран по-късно, да се откаже от компетентност в полза на първия се
зиран съд, при условие че той също е компетентен да се произнесе по въпрос
ните искове и правото му допуска тяхното съединяване.
1.7. Приложимо право
По отношение на приложимото право Регламентът в своя чл. 15 препраща
към Хагския протокол от 23 ноември 2007 г. относно приложимото право към
задълженията за издръжка в държавите членки, обвързани от този правен ин
струмент. Според член 15 от Регламента на ЕС относно задълженията за изд
ръжка „приложимото право се определя в съответствие с Хагския протокол от
23 ноември 2007 г. относно приложимото право към задълженията за издръжка
(наричан по-долу „Хагския протокол от 2007 г.“) в държавите членки, обвърза
ни от този правен инструмент“.
Разрешението на европейския законодател в случая е доста необичайно.
Регламент на ЕС превръща международен правен инструмент, приет от
Хагската конференция по международно частно право – Хагския протокол от
2007 г., в част от пряко приложимото право на ЕС. Този нетипичен законодате
лен подход има своето обяснение, тъй като чрез него ЕС желае да подкрепи
установяването на заложените в Хагския протокол нови, еднакво приложими
правила за определяне на приложимото право при международното събиране на
вземания за издръжка. Счетено е, че повторение на тези правила в текста на
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Регламента на ЕС, дори с абсолютно същата формулировка, би могло да опо
рочи новите правила от Хагския протокол и следователно би могло да е кон
трапродуктивно. Използването на едни и същи „правила за определяне на при
ложимото право“ във и извън Европа съдържа обещание, че съвместно разра
ботената юриспруденция и еднаквото тълкуване на правилата ще спомогнат за
осигуряване на правна сигурност в международното събиране на вземания за
издръжка. Материалният, териториалният и времевият обхват на Хагския про
токол от 2007 г., както и правилата за определяне на приложимото право към
задълженията за издръжка ще бъдат разгледани по-долу.
1.8. Признаване, изпълняемост и изпълнение на решенията
1.8.1. Изпълнение на съдебните решения за издръжка
Що се отнася до изпълнението на съдебно решение по силата на Регламент
(ЕО) 4/2009 г., е важно да се отбележи, че той съдържа два набора от разпоред
би относно изпълнението. За решения, постановени в държава – членка на ЕС,
обвързана от Хагския протокол от 2007 г., Регламентът премахва междинните
производства за признаване и изпълнение на съдебно решение в друга държава
членка („екзекватурата“). Разпоредбите, уреждащи този вид изпълнение, са в
глава IV, раздел 1 от Регламента.
За решения, постановени в държава – членка на ЕС, която не е обвързана от
Хагския протокол от 2007 г., Регламентът предвижда разпоредби за ускорено
изпълнително производство (в сравнение с приложимите преди това правила),
но запазва необходимостта от екзекватура. Това е уредено в глава IV, раздел 2
от Регламента.
Член 16 от Регламента гласи, че „раздел 1 се отнася до решения, постанове
ни в държава членка, която е обвързана от Хагския протокол от 2007 г.“, и че
„раздел 2 се отнася до решения, постановени в държава членка, която не е об
вързана от Хагския протокол от 2007 г.“.
Целта на Регламент (ЕО) 4/2009 г. за опростеност и бързина следва от съ
ображения 9 и 27. В съображение 9 се подчертава, че кредиторът на издръжка
следва да може да получи лесно в една държава членка решение, което автома
тично ще бъде изпълняемо в друга държава членка, без никакви други формал
ности. Съгласно съображение 27 една от целите на Регламент (ЕО) 4/2009 г. е
да се ограничат във възможно най-голяма степен формалностите по изпълне
нието, които биха увеличили разходите за кредитора. Освен това следва да се
споменат и съображения 31 и 32. В съображение 31 се подчертава волята на за
конодателя на Съюза да се установи сътрудничество между централните орга
ни, за да се улесни трансграничното събиране на вземания за издръжка и да се
оказва помощ на кредиторите на издръжка за предявяване на правата им в друга
държава членка. В съображение 32 от Регламента се посочва, че лицата имат
„правото“ да искат такова съдействие. Следователно в глава IV, която е озагла
вена „Признаване, изпълняемост и изпълнение на решенията“, няма разпоред
ба, която да предвижда особено производство в допълнение към производства
та, приложими за молбите във връзка с изцяло вътрешни положения, и по-спе
циално да предвижда задължение за подаване на молбата до централните орга
ни на държавите членки.
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Глава VII от Регламент № 4/2009 се отнася до сътрудничеството между цен
тралните органи. Съгласно член 51, параграф 1 от Регламент (ЕО) 4/2009 г.
централните органи предоставят съдействие по отношение на молбите по
член 56, по-специално като ги предават. От членове 51 и 56 от Регламент
№ 4/2009 във връзка със съображения 31 и 32 от него следва, че лицата имат
право, а не задължение да искат съдействието на централните органи съгласно
разпоредбите на глава VII от Регламента. Възможността да се поиска такова
съдействие е факултативна и кредиторът на издръжка би могъл да се възползва
от нея само когато иска да упражни това свое право по-специално, за да преодо
лее някои конкретни затруднения, като например такива, свързани с местона
хождението на лицето, което дължи издръжката.
В свое решение по дело C-283/16 от 9.02.2017 г. с предмет преюдициално
за
пит
ва
не, от
пра
ве
но от High Court of Justice (England and Wales), Family
Division (Висш съд (Англия и Уелс), Съдът на ЕС посочва, че разпоредбите на
глава IV от Регламент (ЕО) № 4/2009, и по-специално член 41, параграф 1 от
него, трябва да се тълкуват в смисъл, че когато кредитор на издръжка иска да
бъде изпълнено в държава членка постановено в друга държава членка реше
ние, с което са уважени исканията му, той може да подаде молба пряко пред
компетентния орган на първата държава членка, например специализиран съд, и
не е длъжен да подаде молба до последния чрез централния орган на държавата
членка по изпълнение. Държавите членки са длъжни да осигурят пълната ефек
тивност на правото, предвидено в член 41, параграф 1 от Регламент № 4/2009,
като евентуално изменят процесуалните си норми. При всички положения на
ционалният съд трябва да приложи разпоредбите на член 41, параграф 1, като
при необходимост остави без приложение разпоредбите от националното пра
во, които са в противоречие с него, и следователно да позволи на кредитора на
издръжка да подаде молба пряко до компетентния орган на държавата членка
по изпълнение, макар националното право да не предвижда тази възможност.
Съгласно съображение 11 за целите на Регламента понятието „задължение
за издръжка“ следва да се тълкува самостоятелно. Регламентът не дава опреде
ление на този термин. Съдът на ЕО е имал възможност да се произнесе по тъл
куването на понятието издръжка в свое решение по дело C-220/95. Съгласно
това решение: „Ако мотивите на съдебно решение, постановено в производство
за развод, показват, че съдебната разпоредба има за цел да даде възможност на
единия от съпрузите да се грижи за себе си или когато потребностите и средст
вата на всеки от съпрузите са взети предвид при определянето на сумата, реше
нието е свързано със задължение за издръжка“. Ако съдебната разпоредба „ка
сае единствено подялба на имущество между съпрузите, решението е свързано
с имуществени права, произтичащи от брачни отношения, и следователно не
подлежи на изпълнение по силата на Брюкселската конвенция“. Решение, което
съдържа и двете разпоредби, отбелязва Съдът, „може съгласно член 42 от
Брюкселската конвенция да бъде изпълнено частично, ако ясно показва целите,
на които съответстват различните части на съдебната разпоредба“. Както е вид
но и от текста на съдебното решение (решението не е налично на български
език), то касае тълкуването на понятието „издръжка“ по Брюкселската конвен
ция, трансформирана по-късно в Регламент „Брюксел I“, който сега е заменен
по отношение на въпросите, свързани със задължения за издръжка, от
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Регламент (ЕО) 4/2009 г. Съдебната практика на Съда на ЕО относно тълкува
нето на понятието „издр ъжка“ все още е релевантна и следва да се има предвид,
когато е налице искане за признаване на изпълнението на съдебно решение за
издръжка по Регламент (ЕО) 4/2009 г. В горния смисъл се произнасят и българ
ските съдилища, когато са сезирани с молба за допускане на изпълнението на
съдебно решение, като например решение № 1137 от 1.06.2015 г. по в. гр. д.
№ 1668/2015 г. на Апелативния съд – София.
Разпоредбите на Регламент (ЕО) 4/2009 г. относно признаването и изпълне
нието на решенията за издръжка обхващат както съдебните решения, така и
спогодбите, одобрени от съдилищата в държавите членки. Това виждане е
възприето от българските съдилища (например решение № 2305 от 6.12.2016 г.
по гр. д. № 3801/2016 г. на Апелативния съд – София).
1.8.2. Допускане на принудително изпълнение на решения, постановени в
държава членка, обвързана от Хагския протокол от 2007 г. (чл. 17–22 от
Регламент (ЕО) 4/2009 г.)
Както се посочи, чл. 17 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. е озаглавен „Премахва
не на екзекватурата“ и съгласно този текст решение, постановено в държава
членка, обвързана от Хагския протокол от 2007 г., се признава в друга държава
членка, без да се изисква каквато и да било процедура и без да е възможно да се
оспори неговото признаване.
Съгласно българското законодателство относно изпълнителния процес ак
тът, предвиден като изпълняем по Регламент (ЕО) 4/2009 г., не е пряко изпъл
нително основание. Въз основа на него следва да бъде издаден изпълнителен
лист. За тази цел пред съда следва да бъдат представени документите, предви
дени в чл. 20 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. Издаването на изпълнителен лист въз
основа на решение, постановено в държава членка, която е обвързана от
Хагския протокол от 2007 г., е уредено от разпоредбата на чл. 627б ГПК.
Съгласно този текст компетентен да издаде изпълнителния лист е окръжният
съд по постоян
ния ад
рес на длъж
ни
ка или по местоизпъл
не
нието. Под
„местоизпълнение“ следва да се разбира освен мястото на доброволно изпълне
ние и мястото на принудително изпълнение (чл. 427 ГПК). По този начин се да
ва възможност за изпълнение на решение, постановено в държава членка, об
вързана от Хагския протокол от 2007 г., срещу длъжник, който няма адми
нистративен адрес на територията на Република България, но има на тази тери
тория имущество, върху което може да се насочи принудително изпълнение за
удовлетворяване на вземането за издръжка. Издаването на изпълнителния лист
се осъществява по общите правила на ГПК, като съдът извършва проверка въз
основа на предоставените му документи по чл. 20 от Регламент (ЕО) 4/2009 г.
Това удовлетворява изискванията на Регламента решението, постановено в
друга държава членка и подлежащо на изпълнение в държавата по произход, да
подлежи на принудително изпълнение при същите условия, при които подлежи
на принудително изпълнение решението, постановено от български съд.
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1.8.3. Признаване и допускане на принудително изпълнение на решения,
постановени в държава членка, която не е обвързана от Хагския протокол
от 2007 г.
При тази хипотеза следва да се има предвид в коя държава е постановено ре
шението, което ще се изпълнява, а не държавата, в която то ще бъде изпълня
вано.
Член 23 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. сочи, че решение, постановено в държа
ва членка, която не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г., се признава в
другите държави членки, без за това да се изисква каквато и да било процедура.
Българският законодател в чл. 627в ГПК е предвидил реда за допускане на
изпълнението на решения, постановени в държава членка, необвързана от
Хагския протокол от 2007 г. Актът, с който съдът се произнася по допускане на
изпълнението, е разпореждане, като в Регламента този акт е наречен „деклара
ция за изпълняемост“. В разпореждането, с което се уважава молбата, съдът
определя приложимия срок за обжалване по чл. 32, параграф 5 от Регламент
(ЕО) № 4/2009. Разпореждането по допускането има значението на решение,
постановено в исков процес.
Проверката, която първоинстанционният съд извършва в производството по
чл. 627в ГПК, е формална и се основава на представените пред съда документи
(чл. 28 от Регламент (ЕО) 4/2009 г.). Първоинстанционният съд не може слу
жебно да извършва проверка по чл. 24, пар. 1, б. „б“, „в“ и „г“ от Регламент
(ЕО) 4/2009 г., доколкото производството пред първата инстанция е едностран
но и на този етап длъжникът не може да прави каквито и да било възражения по
искането (чл. 30 от Регламент (ЕО) 4/2009 г.). Той би могъл да откаже допуска
не на изпълнение само ако прецени, че са налице предпоставките на буква „а“
на цитирания текст. Съдът не може да се произнася и извън въпросите дали са
представени изискуемите се документи и – в случай че акт на ЕС изисква това –
дали решението за издръжка е влязло в сила. Въпроси по съществото на пред
ставения акт, като например искане съдът да намали или да увеличи размера на
издръжката, стоят извън правомощията на съда в рамките на производството
по чл. 627в ГПК. Проверката, която извършват САС и ВКС в качеството си на
въззивна, респ. касационна инстанция, дава възможност да бъде отказано до
пускане на изпълнението (да се отмени първоинстанционният акт, с който то е
допуснато) само въз основа на някое от изчерпателно изброените в чл. 24 от
Регламент (ЕО) 4/2009 г. основания.
С цел улесняване на прилагането в практиката на Регламента за издръжката
и ефективното упражняване от страна на гражданите на техните права в целия
ЕС Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела разработи не
задължителен стандартен формуляр за декларацията за просрочени задължения
за издръжка. Този незадължителен формуляр има за цел да улесни събирането
на просрочените задължения за издръжка и е на разположение на 23 езика. Към
него е приложено практическо ръководство за попълването му. Формулярът е
на разположение в следните формати: PDF, PDF, позволяващ редактиране, и
XLS. Формулярът заедно с практическото ръководство за попълването му са
достъпни чрез атласа на Европейската съдебна мрежа по граждански и търгов
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ски де
ла на ад
рес https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_claims-47-bg.
do?init=true.

2. Протокол за приложимото право към задълженията за
издръжка, приет от Хагската конференция по международно
частно право на 23.11.2007 г. (Хагски протокол от 2007 г.)
Както видяхме от анализа на приложното поле на Регламент (ЕО) 4/2009 г.,
приложението му е тясно обвързано с приложението на Хагския протокол от
2007 г. Вече се посочи, че чл. 15 от Регламент (ЕО) 4/2009 г. препраща към
Хагския протокол от 2007 г. относно определянето на приложимото право към
задълженията за издръжка, като накратко се изясниха и мотивите на евро
пейския законодател относно това препращане. В следващото изложение ще
бъдат изяснени обхватът на протокола и разпоредбите относно определянето на
приложимото право.
2.1. Материален обхват (приложно поле)
В своя член 1, ал. 1 Хагският протокол от 2007 г. „определя приложимото
право към задълженията за издръжка, които възникват от семейни отношения,
родство, брак или сватовство, включително задължението за издръжка на дете,
независимо от семейното положение на родителите“. Така очертаното широко
приложно поле съвпада с това на Регламент (ЕО) 4/2009 г.
2.2. Географски обхват
Към 17.07.2017 г. (датата на последна актуализация на данните за присъеди
нените държави, обявена на страницата на Хагската конференция по МЧП) към
Хагския протокол от 2007 г. са се присъединили Сърбия и Бразилия (чрез
ратификация) и Казахстан. ЕС е присъединен без Дания и Обединеното кралст
во (те не са обвързани от протокола). Съгласно направената при сключването
на протокола декларация на Общността „За целите на настоящата декларация,
понятието „Европейска общн
 ост“ не включва Дания, по силата на членове 1 и 2
от Протокола от
нос
но по
зи
цията на Дания, при
ло
жен към Договора за
Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, нито
Обединеното кралство по силата на членове 1 и 2 от Протокола относно пози
цията на Обединеното крал
ст
во и Ирландия, при
ло
жен към Договора за
Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общн
 ост“.
Декларацията е достъпна на страницата на Хагската конференция (www.hcch.
net), където може да се извършва и справка за актуалния статус на приложе
нието на протокола.
Важно е да се отбележи „всеобщото прилагане“ на правилата относно при
ложимото право. Съгласно член 2 от протокола: „Настоящият протокол се при
лага дори и ако приложимото право е правото на недоговаряща страна“.
2.3. Времеви обхват
Хагският протокол от 2007 г. влезе в сила на 1 август 2013 г. Преди това
обаче нормите му вече се прилагаха временно в рамките на ЕС (с изключение
на Дания и Обединеното кралство) от 18 юни 2011 г. – датата на прилагане на
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Регламент (ЕО) № 4/2009. Европейският съюз взе това необичайно решение, за
да не се забави прилагането на Регламента относно задълженията за издръжка,
чието влизане в сила (вж. член 76 от Регламента) бе условно свързано с прило
жимостта на Хагския протокол от 2007 г. В тази връзка интерес представлява
направената при сключването на протокола декларация на Общността относно
възможното временно прилагане, която гласи: „Европейската общност декла
рира, че ще прилага нормите на протокола временно от 18 юни 2011 г., датата
на прилагане на Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета..., ако на тази дата прото
колът не е влязъл в сила...“.
Преходните разпоредби в член 22 от протокола предвиждат, че същият „не
се прилага за издръжка, искана в договаряща държава за период, предхождащ
влизането в сила на протокола в тази държава“.
2.4. Определяне на приложимото право
Член 3 от протокола въвежда обща норма за приложимо право. Съгласно то
зи текст задълженията за издръжка се уреждат от правото на държавата по оби
чайното място на пребиваване на кредитора, освен ако в настоящия протокол е
предвидено друго. Съгласно обяснителния доклад към протокола този критерий
на привръзка е възприет с цел да се определят съществуването и размерът на
задължението за издръжка с оглед на правните и фактическите условия на со
циалната среда в държавата, в която живее кредиторът и в която извършва по
вечето свои дейности. Това осигурява, от друга страна, и равното третиране на
кредиторите без оглед на тяхното гражданство. На трето място, критерият за
обичайно местопребиваване на кредитора се използва и за определяне на ком
петентния съд по отношение на издръжката. Използването на същия критерий
за приложимо право често води до прилагане на правото на сезирания съд, а от
там се постигат опростеност и ефикасност. Текстът на Хагския протокол от
2007 г. и Обяснителният доклад са достъпни на български език в интернет на
адрес https://assets.hcch.net/docs/cb140248-c207-4d31-bdff-5c214a354d91.pdf.
Съгласно чл. 3, ал. 2 от Хагския протокол от 2007 г. при промяна на оби
чайното място на пребиваване на кредитора от момента на настъпване на про
мяната се прилага правото на държавата по новото обичайно място на пребива
ване на кредитора.
2.5. Специални норми в полза на някои кредитори
Член 4 от Хагския протокол от 2007 г. предвижда специални норми в полза
на някои кредитори, като целта им е да се осигурят по-благоприятни норми за
кредиторите по издръжка в случаите, когато се счита, че прилагането на право
то на държавата по тяхното обичайно местопребиваване противоречи на техни
те интереси или не ги охранява в достатъчна степен. Специалните норми за
определяне на приложимо право съгласно чл. 4 са насочени към три групи кре
дитори: родители спрямо техните деца; лица, различни от родителите; лица, не
навършили 21 години, освен за задължения, произтичащи от посочените в чл. 5
отношения; и деца спрямо техните родители.
По отношение на тези три групи, които условно може да наречем „привиле
гировани кредитори“, разпоредбата на чл. 4 от Хагския протокол от 2007 г. оси
гурява защита чрез предвиждането на тристепенен „каскаден“ механизъм с ре

302

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

зервни варианти на приложимо право. Ако взискателят не може да получи изд
ръжка по силата на приложимото най-напред право, се прилага следващата
стъпка на каскадния механизъм. Ако взискателят не може да получи издръжка
по силата и на това право, се прилага третата и последна стъпка на каскадния
механизъм. Особеността, която прави разпоредбата на член 4 трудна за разби
ра
не при пър
ви про
чит, е та
зи, че той съ
дър
жа два раз
лич
ни тристе
пен
ни
каскадни механизъма.
2.5.1. „Каскаден механизъм I“ (правото на държавата по обичайното
местопребиваване на кредитора/правото на сезирания съд (lex fori)/
правото на държавата по общото гражданство)
Първият „каскаден механизъм“ определя приложимото право по обичайното
местопребиваване на кредитора (член 3). Ако по силата на определеното в
член 3 право кредиторът не може да получи издръжка от длъжника, се прилага
правото на сезирания съд (член 4, ал. 2). И накрая, ако кредиторът не може да
получи издръжка по силата и на това право, се прилага правото на държавата по
общото гражданство (или местожителство, вж. член 9) на кредитора и длъжни
ка, ако такова е налице (член 4, ал. 4).
2.5.2. „Каскаден механизъм II“ (правото на сезирания съд (lex fori)/правото
на държавата по обичайното местопребиваване на кредитора/правото на
държавата по общото гражданство)
Вторият „каскаден механизъм“ е приложим, в случай че кредиторът е сези
рал съда на държавата по обичайното местопребиваване на длъжника и само в
този случай първите две стъпки от описания по-горе „Каскаден механизъм I“ се
прилагат в обратен ред. В резултат приложимото най-напред право към иска за
издръжка е правото на сезирания съд (lex fori) (член 4, ал. 3). Ако по силата на
това право кредиторът не може да получи издръжка, се прилага правото на дър
жавата по обичайното местопребиваване на кредитора (член 4, ал. 3). И накрая,
ако кредиторът не може да получи издръжка по силата и на това право, прило
жимо е правото на държавата по общото гражданство (или местожителство, вж.
член 9) на кредитора и длъжника, ако такова е налице (член 4, ал. 4).
В постановено съвсем скоро (на 7.06.2018 г.) свое решение по дело C-83/17
с предмет преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof
(Върховен съд, Австрия), Съдът на ЕС дава тълкуване на обхвата на израза
„ако кредиторът не може да получи издръжка от длъжника“ по смисъла на чл. 4
от Хагския протокол от 2007 г. Съгласно това решение „изразът „не може да
получи издръжка“ в член 4, параграф 2 от Хагския протокол от 23 ноември
2007 г. трябва да се тълкува в смисъл, че се отнася и за положение, при което
кредиторът не може да получи издръжка по силата на правото на държавата по
предишното му обичайно място на пребиваване, тъй като не отговаря на някои
установени в това право условия“.
Съгласно същото решение чл. 4, пар. 2 от Хагския протокол от 2007 г. след
ва да се тълкува в смисъл, че:
– обстоятелството, че държавата на сезирания съд съвпада с държавата по
обичайното място на пребиваване на кредитора, не е пречка за прилагането на
посочената разпоредба, когато правото, определено чрез предвидената в тази
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разпоредба субсидиарна норма за привързване, не съвпада с правото, определе
но чрез предвидената в член 3 от този протокол главна норма за привързване;
– в положение, при което кредиторът по издръжка, променил обичайното си
място на пребиваване, предявява пред юрисдикциите на държавата по новото си
обичайно място на пребиваване иск за издръжка срещу длъжника за минал пе
риод, през който е пребивавал в друга държава членка, правото на сезирания
съд, което е и правото на държавата по новото му обичайно местопребиваване,
може да се окаже приложимо, ако юрисдикциите на държавата членка на сези
рания съд са били компетентни да разглеждат спорове за издръжка, които зася
гат тези страни и се отнасят за посочения период.
Член 5 от Хагския протокол от 2007 г. съдържа специална норма за съпрузи
и бивши съпрузи. Съгласно този текст при задължения за издръжка между
съпрузи, бивши съпрузи или лица в брак, чийто брак е унищожен, член 3 не се
прилага, ако една от страните възразява, и правото на друга държава, по-спе
циално държавата по последното им общо обичайно място на пребиваване, има
по-тясна връзка с брака. В такъв случай се прилага правото на тази друга дър
жава.
Съгласно чл. 6 от Хагския протокол от 2007 г., приложим само към задъл
жения за издръжка, различни от задълженията към деца, произтичащи от отно
шението родител – дете, и от посочените в член 5 задължения, длъжникът може
да оспори иска на кредитора на основание, че такова задължение не съществува
за него нито по правото на държавата по обичайното местопребиваване на
длъжника, нито по правото на държавата по общото гражданство на страните,
ако такова е налице. Тази разпоредба не съдържа норма на привързване, а оси
гурява средство за защита, което може да се използва за отхвърляне на иск за
издръжка дори ако задължението е предвидено в приложимото право, определе
но в чл. 3 или 4. Съгласно Обяснителния доклад към Хагския протокол от
2007 г. предвиденият в чл. 6 механизъм действа по следния начин: ако правото
на държавата по обичайно местопребиваване на кредитора или правото на сези
рания съд (определено съгласно чл. 3 и 4) предвижда задължение за издръжка,
длъжникът може да оспори иска на кредитора на основание, че такова задълже
ние не съществува за него по правото на държавата по неговото обичайно
местопребиваване. Това би се явило достатъчно за отхвърляне на иска, ако
страните нямат общо гражданство. Текстът на Хагския протокол от 2007 г. и
Обяснителният доклад са достъпни на български език в интернет на адрес:
https://assets.hcch.net/docs/cb140248-c207-4d31-bdff-5c214a354d91.pdf.
2.6. Избор на приложимо право
Съгласно член 7 от Хагския протокол от 2007 г. е възможен избор на право
то на сезирания съд (lex fori) като приложимо право към задължението за изд
ръжка единствено за целите на конкретно производство в дадена държава (ad
hoc). Тази разпоредба има особено важно значение в отношенията между пъл
нолетни лица, но позволява избор на приложимо право и по отношение на деца.
Докато чл. 7 позволява и урежда избора на приложимо право към задълже
нията за издръжка за целите на конкретно производство (т.нар. процедурно
споразумение), член 8 от протокола позволява на кредитора и длъжника по вся
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ко време, дори преди възникването на конкретен спор, да изберат като прило
жимо право към задълженията за издръжка едно от следните:
а) правото на държавата, чийто гражданин е една от страните към момента
на определянето;
б) правото на държавата по обичайното местопребиваване на една от стра
ните към момента на определянето;
в) правото, определено от страните като приложимо, или действително при
лаганото право към режима на тяхната собственост;
г) правото, определено от страните като приложимо или действително при
лаганото право към техния развод или законна раздяла.
Основното предимство от избора на приложимо право, както е предвиден в
член 8, е да се осигурят известна стабилност и предвидимост по отношение на
приложимото право. Това означава, че след като страните са избрали приложи
мо право, то се прилага, дори и да са настъпили промени в личното им положе
ние (например промяна в обичайното местопребиваване на кредитора) и без
значение кой орган е сезиран в случай на спор.
Изборът на приложимо право не се прилага за задължения за издръжка спря
мо лице, ненавършило 18 години, или спрямо възрастно лице, което поради на
рушени или недостатъчни лични способности не е в състояние да защитава соб
ствения си интерес. Тази разпоредба е императивна и кореспондира с разпоред
бата на Регламент (ЕО) 4/2009 г., който забранява избора на съд при спор от
носно задължение за издръжка на дете.
Изборът на приложимо право се извършва в писмена форма или на носител,
чието съдържание е достъпно за ползване с оглед на последващо позоваване, и
се подписва от страните (чл. 8, пар. 2 от Хагския протокол от 2007 г.).
Преди да пристъпи към разглеждане на спора за издръжка, компетентният
по силата на Регламент (ЕО) 4/2009 г. съд следва да установи дали е налице из
бор на приложимо право от страните по спора в случаите, когато такъв е до
пустим, и ако е налице такъв, да приложи избраното от страните като приложи
мо право.

X. РОДИТЕЛСКАТА ОТГОВОРНОСТ
(КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЛОЖИМО ПРАВО И
ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ), ВКЛЮЧИТЕЛНО
ОТВЛИЧАНЕТО НА ДЕЦА (ПРАВИЛА
ОТНОСНО МЕЖДУНАРОДНОТО ОТВЛИЧАНЕ
НА ДЕЦА В РАМКИТЕ НА ЕС)
(Регламент „Брюксел IIа“, Хагска конвенция
от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти
на международното отвличане на деца)
доц. д-р Боряна Мусева
1. Международна компетентност
Регламент 2201/2003 определя международната компетентност по дела от
носно определянето, упражняването, делегирането, ограничаването или лиша
ването от родителската отговорност на деца, независимо дали има брак, или
не между техните родители. Следва да се съобрази чл. 61, Регламент „Брюк
сел IIа“, който поставя разделителната граница (що се отнася до компетентност)
между Регламент 2201/2003 и Конвенцията за компетентността, приложимото
право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родител
ската отговорност и мерките за закрила на децата (по-нататък „Хагската кон
венция от 1996 г.“), която е обичайното местопребиваване на детето. Регла
ментът се прилага, когато детето има обичайно местопребиваване на терито
рията на държава членка, а ако няма такова, се прилагат правилата на Хагската
конвенция от 1996 г. С приоритетно действие спрямо Регламента са договорите
за правна помощ с трети държави, съдържащи правила относно родителска от
говорност.
Съгласно съображение 12 от Регламент 2201/2003 установените в него пра
вила за компетентност са създадени в зависимост от висшите интереси на де
тето и по-специално в зависимост от критерия за близост. Регламентът е кон
струиран около концепцията, че висшият интерес на детето е основополагащ и
водещ.1
За разясняване на Регламент 2201/2003 може да се ползв а Практическият на
ръчник за прилагане на новия Регламент „Брюксел IIа“2, Практическият наръч
ник за прилагане на Хагската конвенция от 1996 г., която е използвана като
образец при подготовката и приемането на Регламент 2201/20013, Докладът
Borras, изработен във връзка с подготовката на Конвенцията, заменена впослед
ствие от Регламент „Брюксел II“.4 Отделно от помощ може да бъде и българ
ският коментар на Регламент „Брюксел IIа“ от 2014 г.5
Вж. решение на Съда на ЕС Rinau, C-195/08 PPU, EU:C:2008:406, т. 51.
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_en.pdf.
3
https://assets.hcch.net/docs/eca03d40-29c6-4cc4-ae52-edad337b6b86.pdf.
4
http://europeancivillaw.com/legislation/borrasreport.htm.
5
Натов, Н., Б. Мусева, В. Пандов, Т. Ценова, Д. Сърбинова, С. Йордански, Е.
Цанев, М. Станков. Регламентът „Брюксел IIа“. Коментар. С.: Сиела, 2014.
1
2
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Регламент 2201/2003 е предмет на преработка в рамките на започнала през
2016 г. законодателна процедура в рамките на ЕС, която се очаква да приключи
до края на 2018 г.6
1.1. Понятие за родителска отговорност
Понятието за родителска отговорност е от фундаментално значение за
прилагането на Регламент 2201/2003, но и на други, конкуриращи се с него
регламенти, например Регламент 1215/2012. Терминът „родителска отговор
ност“ е легално определен в чл. 2, т. 7 и означава всички права и задължения,
отнасящи се до лицето или имуществото на детето, които са предоставени
на физическо или юридическо лице по силата на решение, на закона или по си
лата на споразумение, имащо еднакъв правен ефект. Терминът включва пра
вото на упражняване на родителски права и правото на лични отношения с
детето. „Правото на упражняване на родителски права“ също е легално дефи
нирано и включва правата и задълженията за полагане на грижа за личност
та на детето, и по-специално правото да се определи мястото на пребивава
не на детето (чл. 2, т. 9). Съгласно практика на Съда на ЕС по дело McB,
C-400/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:582 понятието „правото на упражняване на ро
дителски права“ има автономно/самостоятелно значение и не зависи от на
ционалното право, но въпросът кой има такива права, произтича от национал
ното право, приложимо към родителската отговорност. „Правото на лични от
ношения“ обхваща по-специално правото да се води детето на място, раз
лично от неговото или нейното обичайно пребиваване за ограничен период от
вре
ме (чл. 2, т. 10). По де
ло
то Вълчева, C-335/2017, ECLI:EU:C:2018:359
Съдът на ЕС прие изрично, че „правото на лични отношения“ трябва да се тъл
кува в смисъл, че включва правото на лични отношения на дядото и бабата с
техните внуци. Елемент от родителската отговорност е и връщането на детето
при неправомерно отвеждане или задържане в друга държава членка. То също
попада в обхвата на Регламент 2201/2003, доколкото допълва уредбата съглас
но Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане
на деца от 1980 г. (по-нататък „Хагската конвенция от 1980 г.“).
Към тези традиционни аспекти на родителската отговорност Регламент
2201/2003 прибавя и институти, които у нас са отделни спрямо отношенията
родител – дете. Съгласно чл. 1, пар. 2 в материалния му предметен обхват по
падат настойничеството, попечителството и други сходни институти, опре
делянето и действието на всяко лице или орган, който отговаря за личност
та на детето или неговото имущество, представляващ или подпомагащ де
тето, поставянето на детето в семейство за отглеждане или по институ
ционална грижа, както и мерки за закрила на детето, свързани с управле
нието, запазването и разпореждането с неговото имущество.
В чл. 1, пар. 3 се съдържа негативният каталог, който реферира към въпроси,
които биха могла да имат връзка с дете, но са изключени изрично от обхвата на
Регламента. Това са установяването или оспорването на връзката родител – де
те, решенията за осиновяване, мерките, подготвящи осиновяването или прекра
6

Вж. COM (2016) 411.
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тяването на осиновяването, имената на детето, пълнолетието, задълженията за
издръжка, доверителна собственост или наследяване, мерките, предприемани в
резултат на престъпленията, извършени от деца.
Съдът на ЕС е имал възможността няколко пъти да се произнася относно
въпроса за това кои точно дела са или съответно не са свързани с родителска
отговорност.
1.1.1. Заместващо съгласие
В България дълго време не беше ясно дали делата с предмет предоставяне
на за
мест
ва
що съгла
сие по чл. 127а СК по
па
дат в об
хва
та на Регламент
2201/2003. Такива дела възникват често във връзка с деца – български гражда
ни, с обичайно местопребиваване в друга държава членка по повод на издаване
на задграничен паспорт (чл. 3 ЗБЛД във вр. с чл. 127а СК), при необходимост
от пътуване в чужбина и издаване на задграничен паспорт (чл. 127а СК) и при
нужда от промяна на местоживеенето на детето (чл. 127а СК).
В България съществуваше противоречива задължителна (към момента на
постановяването) съдебна практика на ВКС дали при дела с международен еле
мент с подобен предмет трябва да се прилага Регламент 2201/2003. Съгласно
по-старата съдебна практика на ВКС (определение № 689/1.12.2010 г. по
ч. гр. д. № 660/2010 г. на Върховния касационен съд на Република България,
гражданска ко
ле
гия, IV отделение) бъл
гар
ският съд ви
на
ги мо
же
ше да се
произнесе по иск по чл. 127а СК, защото най-общо се приемаше, че става дума
за процедура, която подпомага страните и лежи в основата на административ
ната процедура за издаване на паспорт. От това произнасяне следваше, че
въпросът със заместващото съгласие не е свързан с родителската отговорност
и не попада в обхвата на Регламент 2201/2003, т.е. може за дете – български
гражданин, с обичайно местопребиваване в друга държава членка да се даде за
местващо съгласие от български съд.
По-късно ВКС излезе с обратно становище (определение № 7/9.01.2014 г. по
ч. гр. д. № 6366/2013 г. на Върховния касационен съд на Република България,
гражданска колегия, I отделение), в което прие, че заместващото съгласие е
част от въпроса за родителската отговорност и че за него се прилага Регламент
2201/2003. Ако детето няма обичайно местопребиваване у нас и ако родителите
не се съгласят относно международната компетентност, българският съд няма
право да разгледа и да реши спора.
При тази противоречива съдебна практика на ВКС се стигна до преюдициал
но за
пит
ва
не от бъл
гар
ския ВКС по де
ло
то Гогова, С-215/15,
ECLI:EU:C:2015:710. В казуса ставаше дума за заместващо съгласие по повод
на дете, което има обичайно местопребиваване в Италия с майка си, докато ба
щата живее в България и отказва да се съгласи с издаването на задграничен
паспорт. Съдът на ЕС прие, че заместващото съгласие е част от въпроса за ро
дителската отговорност и попада в обхвата на Регламент 2201/2003, въпреки че
съдебното решение, постановено по иска, ще трябва да бъде взето предвид
от органите на държавата членка, на която въпросното дете е гражданин,
в рамките на административното производство за издаване на такъв пас
порт.
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След ре
ше
нието на Съда на ЕС по де
ло
то Гогова, С-215/15,
ECLI:EU:C:2015:710 вече е ясно, че заместващо съгласие у нас по дела с меж
дународен елемент може да бъде дадено, ако детето има обичайно местопреби
ваване в България, ако е налице пророгация на компетентност на основание
чл. 12 от Регламент 2201/2003 в полза на български съд или се прилага чл. 13–
14. В останалите случаи заместващото съгласие трябва да се даде от чужд съд,
компетентен според правилата на Регламента.
1.1.2. Одобряване на договор за доброволна делба или на отказ от
наследство
Одобряването на договор за делба на наследство, сключен от особения
представител на ненавършили пълнолетие деца за тяхна сметка според сло
вашкото право, доведе до питане на Съда на ЕС относно включването му в обх
вата на Регламент 2201/2003 по делото Matoušková, C-404/14, EU:C:2015:653.
В рамките на делото спорно е било по-скоро дали това е институт на наследст
веното право, или е част от въпроса за родителската отговорност. В България
това решение на Съда на ЕС би могло да бъде важно при отговора на въпроса
компетентен ли е българският съд да разгледа молба по чл. 130, ал. 3 СК, по
дадена от законен представител на малолетно дете относно даване на съгласие
за разпореждане с недвижим имот, намиращ се на територията на Република
България. Този въпрос, разбира се, би бил релевантен, ако е налице междуна
роден елемент, например детето има обичайно местопребиваване в чужбина.
Според определение № 144 от 2.06.2015 г. по ч. гр. д. № 1100/2015 г., г. к.,
II г. о. на ВКС този иск е свързан с вещното право и владението на недвижим
имот, доколкото според решаващия състав целта на разпоредбата на чл. 130,
ал. 3 СК е да осигури защита на интереса на детето при извършване на разпо
реждане с негово имущество. Издаването на разрешение за разпореждането
представлявало изискване на специален закон за сключване на разпоредителна
сделка по смисъла на чл. 586, ал. 1 ГПК. Тъй като издаването на разрешение за
разпореждане с недвижим имот се извършвало от съда, то този съд следва да е
съдът в държавата по местонахождението на имота.
Проблематиката, поставена по делото Matoušková, C-404/14, EU:C:2015:653,
е сходна с процедурата по чл. 130, ал. 3 СК. И в двата случая съд или друг ор
ган трябва да се произнесе във връзка със сделка, страна по която е ненавърши
ло пълнолетие дете, което се нуждае от специална защита, предоставяна му
именно чрез така въведената специална процедура. Според Съда на ЕС необхо
димостта да се получи одобрение от съда по настойничеството и попечи
телството, е пряка последица от състоянието и дееспособността на не
навършилите пълнолетие деца и представлява мярка за защита на дете
то, свързана с управлението, запазването или разпореждането с неговото
имущество в рамките на упражняването на родителската власт по смисъ
ла на член 1, параграфи 1, буква „б“ и 2, буква „д“ от Регламент ¹ 2201/2003
(т. 31). Оттук в своя диспозитив Съдът на ЕС приема, че одобряването на до
говор за делба на наследство, сключен от особения представител на ненавър
шили пълнолетие деца за тяхна сметка, представлява мярка, свързана с уп
ражняването на родителската отговорност по смисъла на член 1, параг
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раф 1, буква „б“ от този Регламент, и следователно попада в приложното
му поле.
Съдът на ЕС потвърждава изводите от делото Matoušková в свое последва
що произнасяне по делото Saponaro, C-565/16, ECLI:EU:C:2018:265, където ус
тановява, че молбата, подадена от родителите от името на тяхното ненавърши
ло пълнолетие дете за разрешение да се откаже от наследство, е свързана с
гражданското състояние и дееспособността на лицето, представлява мярка за
защита на детето и съответно е в областта на родителската отговорност
(т. 19 и т. 20).
Последиците от тези решения за българските правораздавателни органи са,
че при прилагането на чл. 130, ал. 3 СК също трябва да се прилагат правилата
за международна компетентност, установени в Регламент 2201/2003.
1.1.3. Други случаи
Според Съда на ЕС в обхвата на Регламент 2201/2003 попадат и случаите,
при които се разпорежда незабавното поемане на грижа и настаняване на
дете извън семейството му, когато това решение е прието в рамките на
публичноправни норми, свързани със закрилата на детето, А, C-523/07,
ECLI:EU:C:2009:225.
По повод на събирането на имуществени санкции с оглед на упражнява
нето на лични отношения за осигуряване на действителното им упражняване
Съдът на ЕС по делото Christophe Bohez, C-4/14, ECLI:EU:C:2015:563 приема,
че те попадат под същия режим за изпълнение като предвидения за решението
относно правото на лични отношения, което гарантират, и съответно също по
падат в материалния обхват на Регламент 2201/2003.
Личните отношения на бабата и дядото, независимо че не са родители, са
част от родителската отговорност и попадат в обхвата на Регламент 2201/2003,
как
то след
ва от ре
ше
нието на Съда на ЕС Вълчева, C-335/17,
ECLI:EU:C:2018:359.
1.2. Основания за определяне на международната компетентност
1.2.1. Обичайно местопребиваване на детето – чл. 8
Първото и основно правило за определяне на международната компетент
ност се съдържа в чл. 8, установяващ т. нар. обща компетентност. Според чл. 8
съдилищата на държава членка са компетентни по делата, свързани с роди
телската отговорност за детето, ако детето има обичайно местопребива
ване в тази държава членка по времето, когато съдът е сезиран. Причината
за свързване на общата компетентност с обичайното местопребиваване на дете
то е диренето на близост между сезирания съд и детето, което отговаря и на по
велята за съобразяване на неговия висш интерес.
Според Съда на ЕС чл. 8, пар. 1 може да се приложи към спорове, включва
щи отношения между съдилищата на държава членка и на трета за ЕС държава,
а не само отношения между съдилища на няколко държави членки.7

7

Вж. решение на Съда на ЕС HR, C-512/17, EU:C:2018:513, ò. 41.
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Понятието „обичайното местопребиваване“ на детето трябва да се тълкува и
прилага автономно и независимо от националното право на отделните държа
ви членки. В тази връзка всички директни позовавания от българския съд на де
финицията за обичайно местопребиваване, съдържаща се в чл. 47, ал. 8 КМЧП,
не отговарят на повелята за автономно и независимо тълкуване. Обичайното
местопребиваване е институт, който е предмет на дългогодишни теоретични и
практико-приложни дебати. Съветът на Европа препоръчва уеднаквяването му
още през седемдесетте години на миналия век.8 То присъства и се тълкува по
сходен начин във връзка с Хагската конвенция за компетентността и приложи
мото право в областта на защитата на непълнолетните и Хагската конвенция за
приложимото право към издръжката. Тази интерпретация е пренесена и при
изясняване на „обичайното местопребиваване“ съгласно Регламент (ЕО)
1347/2000, а оттам и по повод на Регламент 2201/2003. Естествен резултат от
това натрупване на сходни тълкувания е и позицията на Съда на ЕС, който, в
отделни свои произнасяния по прилагането на правото на ЕС, дири физическо
присъствие на детето в дадена държава в съчетание с други фактори, които
трябва да показват, че това присъствие не е временно или случайно, а отразя
ва определена интеграция на детето в социалната и семейната среда.9 Така
се стига до концепцията за съобразяване на „мястото на обичаен живот“ на ли
цето, съответно „постоянния център на неговите интереси“10. Според констант
ната практика на Съда на ЕС националният съд трябва да установи обичайното
местопребиваване на детето, като държи сметка за съвкупността от специ
фичните за конкретния случай фактически обстоятелства (решения A,
EU:C:2009:225, т. 37 и 44, както и Mercredi, C-497/10, EU:C:2010:829, т. 47 и 56).
В поредица от произнасяния Съдът на ЕС тълкува и прецизира понятието за
обичайното местопребиваване, установено в чл. 8. По делото А, C-523/07,
ECLI:EU:C:2009:225 той приема, че: Понятието за обичайно пребиваване по
смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент ¹ 2201/2003 трябва да се тълку
ва в смисъл, че това пребиваване съответства на мястото, което изразява
определена интеграция на детето в социалната и семейната среда. За та
зи цел трябва по-специално да се вземат предвид продължителността, ре
довността, условията и причините за престоя на територията на държава
членка, както и причините за преместването на семейството в тази държа
ва, гражданството на детето, мястото и условията за обучение в училище,
лингвистичните познания, както и семейните и социални отношения, поддър
жани от детето в посочената държава. Националната юрисдикция следва
да установи обичайното пребиваване на детето, като държи сметка за съв
8
Вж. Резолюция за уеднаквяване на правните понятия „местожителство“ и „обичайно
местопребиваване“ от 18.01.1972 г.
9
Вж. решения на Съда на ЕС A, C-523/07, EU:C:2009:225, ò. 37–38, Mercredi, C-497/10
PPU, EU:C:2010:829, т. 47–49, C, C-376/14 PPU, EU:C:2014:2268, т. 51, W и V, C-499/15,
EU:C:2017:118, ò. 60, OL, C-111/17 PPU, EU:C:2017:436, ò. 42–43.
10
Вж. решения на Съда на ЕС по дела Angenieux v Hakenberg, 13/73, ECLI:EU:C:1973:92,
т. 24–31, Swaddling, C-90/97, ECLI:EU:C:1999:96, т. 29, Louloudakis, C-262/99,
ECLI:EU:C:2001:407, т. 47, А, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225 и Hadadi, C-168/08,
ECLI:EU:C:2009:474, т. 54.
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купността от фактическите обстоятелства, специфични за всеки конкре
тен случай. В това решение също така се приема, че намерението на родите
ля, който носи родителската отговорност, да се установи с детето в друга
държава членка, изразено чрез някои очевидни действия като придобиването
или наемането на жилище в приемащата държава членка, може да пред
ставлява показател за преместването на обичайното местопребиваване
(т. 40).
В решението по делото Mercredi, C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829 Съдът
на ЕС третира хипотеза, при която трябва да се прецени обичайното местопре
биваване на дете на двумесечна възраст към момента на сезиране на съда,
пребиваващо от няколко дни на негова територия заедно с майка си, която един
ствено е имала правото да упражнява родителските права. В тази връзка Съдът
на ЕС приема, че средата на всяко малко дете по същество е семейството,
тоест лицето или лицата, с които то живее и които фактически го от
глеждат и се грижат за него (т. 54). Това е особено валидно при дете в кър
маческа възраст, което споделя семейната и социалната среда на лицата, от
които зависи. Съответно, когато детето фактически е отглеждано от майката,
следва да се прецени в каква социална и семейна среда е интегрирана тя (т. 55).
Съдът приема в диспозитива на решението си, че трябва по-специално да се
вземат предвид продължителността, редовността, условията и причините
за престоя на територията на тази държава членка и за преместването на
майката в тази държава, от една страна, а от друга – особено предвид въз
растта на детето – географският и семейният произход на майката, както
и семейните и социалните отношения, поддържани от нея и детето в тази
държава членка.
В рамките на едно от най-новите дела – HR, C-512/17, EU:C:2018:513 –
Съдът на ЕС се произнася по повод на обичайно местопребиваване на дете на
18-месечна възраст, което е родено и живее с двамата си родители в Белгия.
Майка му е полска гражданка, която живее и работи на безсрочен трудов дого
вор в Белгия, но иска да се премести с детето в Полша, където то е пребивавало
заедно с нея по време на отпуските є. Бащата на детето е белгийски гражданин,
който работи и живее в Белгия. Той е упражнявал родителски права до раздяла
та с майката на детето, като след това е осъществявал лични отношения с дете
то в рамките на един ден всяка седмица. По повод на конкретното дело Съдът
на ЕС отново изисква обичайното местопребиваване на детето да се свърже с
мястото, което на практика е център на живот на детето, като задължава
съдилищата на държавите членки да установят къде се намира този център към
момента на подаване на иска за родителската отговорност въз основа на съв
купност от съгласувани фактически обстоятелства. По повод на конкретния
казус Съдът на ЕС формира позитивен и негативен каталог от фактори, ко
ито, взети заедно, имат или съответно нямат определящо значение за установя
ването на обичайното местопребиваване на детето.
Елементите, които според Съда на ЕС, взети заедно, имат определящо зна
чение за обичайното местопребиваване на детето, са:
– фактът, че детето от раждането си до раздялата на неговите родите
ли обикновено е живяло редовно с двамата на дадено място,
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– обстоятелството, че родителят, който от раздялата на двойката уп
ражнява родителските права върху детето, на практика ежедневно пребива
ва с него на това място и там упражнява професионалната си дейност, ко
ято е по безсрочно трудово правоотношение, и
– фактът, че на посоченото място детето има редовни контакти с дру
гия родител, който все още пребивава на същото това място.
Обстоятелствата, които за конкретното производство не следва да имат оп
ределящо значение за обичайното местопребиваване, са:
– престоите, които родителят, упражняващ на практика родителските
права върху детето, е осъществил в миналото заедно с детето на територи
ята на държавата членка, от която този родител произхожда, по време на
отпуските си или на периодите на празници,
– произходът на въпросния родител, произтичащите от това културни
връзки на детето с тази държава членка и отношенията му с членовете на
неговото семейство, които пребивават в посочената държава членка, и
– евентуалното намерение на посочения родител да се установи с детето
за в бъдеще в същата тази държава членка.
Представените дела Mercredi и HR демонстрират, че подходът към оби
чайното местопребиваване на детето предполага обстоен и внимателен анализ
на всеки конкретен казус, който изключва всякакви формални, едностранчиви и
противни на висшия интерес на детето произнасяния.
По делото СvM, C-376/14, PPU, ECLI:EU:C:2014:2268 Съдът на ЕС е тряб
вало да прецени как се определя обичайното местопребиваване на дете, което е
преместено от една държава членка в друга въз основа на решение, подле
жащо на предварително изпълнение, което след това е било обжалвано и
отменено. Той приема, че наред с всички вече установени от практиката на
Съда на ЕС фактори сезираният съд трябва да се съобрази и с това обстоятел
ство, както и с времето, изтекло от преместването до съдебното решение,
което отменя първоинстанционното решение и определя, че детето ще пре
бивава в дома на родителя, който живее в държавата членка по произход. За
сметка на това времето, изтекло след това решение, в никакъв случай не мо
же да бъде взето предвид (т. 56).
Независимо че понятието за обичайно местопребиваване сякаш изглежда
изяснено, Съдът на ЕС отново го подлага на тълкуване в свое произнасяне –
OL, C-111/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:436, където прие, че: в случай като разг
леждания в главното производство, при който дадено дете е родено и е пре
бивавало непрекъснато с майка си в продължение на няколко месеца, по обща
та воля на родителите му, в държава, различна от държавата членка, къде
то родителите са имали обичайно местопребиваване, преди то да се роди,
първоначалното намерение на родителите относно връщането на майка
та заедно с детето в последната държава членка не позволява да се при
еме, че „обичайното местопребиваване“ на това дете е в тази държава
членка по смисъла на посочения регламент.
С това решение Съдът на ЕС потвърждава казаното вече, че минимално
изискване, от което започват да се натрупват факторите, които могат да обос
новат наличие на обичайно местопребиваване, е присъствието на детето в съ
ответната държава. В същия смисъл е и произнасянето по дело UD, C-393/18
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PPU, ECLI:EU:C:2018:835, според което детето трябва физически да е при
съствало в дадена държава членка, за да може да се приеме, че обичайното
му местопребиваване е на нейна територия. Този извод не може да се промени
дори и при твърдения за нарушаване на основните права на майката или детето
или упражнявана от бащата върху майката принуда, поради която майката раж
да детето им в трета държава и пребивава там с него от раждането му.
По повод на чл. 8 Съдът на ЕС също така се произнася и по въпроса за въз
можността да се иска промяна на режима на родителската отговорност при
влязло в сила съдебно решение от съда на една държава членка, при положение
че детето вече е променило обичайното си местопребиваване. В решението
по дело W, C-499/15, ECLI:EU:C:2017:118 Съдът установява, че: съдилищата
на държавата членка, постановили решение, което е придобило сила на пре
съдено нещо и се отнася до родителската отговорност за ненавършило пъл
нолетие дете и до задълженията за издръжката му, вече не са компетентни
да се произнесат по искане за изменение на съдържащите се в това решение
разпоредби, ако обичайното местопребиваване на детето се намира на тери
торията на друга държава членка. Компетентни да се произнесат по такова
искане са съдилищата на последната държава членка.
При правомерно преместване на дете от една държава в друга то придобива
ново обичайно местопребиваване и загубва старото си. Съдът трябва да преце
ни въз основа на всички обстоятелства кога детето се е преместило и от кой мо
мент има ново обичайно местопребиваване. В тази връзка може да възникне
въпросът дали „обичайното местопребиваване“, което изисква преимуществено
установяване на определено място, създаване на център на интереси и социално
общуване, може да възникне „за един ден“. Съдът на ЕС11 приема, че и по-крат
ко пребиваване може да се счете за „преимуществено“, както и че може да въз
никне за няколко дни.12
Веднъж учредена, международната компетентност се запазва дори и ако след
сезирането на съда обичайното местопребиваване бъде променено. В тази хи
потеза за съда все пак съществува възможността на чл. 15, която позволява т.
нар. прехвърляне на делото на съд, който е по-подходящ да разгледа делото,
осъществима при комплекс от предпоставки, описани подробно в самата разпо
редба.
Съгласно чл. 8, пар. 2 общата компетентност се прилага при спазване на
разпоредбите на чл. 9, 10 и 12, които се явяват специални и дерогират междуна
родната компетентност по обичайното местопребиваване на детето, установена
в пар. 1 на чл. 8.
1.2.2. Çапазване на компетентност по предишното обичайно
местопребиваване на детето – чл. 9
Член 9 от Регламент 2201/2003 предвижда отклонение от общото правило,
уредено в чл. 8, за ситуациите на правомерно преместване на детето. Той поз
волява запазване на компетентността на съда на държавата членка, където дете

11
12

Вж. решение на Съда на ЕС Swaddling, C-90/97, ECLI:EU:C:1999:96, т. 30.
Вж. решение на Съда на ЕС Mercredi, C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829.
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то е било, преди да бъде преместено правомерно, но само по отношение на де
ла, свързани с лични отношения с детето, ако искът е предявен в срок до три
месеца от правомерното преместване и цели изменение на вече постановено ре
шение относно лични отношения. Тази разпоредба се прилага рядко в практика
та, защото, ако детето се премества правомерно, в големия брой от случаите
това е установено по съгласие между страните или е резултат от съдебно реше
ние, в което едновременно съдът се произнася и спрямо правото на личен кон
такт, т.е. едновременно са съобразени обстоятелството на преместване и необ
ходимият вид лични отношения за тази ситуация. Възможна хипотеза на прила
гане е ситуация на вече постановено съдебно решение, след което едната от
страните предявява иска по чл. 127а СК за промяна на местоживеенето на дете
то. Тогава, в случай че детето бъде преместено, родителят, който остава, може
и трябва да ползва възможността на чл. 9. Ако не го направи, след изтичане на
три месеца от напускането на детето, ако претендира промяна на личния ре
жим, трябва да води делото в държавата по новото обичайно местопребиваване
на детето. Носителят на правото на лични отношения с детето, за да ползва та
зи възможност, не трябва да приема компетентността на съдилищата на държа
вата членка по новото обичайно местопребиваване на детето, като е участвал в
производството пред тези съдилища, без да е оспорил тяхната компетентност
(чл. 9, пар. 2).
1.2.3. Компетентност в случай на отвличане на дете – чл. 10, и връщане
на дете – чл. 11
Член 10 и чл. 11 са специални разпоредби, свързани със ситуацията на меж
дународно отвличане на деца, които функционират във връзка с чл. 40 и чл. 42
от Регламент 2201/2003. Те са разгледани самостоятелно в точка 4 по-долу.
1.2.4. Пророгация на компетентност – чл. 12
Член 12 предоставя на носителите на родителска отговорност при определе
ни предпоставки две възможности за избор на съд на държава членка, който да
се произнесе относно родителската отговорност. Първата възможност е уста
новена в пар. 1 и се прилага при съединяване на брачен иск с иск за родителск а
отговорност, а втората – в пар. 3, при която изборът е възможен при наличие на
основна връзка между детето и държавата членка, чийто съд е избран. За всяка
една от възможностите има предвидени и допълнителни предпоставки, свърза
ни със съгласието между носителите на родителската отговорност и съобразя
ването на висшия интерес на детето. Тези допълващи предпоставки, които са
общи и за двете хипотези на избор, ще бъдат разгледани едновременно по-долу.
1.2.4.1. Брачен иск и иск за родителска отговорност
В чл. 12, пар. 1 е уредена първата хипотеза, при която се изискв а искът с
предмет родителска отговорност да бъде съединен с иск за развод или друг бра
чен иск (чл. 12, пар. 1 и 2, Регламент 2201/2003). В този случай съдът, който е
компетентен по брачния иск само и единствено на основание чл. 3 от Регламент
2201/2003, може да разгледа и иска за родителска отговорност, при положение
че поне единият от съпрузите притежава родителската отговорност за детето,
тази компетентност е изрично или по друг недвусмислен начин приета от съп
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рузите или от носителите на родителски права и ако това е във висш интерес на
детето. За последното задължително трябва да бъде направена и обосновка.
Ако делото по брачния иск бъде прекратено (с влязло в сила решение или по
друга причина), възможността за самостоятелно разглеждане на иска за роди
телска отговорност отпада (чл. 12, пар. 2).
Съгласно българския ГПК при дело за развод трябва задължително да се
разгледат и допълнителните въпроси, свързани с него, каквито са упражняване
то на родителските права, правото на лични отношения, издръжка, име, семей
но жилище (чл. 322, ал. 2 ГКП). Регламентът обаче има предимство пред ГПК и
съответно българските правораздавателни органи не могат да процедират по
реда на ГПК, ако българските съдилища нямат международна компетентност
по всеки един от съединените с иска за развод въпроси. Най-често срещаната в
практиката хипотеза е на иска за развод, предявен от двама български гражда
ни, които имат обичайно местопребиваване в друга държава – членка на ЕС. В
този случай компетентността по иска за развод се определя по чл. 3, буква „б“
от Регламент 2201/2003, който позволява на българския съд да бъде междуна
родно компетентен, защото съпрузите имат общо българско гражданство. За да
може този съд обаче да се произнесе и по въпросите на родителската отговор
ност, той трябва да е компетентен и по тях. При такива искове за развод детето
всъщност е в чужбина (в доста случаи) и тогава българският съд няма да е ком
петентен на основание чл. 8, защото детето е с обичайно местопребиваване в
друга държава членка. Той би могъл да бъде международно компетентен на ос
нование чл. 12 от Регламент 2201/2003, но само ако е налице изрично или нед
вусмислено съгласие на другия съпруг или носител на родителската отговор
ност и съдът прецени, че разглеждането на делото от избрания съд е във висш
интерес на детето. Българският съд не може само защото е компетентен по ис
ка за развод, да разгледа останалите искове, вкл. исковете за родителската отго
ворност.
Българският ВКС последователно се произнасяше с решения в обратния
смисъл. Той приемаше, че международната компетентност по иска за развод
„привлича“ и иска за родителската отговорност. С определения на ВКС по
ч. гр. д. № 647/2010 г., III г. о., ч. гр. д. № 4035/2014 г., IV г. о., ч. гр. д.
№ 5551/2015 г., III г. о. ВКС приемаше, че правилото за наличие на връзка меж
ду обичайното местопребиваване на детето и държавата членка, в която ще се
разглежда спорът, „не намира приоритет“. Според ВКС, когато съпрузите са
български граждани, компетентният съд по въпросите, свързани с родителската
отговорност, се определя отново по правилата на чл. 3 от Регламента по „сила
та на привличането“. Това било така, защото според ВКС при иск за развод
между съпрузи, от чийто брак има ненавършили пълнолетие деца, съдът е длъ
жен служебно да се произнесе по тези въпроси по силата на националното ма
териално и процесуално право.
Тези произнасяния на ВКС доведоха до българско преюдициално запитване
до Съда на ЕС, по ко
ето бе
ше об
ра
зу
ва
но де
ло РМ, C-604/17,
ЕCLI:EU:C:2018:10. Поставеният от българския ВКС въпрос беше:
Допуска ли Регламент № 2201/2003 г. разглеждането на дела, свързани с
родителска отговорност, без да са налице предпоставките по членове 8 и 12
от Регламента, от съд на държава членка, който е компетентен да разгл еда
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дело за развод по силата на член 3 от Регламента, когато националното пра
во на тази държава членка го задължава служебно да се произнесе по упраж
няването на родителските права, мерките за лични отношения, издръжката
и ползването на семейното жилище заедно с иска за развод?
Съдът на ЕС в свое определение от 16 януари 2018 г. прие, че по силата на
член 99 от Процедурния правилник на Съда, когато преюдициалният въпрос е
идентичен с въпрос, по който Съдът вече се е произнесъл, отговорът на този
въпрос се налага недвусмислено от съдебната практика или отговорът не оста
вя място за разумно съмнение, Съдът може във всеки един момент да се произ
несе с мотивирано определение по предложение на съдията докладчик и след
изслушване на генералния адвокат. Така по българското запитване беше поста
новено мотивирано определение, което има същата задължителна сила като ре
шение.
Отговорът, даден от Съда на ЕС по дело РМ, C-604/17, ЕCLI:EU:C:2018:10,
е следният: Регламент (ЕО) № 2201/2003... трябва да се тълкува в смисъл, че
съд на държава членка, който е компетентен да се произнесе по силата на
член 3, параграф 1, буква „б“ от този регламент по молба за развод между
двама съпрузи, които са граждани на тази държава членка, не е компетен
тен да се произнесе относно правото на упражняване на родителските пра
ва и правото на лични отношения с детето на съпрузите, когато същото има
към момента на сезиране на този съд обичайното си местопребиваване в дру
га държава членка и необходимите условия за предоставяне на тази компе
тентност на този съд по силата на член 12 от посочения регламент не са
изпълнени, като се има предвид и фактът, че и от обстоятелствата по дело
то в главното производство не следва, че тази компетентност би могла да
се основе на членове 9, 10 или 15 от същия регламент. Този съд не отговаря и
на условията, предвидени в член 3, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 4/2009 на
Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото
право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството
по въпроси, свързани със задължения за издръжка, за да се произнесе по иска
нето за издръжка.
Българският съд не може автоматично и без да изследва предпоставките за
прилагане на избор на съд, да се произнася относно родителската отговорност
единствено и само защото има международна компетентност по иска за развод.
Член 3 не дерогира и не е специален спрямо системата от основания за опреде
ляне на международно компетентния съд при дела с предмет родителска отго
ворност.
За да се приложи изборът на съд по чл. 12, пар. 1 при наличие на междуна
родна компетентност по чл. 3 от Регламент 2001/2003, поне единият от съп
рузите трябва да притежава родителска отговорност относно детето. Така
тук може да попадне спор относно родителска отговорност на дете, което не е
общо на двамата съпрузи, ако според материалното право на дадена държава
съпругът, който не е родител на детето, може да претендира например право на
личен контакт.
Предпоставките, свързани с изискването компетентността да бъде изрично
или по друг недвусмислен начин приета от съпрузите или от носителите на ро

Родителската отговорност, включително отвличането на деца

317

дителски права и ако това е във висш интерес на детето, също трябва да са на
лице. Те са разгледани по-долу, доколкото са общи и за избора по пар. 3.
1.2.4.2. Основна връзка на детето
В чл. 12, пар. 3 от Регламент 2201/2003 е уредена другата възможност за
пророгация. В тази хипотеза съдът, който е сезиран само с иск за родителска
отговорност, може да приеме делото за разглеждане, в случай че детето има
обичайно местопребиваване в друга държава членка, но е налице основна връз
ка на детето с държавата членка, на територията на която се намира сезираният
съд. Основната връзка може да произтича „особено“ по силата на факта, че еди
ният от носителите на родителската отговорност има обичайното си местопре
биваване в тази държава членка или че детето е гражданин на тази държава
членка. Основната връзка позволява избор на съд само ако компетентността на
съдилищата е била изрично или по друг недвусмислен начин приета от съпру
зите или от носителите на родителска отговорност към момента на сезирането
на съда и той приеме, че е във висш интерес на детето. Тези допълващи пред
поставки, общи и за пар. 1, ще бъдат разгледани по-долу.
За прилагането на чл. 12, пар. 3, за разлика от пар. 1, не е необходимо друго
висящо производство. В решение по дело L, C-656/13, EU:C:2014:2364 Съдът
на ЕС постановява, че чл. 12, пар. 3 допуска за целите на производство в об
ластта на родителската отговорност да се установи компетентността на
юрисдикция на държава членка, различна от тази по обичайното местопре
биваване на детето, дори когато пред избраната юрисдикция няма никакво
друго висящо производство.
В друго свое произнасяне по дело Е, C-436/13, EU:C:2014:2246 Съдът на ЕС
установява докога пророгацията на компетентност по чл. 12, пар. 3 поражда
действие. Според Съда на ЕС компетентността по въпросите на родителската
отговорност, пророгирана на основание член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№ 2201/2003 в полза на юрисдикция на държава членка, сезирана по взаимно
съгласие от носителите на родителската отговорност, отпада с постановяване
на влязло в сила решение по това производство.
За да се приложи пар. 3 на чл. 12, е необходимо сезираният съд да установи
„основна“ връзка на детето с държава, различна от държавата по обичайното
му местопребиваване. Регламентът посочва две хипотези: детето да има граж
данство на държавата на сезирания съд или единият от носителите на родител
ската отговорност има обичайно местопребиваване в тази държава. От израза
„особено“ пред представянето на тези форми на връзка следва, че изброяването
е примерно. Може да се съобразят и други фактори, като например обемът на
полаганата грижа, пребиваването на детето в държавата на сезирания съд и пр.
1.2.4.3. Общи предпоставки за прилагане на параграфи 1 и 3
Двете възможности за избор на съд – при съединен иск за родителск а отго
ворност с брачен иск и при основна връзка на детето с дадена държава – са въз
можни при наличие на две кумулативни предпоставки.
– Изрично или недвусмислено приемане на компетентността
Компетентността по чл. 12, пар. 1 трябва да бъде приета изрично или нед
вусмислено от съпрузите или носителите на родителската отговорност, до
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като компетентността по чл. 12, пар. 3 предполага изрично или недвусмислено
приемане от всички страни в производството. Това различие не личи от бъл
гарската езикова версия, където и за двете хипотези се визират съпрузите или
носителите на родителската отговорност, но следва от езиковите версии на дру
ги езици (на английски пар. 3 изисква приемане от all the parties, на немск и –
alle Parteien, на френски – toutes les parties). Разликата между двете хипотези е
отразена, потвърдена и онагледена добре по делото на Съда на ЕС Saponaro,
C-565/16, ECLI:EU:C:2018:265. По него Съдът на ЕС тълкува „всички страни
в производството“ по пар. 3, като го противопоставя на чл. 12, пар. 1, където
се реферира към съпрузите или носителите на родителската отговорност. В
конкретния случай според гръцкото право в производства, при които родители
те подават от името на детето иск, с който молят да бъде одобрен отказ от нас
ледство от името на детето, задължително участва прокурор, който защитава
общ интерес, съвпадащ в случая с този на детето. Съдът на ЕС приема, че наци
оналното право определя кои са страните в производството, съответно – че про
курорът също може да е страна, както в конкретния случай е в Гърция. По пар.
1 адресати на възможността за приемане не са всички страни, а само съпрузите
или носителите на родителската отговорност.
Що се отнася до тълкуването на понятието „изрично и недвусмислено“
следва да се имат предвид няколко важни произнасяния на Съда на ЕС.
В рамките на дело L, C-656/13, EU:C:2014:2364 Съдът на ЕС е запитан дали
е налице изрично или недвусмислено приемане на компетентността от всички
носители на родителската отговорност към момента на сезиране на съда, ако
ответникът подаде друг иск пред същата юрисдикция и възрази за липса на ком
петентност по предявения иск. Според Съда на ЕС наличието на изрично или
поне на недвусмислено съгласие между всички страни в производството тряб
ва да е налице най-късно към датата на подаване на исковата молба или
равностоен документ в избрания съд (т. 55). Оттук Съдът на ЕС приема, че:
не може да се счита, че компетентността на юрисдикцията, сезирана от
страна със спор в областта на родителската отговорност, е била „изрично
или по друг недвусмислен начин приета от [всички страни в производство
то]“ по смисъла на тази разпоредба, ако ответната страна в това първо
производство впоследствие започне второ производство пред същата юрис
дикция и в рамките на първото си процесуално действие в първото производ
ство повдигне възражение за липса на компетентност на тази юрисдикция.
По делото Гогова, С-215/15, ECLI:EU:C:2015:710 Съдът на ЕС отговаря на
въпроса дали може да се приеме, че компетентността е приета изрично или по
друг недвусмислен начин единствено поради обстоятелството, че по делото е
назначен особен представител на ответника поради невъзможността на пос
ледния да се връчи исковата молба и този особен представител не е повдигнал
възражение за некомпетентност. При отговора на поставения въпрос Съдът на
ЕС изхожда от концепцията, че основание за определяне на компетентността
представлява изключение от критерия за близост, съгласно който компетент
ността за разглеждане на искове по дела за родителска отговорност за детето на
първо място трябва да се отнася към държавата членка на обичайното му пре
биваване. Поради това чл. 12 трябва да се тълкува стриктно. Съдът на ЕС оттук
приема, че недвусмисленото приемане предполага най-малкото на ответника
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да е известно за производството, водено пред тези съдилища. В същото вре
ме отбелязва, че макар сам по себе си фактът, че ответникът знае за про
изводството, да не представлява приемане на компетентността на сези
раните съдилища, при всички положения не може да се счита, че отсъств ащ
ответник, на когото не е връчена исковата молба или жалбата за образуване
на производството и който не знае за започналото производство, е приел
компетентността на сезирания съд. Въз основа на всичко и при рефериране
към друго свое произнасяне по чл. 24 от Регламент 44/200113 заключава, че: не
може от поведението на назначен в отсъствието на ответника от тези съ
дилища процесуален представител да се правят изводи за волята на ответ
ника. Тъй като такъв представител няма контакт с ответника, той не мо
же да получи от него информацията, необходима за съзнателното приемане
или оспорване на компетентността на посочените съдилища.
В решението по делото Saponaro, C-565/16, ECLI:EU:C:2018:265 Съдът на
ЕС също уточнява изричното и недвусмислено съгласие. Той прави това, както
вече беше посочено, по повод на ситуация, при която родителите на ненавър
шило пълнолетие дете, пребиваващи обичайно заедно с него в една държава
членка, са подали от името на детето до съд на друга държава членка молба да
разреши отказ от наследство. Това е хипотезата, представена по-горе, с възмо
жен аналог у нас чл. 130, ал. 3 СК. Съдът на ЕС тук най-напред приема, че: ко
гато и двамата родители на ненавършило пълнолетие дете подадат съвмес
тно молба до един и същ съд, те демонстрират една и съща воля да сезират
посочения съд и по този начин – своето съгласие с избора на компетентен
съд. Що се отнася до приемането от страна на прокурора, който също може да
бъде страна по производството, ако това е предвидено според националното
право, Съдът на ЕС приема, че неговото възражение срещу пророгацията на
компетентност не може да бъде пренебрегнато. Съдът на ЕС подчертава, че
приемането трябва да е налице към момента на сезиране на съда, като настъп
ването на някои факти след момента на сезирането на съда може обаче да
докаже, че към този момент предвиденото в член 12, параграф 3, буква „б“
от Регламент № 2201/2003 приемане не е налице. Оттук Съдът на ЕС приема,
че при възражение относно извършения от родителите на съответното дете из
бор на съд, направено след момента, в който този съд е сезиран, не може да се
признае, че към този момент всички страни в производството са приели проро
гацията на компетентност. При липсата на такова възражение може да се
приеме, че съгласието на тази страна е дадено имплицитно, и условието
пророгацията на компетентност да е приета по недвусмислен начин от всич
ки страни в производството към момента на сезирането на този съд, може
да се счита за изпълнено.
Новост след решението по делото Saponaro, C-565/16, ECLI:EU:C:2018:265
e, че Съдът на ЕС практически разширява хипотезите на прилагане на чл. 12,
пар. 3, като позволява да се приеме наличие на пророгация от ответната страна
на базата на липса на възражение. По този начин се проблематизира установе
ното разбиране, че „изричното или недвусмислено“ приемане не може да бъде
13

Вж. решение на Съда на ЕС А, C-112/13, EU:C:2014:2195, ò. 55.
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изразено чрез пасивност. В случая обаче може да се твърди, че страната знае за
производството, участва в него и чрез съзнателното си процесуално поведение
практически конклудентно изразява отношението си към избора на съда. Следва
да се има предвид, че това тълкуване е по повод на пар. 3 във връзка с „всички
страни в производството“ и в частност по повод на участие на нетипичната
страна прокурор, от която не може да се очаква, че действа неволно, неподгот
вено и несъзнателно.
До делото Saponaro C-565/16, ECLI:EU:C:2018:265 българската съдебна
практика приемаше, че недвусмислено приемане може да има при поведение,
свързано със защитата по същество, което да се прецени с оглед на съвкупност
та от обстоятелства.14 Отделно тя свързваше момента на преценка за наличие
на изрично или недвусмислено приемане с възможността на ответника да отго
вори на исковата молба или да реагира най-късно в първото по делото заседа
ние.15
– Висш интерес на детето
Второто изискване към пророгацията на съда, който е компетентен по брач
ния иск (пар. 1) или по силата на основна връзка на детето (пар. 3), е тя да отго
варя на висшия интерес на детето. Повелята за съблюдаване на висшия инте
рес на детето, лежащ в основата на Регламента, тук е изрично изведена и налага
на съда извършване на задължителна преценка. Простото установяване, че
международната компетентност е във висш интерес на детето, не е достатъч
но.16 Необходимо е да бъде направен анализ, насочен към установяване на бли
зост между държавата на сезирания съд и детето, която отразява фактическите
обстоятелства около него, правото на справедлив процес (вкл. изслушването на
детето, изготвяне на експертизи и доклади на базата на лични и непосредствени
впечатления от самото дете), както и всякакви други фактори, които биха били
свързани с носителите на родителска отговорност, семейна и социална среда и
конкретиката на самото дело. При тяхното отчитане може да се прави и сравне
ние с оглед на интереса на детето от разгл
 еждане на делото от съда по оби
чайното му местопребиваване. Използването на възможността за избор на съд
по чл. 12 в никакъв случай не може да противоречи на висшия интерес на дете
то.17
Във връзка с чл. 12, пар. 3 решението на Съда на ЕС по делото Saponaro
C-565/16, ECLI:EU:C:2018:265 дава пример за обстоятелства, които може да се
съблюдават при преценка за наличие на висш интерес на детето при пророгаци
ята на компетентност. Изходната позиция е наличието на споразумение между
родителите за избор на съд, което като вид основание за учредяване на между
народна компетентност е изградено в светлината на висшия интерес на детето.
В допълнение се отчитат гражданството на детето, пребиваването на насле
додателя и фактът, че наследството и наследствените задължения се нами
рат в държавата, чийто съд е избран. Тези обстоятелства засилват връзката на
Решение № 92 от 9.02.2010 г. по гр. д. № 1469/2009 г., III г. о., ВКС.
Определение № 402 от 28.06.2011 г. по ч. гр. д. № 289/2011 г., IV г. о., ВКС.
16
Определение № 38 от 25.01.2011 г. по ч. гр. д. № 647/2010 г., III г. о., ВКС, определе
ние 937 от 15.12.2014 г. по ч. гр. д. № 4035/2014 г., IV г. о., ВКС.
17
Вж. решение на Съда на ЕС L, C-656/13, EU:C:2014:2364, т. 49.
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детето със съда и го правят подходящ да се произнесе по специфичната претен
ция за одобряване на отказ от наследство. Интересно е, че Съдът на ЕС отчита
и обстоятелството, че запитващата юрисдикция не е посочила никакви обсто
ятелства, от които да се приеме, че изборът би навредил по някакъв начин
на детето. Практически преценката на Съда на ЕС по това дело е сведена до
обсъждане и съобразяване на обстоятелства, които подчертават връзката меж
ду детето и държавата членка на избрания съд.
1.2.5. Компетентност, основана на присъствието на детето – чл. 13
Когато българският съд не може да установи къде се намира обичайното
местопребиваване на детето и няма пророгация на компетентност по чл. 12,
простото присъствие на детето на наша територия съгласно чл. 13 е достатъчно
да обоснове международната му компетентност. Доколкото обичайното
местопребиваване може да възникне за сравнително кратък срок, както вече бе
ше посочено, практическото приложение на тази разпоредба е доста ограниче
но. В решението по дело А, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225 Съдът на ЕС дава
пример за преместване, при което децата пребивават в държавата членка на се
зирания съд, но живеят за кратко като лица без фиксирано пребиваване (чергар
ски тип живот). Разгледано в контекста на останалите фактори, преценявани
във връзка с обичайното местопребиваване, това обстоятелство може да доведе
до извод за неустановено обичайно местопребиваване и приложение на чл. 13.
В пар. 2 са визирани и други хипотези – деца бежанци или деца, признати за
международни бежанци поради безредици, които са настъпили в страната им.
Важното тук е да се има предвид, че те не трябва да имат установено обичайно
местопребиваване. Ако имат такова в чужбина, но се намират у нас, те могат да
бъдат защитени с временни охранителни мерки, постановени по чл. 20.
1.2.6. Субсидиарна компетентност – чл. 14
Съгласно чл. 14, когато никой съд на държава членка не е компетентен съг
ласно чл. 8–13, компетентността се определя във всяка държава членка според
нейното законодателство. Разпоредбата на чл. 14 задължава сезирания съд да
използва Регламента, за да установи своята компетентност, съответно компе
тентността на друг съд на държава членка. Ако друг съд на държава членка е
компетентен, сезираният съд трябва да прекрати делото (чл. 17). В хипотезата,
при която Регламентът не учредява компетентност на нито един съд на държава
членка, сезираният български съд трябва най-напред да провери дали спрямо
спора се прилага Хагската конвенция от 1996 г., която като международен акт е
част от националното ни право и има приоритет спрямо КМЧП. Същата про
верка следва да бъде направена и по повод на възможен договор за правна по
мощ. Едва след като се изчерпят международните източници, международната
компетентност ще се определя с помощта на КМЧП.
1.2.7. Прехвърляне в съд, който е по-подходящ за разглеждане на делото –
чл. 15
Член 15 предвижда правило за специална компетентност18, което се прила
18

Вж. решение на Съда на ЕС D., C-428/15, EU:C:2016:819, ò. 29.
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га по изключение и при доста усложнени предпоставки, като предоставя въз
можност за съда, който е международно компетентен по съществото на делото,
ако установи, че друг съд е по-подходящ за разглеждане на делото поради осо
бена връзка с детето, да му прехвърли част или цялото дело. Този друг съд
сам по себе си без прехвърлянето на компетентност не би бил международно
компетентен по правилата на Регламент 2201/2003.19 Така например чл. 15 не
може да намери приложение, ако двете сезирани съдилища са компетентни по
съществото на делото по силата съответно на членове 12 (избор на съд) и 8 (об
ща компетентност по обичайното местопребиваване на детето) от този Регла
мент.20
Член 15 се прилага по изключение, като прехвърлянето на делото може да
стане само към съд на държава членка, с която детето се намира в особена
връзка само и единствено на едно от петте основания, посочени в пар. 3,
доколкото тази държава членка: 1) се е превърнала в обичайно местопреби
ваване на детето, 2) е била предходно обичайно местопребиваване на детето,
3) представлява мястото, определящо гражданството на детето, 4) представлява
обичайното местопребиваване на носителя на родителска отговорност за дете
то или 5) представлява мястото, където се намира имуществото на детето, и
делото засяга мерки за закрила, свързани с управлението, съхранението или
разпореждането с това имущество.
Член 15 предполага от българския съд активности, които не са познати от
вътрешния граждански процес. Така например, ако установи, че има по-подхо
дящ съд в друга държава членка, българският съд трябва да спре делото и да
покани страните да внесат иска си там в определен от него срок, съответно сам
да изиска от другата държава членка да приеме компетентността. Обратно, ако
от чужбина дойде искане за приемане на компетентност, българският съд тряб
ва да има нужния капацитет да администрира и комуникира. Тези процесуални
правила на Регламента нямат мерки по изпълнение в ГПК, което затруднява
значително тяхното прилагане. В помощ на съда може да бъде българският
централен орган – Министерството на правосъдието, който по силата на чл. 15,
пар. 6 може да посредничи между съдилищата на различните държави членки.
Член 15 не предполага и не трябва да се използв а за разрешаване на ситу
ацията на висящ процес (lis pendens), т. е. при вече предявени два иска относ
но родителската отговорност спрямо едно и също дете.21 Тя е подчинена на пра
вилата, установени в чл. 19, които почиват върху принципа на приоритета. Ако
чрез чл. 15 се заобикаля този принцип, се създава правна несигурност и се обез
смисля неговият характер на специално правило спрямо общата компетент
ност.
1.2.8. Висящ процес и свързани искове – чл. 19
Съгласно чл. 19, пар. 2, когато производство, отнасящо се до родителска от
говорност по отношение на едно и също дете и включващо същото основание, е

Вж. решение на Съда на ЕС IQ, C-478/17, ECLI:EU:C:2018:812, т. 33.
Вж. решение на Съда на ЕС IQ, C-478/17, ECLI:EU:C:2018:812.
21
Вж. решение на Съда на ЕС IQ, C-478/17, ECLI:EU:C:2018:812, т. 44.
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висящо пред съдилищата на различни държави членки, съдът, който е сезиран
по-късно, спира производството, докато се установи компетентността на съда,
който първи е сезиран. Ако той е компетентен, вторият по време сезиран съд
прекратява делото. Ако не е, вторият по време продължава производството.
Член 19 почива върху принципа на времевия приоритет, като моментът на сези
ране на съда се определя с помощта на чл. 16.
По тематика на висящия процес е налице произнасяне на Съда на ЕС по дело
Purrucker, C-296/10, EU:C:2010:66. Според Съда на ЕС не може да има висящ
ност, съответно чл. 19 не се прилага, ако съдът на държава членка, който пър
ви е сезиран със спор във връзка с родителската отговорност, се произнася
само по искане за постановяване на временни мерки по смисъла на член 20
от този регламент, докато съдът на друга държава членка, който е компе
тентен по иска по смисъла на същия регламент, е сезиран по-късно със същия
спор, независимо дали искането е за временни мерки или за окончателно ре
шаване на спора. Изводът от тази част на решението е, че висящност може да
има само между производства, при които съдилищата са компетентни по съ
ществ ото на спора. Установяването от втория съд, че първият има компетент
ност по същество, а не във връзка с чл. 20, предполага полагане на усилия, под
робно описани в същото решение, свързани с получаване на информация от
страната, която се позовава на първото по време производство, от първия сези
ран съд или от централния орган. Ако въпреки положените усилия сезираният
по-късно съд не разполага с никакви данни, въз основа на които да може да
определи предмета и основанието на предявеното пред другия съд искане и
които в частност да доказват компетентността на другия съд съгласно
Регламент № 2201/2003, и когато поради наличието на особени обстоятел
ства интересът на детето изисква да се постанови решение, което подлежи
на признаване в други държави членки освен в държавата на по-късно сезира
ния съд, след разумен срок на изчакване за отговор на поставените въпроси
този съд трябва да пристъпи към по-нататъшно разглеждане на предявено
то пред него искане. Продължителността на този разумен срок трябва да е
съобразена с висшия интерес на детето предвид конкретните обстоятелст
ва по разглеждания спор.
1.2.9. Временни, включително охранителни мерки – чл. 20
В чл. 20 е предвидена възможността в неотложни случаи съдилищата на дър
жава членка, различна от държавата членка, чийто съд е компетентен по съ
щество на спора, да постановят временни, вкл. охранителни мерки, каквито са
предвидени в нейното законодателство по отношение на лица или имущество в
тази държава членка. Тези мерки имат ефект само на територията на държава
та, където са постановени, и не подлежат на признаване и допускане до изпъл
нение в други държави членки по реда на Регламент 2201/2003.22 Съдът, компе
тентен по същество, винаги може да постанови такъв тип мерки, които подле

Вж. решение на Съда на ЕС Purrucker, C-256/09, ECLI:EU:C:2010:437.
Вж. решение на Съда на ЕС Hengst Import, C-474/93, ECLI:EU:C:1995:243, изменящо
Denilauler, 125/79, ECLI:EU:C:1980:130.
22
23
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жат на признаване и допускане до изпълнение, доколкото са постановени в
спорно състезателно производство, или, ако са постановени в производство ex
parte, са станали изпълняеми, след като насрещната страна е имала възможност
да се защити.23
Съгласно константната практика на Съда на ЕС привременни, вкл. охрани
телни мерки могат да се постановяват само при наличие на три кумулативни
предпоставки: 1) мерките трябва да са неотложни, 2) да са постановени по от
ношение на лица или имущество, които се намират в държавата членка на
сезирания съд, 3) да са с временен характер.24
Допускането на временни, включително охранителни мерки съгласно на
ционалното право е възможно само при неотложни случаи, като практиката на
Съда на ЕС дава пример за неотложност – когато децата се намират временно
или случайно в друга държава и са в положение, което може сериозно да нав
реди на тяхното благосъстояние, включително на тяхното здраве и разви
тие.25 Примери за неотложни мерки са настаняване в дом или мерки по лечение
при липса на родител или друг носител на родителска отговорност. По дело
Detiček, C-403/09 PPU, ECLI:EU:C:2009:810 Съдът на ЕС изрично приема, че
чл. 20 от Регламента: не позволява съд от държава членка да постанови прив
ременна мярка по дело, свързано с родителска отговорност, с която правото
да се упражняват родителски права над дете, което се намира на територи
ята на тази държава членка, се поверява на единия от неговите родители,
когато съд от друга държава членка, компетентен по силата на посочения
регламент да разгледа по същество спора относно правото да се упражня
ват родителски права над детето, вече е постановил решение, с което пра
вото да се упражняват родителски права над това дете временно е пове
рено на другия родител, и когато това решение е обявено за подлежащо на
изпълнение на територията на първата държава членка.
В същото това решение Съдът на ЕС развива идеята за неотложност, като
прибавя към положението на детето и невъзможността искането относно ро
дителската отговорност на практика да бъде отнесено до компетентния да
разгледа делото по същество съд (т. 42).
Временните, вкл. охранителни мерки могат да се отнасят само до лица или
имущество, което се намира на територията на държавата, чийто съд ги поста
новява. Обратно, ако мярката може да засегне лице, което не се намира на тери
торията на тази държава, то нейното постановяване е нежелателно. Такъв би
бил примерът с привременна мярка по дела, свързани с родителската отго
ворност, с която се променя правото на упражняване на родителските пра
ва над детето, която се постановява не само по отношение на самото дете,
а и по отношение на родителя, на когото правото на упражняване на роди
телски права над детето е новоповерено, както и по отношение на другия
родител, който в резултат от постановяването на тази мярка се оказва ли
шен от правото да упражнява родителски права (Detiček, C-403/09 PPU,
ECLI:EU:C:2009:810, т. 51).
Вж. решение на Съда на ЕС А, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225, ò. 47, Detiček, C-403/09
PPU, ECLI:EU:C:2009:810, т. 39.
25
Вж. решение на Съда на ЕС А, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225.
24
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Мерките по чл. 20 са с временен характер. Те спират да се прилагат в мо
мента, в който съдът на държавата членка, който е компетентен по съществото
на спора, на свой ред постанови мерки, които счита за подходящи (чл. 20, пар.
2). Този извод следва и от решението на Съда на ЕС по дело А, C-523/07,
ECLI:EU:C:2009:225, което също така постановява, че доколкото временните
или охранителните мерки имат преходен характер, обстоятелствата, свър
зани с физическото, психологическото и интелектуалното развитие на де
тето, могат да направят необходима преждевременната намеса на компе
тентната юрисдикция, за да се приемат окончателни мерки. За да се случи
бързо и ефективно това, според Съда на ЕС с оглед на защитата на най-добрия
интерес на детето може да се наложи националният съд, който е постановил
временните или охранителните мерки, да съобщи за тях пряко или посредст
вом посочената в член 53 от Регламента централна власт на компетентния
съд на друга държава членка.
Временните, вкл. охранителните мерки са установени в националното пра
во, но те трябва да се прилагат при зачитане на основните права и принципите
на Хартата, вкл. нейния член 24, където са изброени основните права на детето,
едно от които е да поддържа личен контакт с двамата си родители. В решението
по делото Detiček, C-403/09 PPU, ECLI:EU:C:2009:810 във връзка с отвличане
на дете за привременна мярка, постановена от съда на държавата по отвличане
то, която по същество разпределя упражняването на родителските права, Съдът
на ЕС приема, че: неправомерното отвеждане на детето в резултат от ре
шение, взето едностранно от единия родител, най-често лишава детето от
възможност редовно да поддържа лични отношения и преки контакти с дру
гия родител (т. 56). При това положение член 20 от Регламент № 2201/2003
не би могъл да се тълкува по начин, който да го превърне в инстр умент, обс
лужващ родителя, отвел неправомерно детето, за да се продължи създадено
то от противоправното му поведение фактическо положение или да се уза
конят последиците от това поведение. В същото време Съдът на ЕС отчита,
че правото на личен контакт на детето с двамата родители може да бъде огра
ничено, ако друг висш интерес на детето налага това, като трябва по принцип
да се направи уравновесена и разумна преценка на всички налични интереси,
която да се основава на обективни съображения, свързани с личността на са
мото дете и със социалното му обкръжение.
Това решение демонстрира връзката и взаимодействието между разпоредба
та на чл. 20 относно привременните мерки, основанията за определяне на меж
дународна компетентност по Регламента, системата от правила по повод на
международното отвличане на деца и значението на основните права.
Изолирането на някой от тези елементи при преценката за всеки конкретен слу
чая рискува да доведе до по-скоро формални, отколкото справедливи крайни
разрешения.

2. Определяне на приложимото право
Приложимото право към родителската отговорност се определя с помощта
на Хагската конвенция от 1996 г., договорите за правна помощ, съдържащи по
добни правила, а извън тяхното приложно поле – с помощта на КМЧП. В
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Регламент 2201/2003 не се съдържат правила за определяне на приложимото
право и позоваването на него в тази връзка е неправилно.
Основният източник за определяне на приложимото право към родителската
отговорност е Хагската конвенция от 1996 г. Те се прилага у нас от 1 февру
ари 2007 г. С оглед на пространството тя обвързва всички държави – членки на
ЕС, както и всички други трети държави, които са посочени в актуалния списък
на сайта на Хагската конференция по международно частно право.26 С оглед на
материята тя почти напълно обхваща същия тип отношения като Регламент
2201/2003. Това не е случайно, защото за модел на Регламента служи именно
Хагската конвенция от 1996 г. Що се отнася до лицата, тя се прилага за лица,
които не са навършили 18 години и имат обичайно местопребиваване в догова
ряща държава. Членове 6 (бежанци и деца, които са изселени в друга държава
поради безредици), 11 и 12 (привременни мерки) допълнително разширяват
персоналния обхват на Конвенцията, включвайки и деца с обичайно местопре
биваване в недоговарящи държави. Съотношението спрямо Регламент
2201/2003 се определя съгласно чл. 61 от Регламент № 2201/2003. Регламентът
има предимство пред Хагската конвенция от 1996 г., когато детето има обичай
но местопребиваване в държава членка, както и когато се иска признаване или
допускане на изпълнение на решение между държави членки (дори и ако детето
има обичайно местопребиваване в държава, която не е членка на ЕС, но е дого
варяща страна по Хагската конвенция от 1996 г.).
Приложимото право според Хагската конвенция от 1996 г. се определя с
уеднаквени стълкновителни правила, които се съдържат в глава III. Те от своя
страна зависят от това кой трябва да определи приложимото право. Ако това е
съд или орган, който упражнява компетентност съгласно системата от ос
нования, установена в глава II от Конвенцията, той прилага собственото си
право  – lex fori (чл. 15). Резултатът е постигане на единство между компетен
тен съд и приложимо право, което по принцип позволява бързо, ясно, сигурно и
предвидимо правораздаване. Ако този процес протича без намесата на съд или
орган, чл. 16 предвижда стълкновителни правила, приложими към възникването
и прекратяването на родителската отговорност, а чл. 17 – към упражняването є.
Ключовият въпрос, който се поставя във връзка с чл. 15 от Хагската конвен
ция от 1996 г., определящ приложимото право, е дали този механизъм се при
лага и когато международната компетентност на сезирания съд произтича от
Регламент 2201/2003. Отговорът е положителен и се дава с помощта на Прак
тическия наръчник по прилагането на Хагската конвенция от 1996 г. Аргумен
тацията стъпва върху чл. 52 от Хагската конвенция от 1996 г., допускащ дого
варящите държави да сключват двустранни или многостранни споразумения
помежду си, като изрично се посочват за пример държавите – членки на ЕС, и
Регламент 2201/2003. В тази връзка се приема, че доколкото в тези споразуме
ния се следват същите основания за международна компетентност, чл. 15 също
трябва да намира приложение.27 Така, ако ос
но
ва
нията по Регламента и
Хагската конвенция съвпадат, сезираният съд, компетентен въз основа на тях,
26
27

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=70.
https://assets.hcch.net/docs/eca03d40-29c6-4cc4-ae52-edad337b6b86.pdf, с. 91.
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прилага собственото си материално право. Ако Регламентът се отклонява от
Хагската конвенция, тогава сезираният български съд трябва да приложи чл. 85
КМЧП. Пример за подобно отклонение е пророгацията на компетентност, осно
вана на основна връзка на детето – чл. 12, пар. 3.
Както вече стана дума, основното правило за определяне на приложимото
право се съдържа в чл. 15, ал. 1 от Хагската конвенция от 1996 г. и то позволя
ва на съда, компетентен по правилата на глава II, съответно на разпоредбите от
Регламент 2201/2003, които им кореспондират, да приложи собственото си
вътрешно материално право. В ал. 2 на чл. 15 е предвидено изключение, при
ложимо, ако закрилата на личността или на имуществото на детето изисква то
ва. То позволява на съда да приложи или да вземе предвид правото на друга
държава, с която конкретният случай може да се окаже тясно свързан (т.нар. lex
proxima). В Практическия наръчник по прилагане на Хагската конвенция от
1996 г. се дава пример за използването на тази възможност в случай на право
мерно преместване относно съобразяване на чужди мерки по повод на упражня
ване на родителска отговорност28.
Член 15, ал. 3 от Хагската конвенция от 1996 г. предвижда специално стълк
новително правило при промяна на обичайното местопребиваване на детето в
друга договаряща държава. В този случай правото на тази друга държава
определя от момента на настъпилата промяна условията за прилагане на
мерките, приети в държавата на предходното обичайно местопребиваване.
Практически в случая се запазват постановените мерки, но се модифицира на
чинът, по който те се прилагат. Например в българското съдебно решение е по
сочено, че детето ще има лични отношения всяка първа и трета събота и неде
ля, без да се посочват модалитети като час, място на предаване, разноски и
пр. С помощта на чл. 15, ал. 3 от Хагската конвенция от 1996 г. съдилищата или
другите органи мога да приспособят чуждата мярка към националните изисква
ния и по този начин да я направят ефективна и работеща.
За хипотезите извън обхвата на Хагската конвенция от 1996 г. се прилага
чл. 85 КМЧП. Първото стълкновително правило насочва към държавата, къде
то се намира общото обичайно местопребиваване на родителите и детето. Ако
такова липсва, съгласно втората алинея сезираният съд трябва да приложи поблагоприятното право за детето измежду правото на държавата по обичайното
местопребиваване на детето или неговото отечествено право.
Българската съдебна практика обикновено подминава въпроса за приложи
мото право. В преобладаващия брой от произнасяния очаквано интересът е пос
ветен на международната компетентност. Ако такава е установена на основание
Регламент 2201/2003 в полза на българския съд, той автоматично преминава
към прилагане на българското семейно право. Това не е погрешен резултат, ако
основанията за международна компетентност по Регламента се съдържат и в
Хагската конвенция от 1996 г. Ако обаче е налице разминаване, то приложимо
то право може да се окаже различно от материалното право на сезирания и
приел се за компетентен български съд. Пример: пророгация на компетентност
по силата на основна връзка на детето с България. Това основание е непознато
28

https://assets.hcch.net/docs/eca03d40-29c6-4cc4-ae52-edad337b6b86.pdf, с. 91.

328

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

на Хагската конвенция от 1996 г., съответно прилага се чл. 85 КМЧП, а той на
сочва към обичайното местопребиваване на дете. А то няма как в тази ситуация
да се намира в България. КМЧП не допуска възможност за избор на приложи
мо право за отношенията родител – дете.
Друг недостатък на българската съдебна практика е, че тя почти не познава
Хагската конвенция от 1996 г.29 Ако все пак реши да се произнесе за приложи
мото право, българският съд е склонен да се позовава на КМЧП.30

3. Признаване и допускане до изпълнение на съдебни решения
Признаването и допускането до изпълнение на съдебни решения в материята
на родителската отговорност между държави членки е основано върху принци
па на взаимно доверие и идеята, че основанията за непризнаване са само тези,
които са установени в Регламента, а те от своя страна са ограничени до необхо
димия минимум (съображение 21). Този основен постулат следва да ръководи и
българските правораздавателни органи.
Предмет на признаване и (допускане до) изпълнение може да бъде „реше
ние“, свързано с родителската отговорност, което е постановено от съда на
държава членка, както и да може да се нарече решението, включително
постановление, заповед или присъда (чл. 2, т. 4). Изброяването на възможното
наименование на акта е примерно, като е възможно да бъде озаглавено „разпо
реждане“, „определение“ или по друг начин. От съществено значение е българ
ският съд да провери, че е изправен пред акт, постановен от орган, който упраж
нява компетентност в материята на родителската отговорност, също независи
мо от неговото наименование. В тази връзка е и дефиницията на „съд“, според
която „съд“ обхваща всеки орган в държавите членки, който разполага с ком
петентност по делата, които попадат в обхвата на настоящия регламент
по смисъла на член 1 (чл. 2, т. 1). На признаване и допускане до изпълнение
подлежат и публични актове и споразумения, като за тях е предвиден наро
чен режим в чл. 46. Временните, вкл. охранителни мерки, постановени на
основание чл. 20, имат ефект само на територията на държавата членка, където
са постановени, и не подлежат на признаване и изпълнение в друга държава
членка. Ако такива мерки са постановени от съда на държавата членка, имащ
международна компетентност въз основа на Регламент 2201/2003, те могат да
бъдат признати и изпълнени, освен ако са постановени, без страната, срещу
която са насочени, да е била призована да се яви31, и предназначени да се изпъл
нят, без същата да е била предизвестена.32
Регламент 2201/2003 съдържа две отделни системи от правила за признава
не и (допускане до) изпълнение на съдебни решения. Глава III, раздели 1, 2 и 3
установява общ режим за движение на съдебни решения относно родителската

29
Пример за отчитане на съществуването є е определение № 35/22.01.2015 г. по дело
№ 7366/2014 г., I г. о., ВКС.
30
Определение от 25.05.2017 на ОC – Сливен, по ч. гр. д. № 223 по описа за 2017 г. на
ОC – Сливен.
31
Вж. решение на Съда на ЕС Denilauler, 125/79, ECLI:EU:C:1980:130.
32
Вж. решение на Съда на ЕС Hengst Import, C-474/93, ECLI:EU:C:1995:243.
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отговорност, при който съдебните решения се признават, без да се изисква спе
циална процедура, и се изпълняват, след като бъдат обявени за изпълняеми в
държавата членка, където се иска тяхното принудително изпълнение. Глава III,
раздел 4 съдържа две групи решения, които се ползват с привилегирован ре
жим на движение. Те се изпълняват, без да е необходима декларация за изпъл
няемост в държавата членка по принудителното изпълнение и без възможност
за противопоставяне на тяхното признаване. Привилегированият режим е при
ложим за определени решения относно правото на лични отношения с детето и
на някои решения, които разпореждат връщането на детето, постановени във
връзка с чл. 11, пар. 8.
3.1. Общ ред за признаване и допускане до изпълнение (глава III, раздел
1–3)
Общият ред за признаване и допускане до изпълнение на решения предпола
га: 1) наличие на страна с правен интерес, 2) копие от решението, отговаря
що на условията за установяване на неговата автентичност (чл. 37, пар. 1), като
не е необходимо то да е окончателно или влязло в сила, а да е изпълняемо (ар
гумент чл. 35), 3) удостоверение по чл. 39, освен ако съдът прецени, че може
да приеме равностоен документ или че разполага с достатъчно информация,
включена в съдебното решение или други представени доказателства (чл. 38),
4) ако съдебното решение е постановено в отсъствие на една от страните,
оригинал или заверен препис на документа, удостоверяващ, че на отсъства
щата страна е връчен препис от исковата молба или друг документ, имащ
същия ефект, или документ, от който е видно, че ответникът е приел решението
на съда без възражения (чл. 37, пар. 2), и 5) превод, заверен от правоспособен
преводач съгласно правото на една от държавите членки, като Регламентът
изисква превод само по искане на съда (чл. 38, пар. 1). В отклонение от Регла
мента в чл. 623, ал. 2 ГПК е установено, че документите по т. 2 и 3 се предста
вят в превод на български език.
От заинтересованата страна зависи кои права, следващи от съдебното реше
ние, ще упражни, съответно какъв ефект ще търси в държавата членка, различ
на от тази, в която е постановено съдебното решение.
3.1.1. Признаване
Установителните и конститутивни съдебни решения подлежат на призна
ване. Ако чуждо решение бъде признато у нас, то се ползва със сила на пресъ
дено нещо относно установените права и задължения според правото на държа
вата, където е постановено, и не позволява водене на дело със същия предмет
между същите страни, освен ако – доколкото в случая се разрешават въпроси
на родителската отговорност – не е налице промяна на обстоятелства. Член 21
предвижда три начина, по които заинтересованата страна може да постигне
признаване.
Първият начин се съдържа в пар. 1, според който решение, постановено в ед
на държава членка, се признава в друга държава членка без изискване за спе
циални процесуални действия. Това е т.нар. признаване ipso jure, при което
страната може да се позове на решението и съответният орган е длъжен да го
признае, без да я задължава да представя българско съдебно решение относно
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признаването. Въз основа на този принцип според практиката на Съда на ЕС по
де
ло Health Service Executive, C-92/12 PPU, ECLI:EU:C:2012:255 ре
ше
ние,
постановено в една държава членка, се счита за признато в друга държава член
ка, освен ако в тази друга държава членка не бъде прието решение за непризна
ване и до момента на приемането на подобно решение (т. 105). Пример за по
добна ситуация е представяне на чуждо съдебно решение например пред учили
ще във връзка с признаване на качеството на дадено лице като носител на опре
делен вид права, следващи от родителската отговорност.
Вторият начин за постигане на ефекта от признаване на чуждо съдебно ре
шение е чрез нарочно съдебно производство. Съгласно пар. 3 на чл. 21 всяко
заинтересовано лице може в съответствие с процедурата за допускане до изпъл
нение да подаде искане решението да бъде или да не бъде признато. Съгласно
решение на Съда на ЕС по делото Rinau, C-195/08 PPU, EU:C:2008:406 всяка
заинтересована страна може да поиска решение за непризнаване на съдебно ре
шение дори и когато предварително не е подала молба за признаване33, т.е. до
български съд може да се подаде молба, с която ищецът да претендира, че ре
шение относно родителска отговорност на съд на друга държава членка не
трябва да бъде признато. Основанията за непризнаване и процедурата за приз
наване по съдебен ред, доколкото е идентична с тази за допускане до изпълне
ние, са представени по-долу.
Третият начин за признаване на чуждо съдебно решение за родителска отго
ворност е т.нар. инцидентно признаване, при което в рамките на спор с друг
основен предмет като предварителен въпрос се поставя такъв, който е включен
в чуждестранното съдебно решение относно родителската отговорност. В тази
хипотеза съгласно пар. 3 на чл. 21 сезираният с основния спор съд може да се
произнесе и относно признаването на чуждото съдебно решение. Пример: във
връзка с дело относно разпореждане с имущество на детето може да се признае
инцидентно решение относно обема на родителски права. Друг пример е произ
водство за промяна на родителска отговорност във връзка с променени об
стоятелства при наличие на вече постановено решение в друга държава членка.
Признаването по този ред не се ползва със сила на прeсъдено нещо и действие
спрямо всичко.
3.1.2. Основания за непризнаване/недопускане до изпълнение – чл. 23
Чуждестранно съдебно решение относно родителска отговорност може да
не бъде признато, съответно да не бъде допуснато до изпълнение чрез деклара
ция за изпълняемост, единствено и само на основанията, изброени в чл. 23, а
именно:
– При очевидно противоречие с обществения ред в държавата членка,
където се иска признаване или допускане до изпълнение, като се взема предвид
най-добрият интерес на детето (буква „а“). Това основание е замислено да се
прилага в краен случай при драстично противоречие с обществения ред на дър
жавата по изпълнението, като особеното в случая е, че съдът при преценката за
противоречието трябва да отчита и най-добрия интерес на детето. Държавите
Извън случаите, в които производството е за постановяване на решение, удостоверено
във връзка с член 11, параграф 8 и на членове 40–42 от Регламент № 2201/2003.
33
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членки по принцип са свободни да определят, в съответствие с националните си
разбирания, изискванията на обществения си ред, но пределите на това понятие
се определят чрез тълкуване на самия Регламент.34 Доколкото Регламентът за
чита основните права и спазва принципите на Хартата на основните права на
ЕС, като по-специално гарантира зачитането на основните права на детето, как
то са предвидени в член 24 от нея, то те трябва да бъдат и рамката, която да
служи на националния съд при преценката за противоречието с обществения
ред.
– С изключение на неотложните случаи, без детето да получи възможност
да бъде изслушано, в нарушение на основните принципи на гражданския про
цес в държавата членка, където се иска признаване (буква „б“). Съгласно съ
ображение 19 изслушването на детето играе важна роля в прилагането на
настоящия регламент, въпреки че този инструмент не цели да измени прило
жимите национални процесуални норми. Всички държави членки са обвързани
от чл. 12 на Конвенцията на ООН за правата на детето, който задължава държа
вите да предоставят на детето право да изрази своите възгледи, когато е спо
собно да направи това, пред всички съдебни или административни органи, пря
ко или чрез представител или друг орган по начин, съответстващ на процедур
ните правила на националното законодателство. Така държавите членки запаз
ват правото си сами да предвиждат кога и как детето може да бъде изслушвано,
съответно кога и как може да му бъде дадена такава възможност. В случая оба
че преценката за това дали на детето е дадена възможност да бъде изслушано,
се извършва през призмата на основните принципи на гражданския процес на
държавата членка, където се иска признаването. Така например в Германия де
цата се изслушват лично от съда от много малка възраст, докато у нас мини
малната възраст за лично изслушване е 10 години. Съответно немският съд, ако
прецени, че непредоставянето на възможност за лично изслушване например на
8-годишно дете е в разрез с основен принцип на неговата държава, може да от
каже признаване или издаване на декларация за изпълняемост. Изключения от
повелята за предоставяне на възможност за изслушване на детето, която да бъ
де преценена от съда по признаване/допускане до изпълнение, са т.нар. неот
ложни случаи (например при спешни мерки с оглед на личността на детето).
– Ако решението е постановено при неявяване на ответник, ако на лицето,
което не се е явило, не е връчен препис от исковата молба или равностоен до
кумент своевременно и по такъв начин, че да му се даде възможност да органи
зира защитата си, освен ако се установи, че това лице е приело решението без
възражения (буква „в“). Изходната позиция тук е, че решението, чието призна
ване и/или допускане до изпълнение се иска, не трябва да е постановено в
производство, в рамките на което на ответника не е предоставена възможност в
най-ранната фаза в процеса – получаването на исковата молба – да се защити.
Възможността за защита е сведена до връчване на препис от исковата молба
или равностоен документ, като всички останали документи, които подлежат на
връчване, не са визирани. Самото връчване трябва да е осъществено своевре
Вж. в този смисъл решения Krombach, C-7/98, EU:C:2000:164, т. 22 и 23, както и
Renault, C-38/98, EU:C:2000:225, т. 27 и 28.
34

332

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

менно и по начин, който да даде възможност на ответника да организира защи
тата си. Не се изисква то непременно да е „нередовно“ с оглед на приложимите
процесуални способи за връчване на документи в страната или в чужбина.
Възможно е редовното връчване да е по начин и в срок, който не позволява ор
ганизиране на защитата – пример у нас е връчването чрез „Държавен вестник“
по чл. 48 ГПК или френският институт на remise au parquet. Обратно, ако връч
ването е с порок, то трябва да се прецени неговият мащаб. Според Съда на ЕС,
ако недостатъкът е незначителен (например от гледна точка на формата на до
кументите при връчването), това не може автоматично да означава, че ответни
кът не е бил уведомен своевременно и по начин, който би му позволил да орга
низира защитата си.35 Своевременността на връчването следва да се установи
по автономен начин, независимо от правото на държавата, постановила реше
нието, или на държавата по признаването/допускането до изпълнение, с оглед
на възможността на ответника, след като е разбрал за предявения иск, да може
да има време да подготви защитата си.36 Проверката на връчването се осъщест
вява, ако съдът по признаването/допускането до изпълнение установи, че чуж
дото решение е постановено при неявяване на ответника. Ответникът се счита
за явил се, ако участва лично или чрез избран от него процесуален представи
тел. Възможността да се позове на това основание за отказ от признаване/до
пускане до изпълнение отпада, ако се установи, че ответникът е приел реше
нието без възражение. Приемането на решението без възражение, от една стра
на, може да се изведе от процесуалното поведение на ответника във връзка с
обжалването на съдебното решение. Ако не обжалва, а има право да направи
това, то това може да бъде индиция, че той приема решението.37 В допълнение,
в литературата се дава пример за приемане на базата на активно поведение по
осъществяване на спорното право, например ако ответникът предаде детето,
ако се установи, че така се съгласява с решението, а не иска единствено да из
бегне принудителното изпълнение. Обратно, ако в нарушение на съдебно реше
ние отвлече детето, такова поведение не може да се счете за приемане на реше
нието.38
– По искане на всяко лице, което претендира, че решението нарушава ро
дителската му отговорност, ако това решение е постановено, без въпросното
лице да получи възможност да бъде изслушано (буква „г“). Особеното на това
основание е, че то визира лица, които са различни от ответника (буква „в“), кой
то сам по себе си най-често е носител на родителска отговорност. Освен това
тези лица твърде вероятно не са били страна по делото, в рамките на което е
постановено чуждестранното съдебно решение. Възможни хипотези са дядо и
баба или служба за защита на децата, които могат да имат собствени права във
връзка с родителската отговорност. Защитата на тези лица при признаване
35
Вж. решение на Съда на ЕС Klomps, 166/80, ECLI:EU:C:1981:137 и Lancray, C-305/88,
ECLI:EU:C:1990:275.
36
Вж. решение на Съда на ЕС Klomps, 166/80, ECLI:EU:C:1981:137.
37
Вж. решение № 1521 от 30.06.2017 г. по гр. д. № 2637/2017 г. на Апелативния съд –
София.
38
Rauscher, Th. Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR. 4 Aufl. Köln:
Otto Schmidt, 2015, 285–286.

Родителската отговорност, включително отвличането на деца

333

и/или допускане до изпълнение се свежда до предоставяне в тяхна полза на пра
во да възразят единствено на основание, че не са получили възможност да бъ
дат изслушани. Практически това е трудно приложимо основание за отказ от
признаване/допускане до изпълнение, защото предполага знание и включване на
едно трето лице в производството по признаване/допускане до изпълнение. Раз
бира се, възможно е тези лица на собствено основание да претендират неприз
наване и да обосноват този претендиран ефект с нарушението по чл. 23, б. „д“.
– Ако решението е в противоречие с издадено по-късно решение39 относ
но родителската отговорност, постановено в държавата членка, където се иска
признаване (буква „д“). Това основание за непризнаване/недопускане до изпъл
нение е специфично за родителската отговорност, която може да се променя с
оглед на фактите и обстоятелствата, които влияят върху детето и неговия висш
интерес. При променени обстоятелства по-новото решение е по-актуално и поблизко до детето и неговия висш интерес, поради което същото преурежда от
ношението и надделява над предходното съдебно решение. Тази идея е пренесе
на и на ниво признаване и допускане до изпълнение, където чуждестранното съ
дебно решение се блокира от вътрешно съдебно решение, което е по-късно
спрямо това, което е предмет на признаване и допускане до изпълнение.
Практически в случая няма противоречие, защото по-старото решение е заме
нено от по-новото. Според Съда на ЕС в случая са налице несъвместими правни
последици.40 Това основание за непризнаване/недопускане до изпълнение има и
негативна страна – то насърчава водене на паралелни процеси и ползване на ос
нованията за определяне на международната компетентност, които не следват
непременно обичайното местопребиваване на детето. По-късното съдебно ре
шение трябва да засяга родителска отговорност, но Регламентът не изисква
единство на страните или на детето. Той изисква единствено „издаване“ на ре
шението, т.е. същото да съществува в правния мир, без непременно да е окон
чателно.
– Ако решението е в противоречие с издадено по-късно решение относно
родителската отговорност, постановено в друга държава членка или в дър
жавата, която не е членка на обичайното местопребиваване на детето, при
условие че по-късно издаденото решение отговаря на условията за признаване в
държавата членка, където се иска признаване (буква „е“). Това основание е
сходно с буква „д“, като, доколкото решението, предмет на признаване/допуска
не до изпълнение, се противопоставя на друго чуждо решение, постановено покъсно, е добавено изискването за преценка относно съответствие с условията за
признаване. При решения от държави членки преценката се прави въз основа на
Регламента, а при решения от трети държави – според Хагската конвенция от
1996 г., договор за правна помощ или КМЧП.
– Неспазване на процедурата, предвидена в член  56 (буква „ж“). Член 56
съдържа специална процедура, която се осъществява между централните орга
ни във връзка с настаняване на детето под институционална грижа или в се
39
Вж. определение № 33 от 16.01.2018 г. по гр. д. № 3113/2017 г., III г. о., ВКС, където
правилно се приема, че по-ранно съдебно решение не е основание за непризнаване.
40
Вж. решение на Съда на ЕС Hoffmann v Krieg, 145/86, ECLI:EU:C:1988:61.
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мейство за отглеждане и когато това настаняване трябва да се осъществи в дру
га държава членка. Тя включва предварителни консултации (пар. 1) и съгласие
(пар. 2). Съответно неспазването є е пречка пред признаването и изпълнението
на съдебно решение във връзка с настаняване на дете на територията на държа
вата, където се иска признаването и допускането до изпълнение.
При никакви обстоятелства при преценка за наличие на основания за неприз
наване/неиздаване на декларация за изпълняемост съдът не може да навлиза в
преразглеждане по същество на чуждото съдебно решение (чл. 31, пар. 3).
3.1.3. Допускане до изпълнение чрез молба за декларация за изпълнение
Осъдителните съдебни решения относно родителска отговорност (с изклю
чение на тези относно лични отношения и за връщане на дете, постановено в
решение по чл. 11, пар. 8, за които се прилага ускореното производство на раз
дел 4), които са постановени в държава членка, станали са изпълняеми там и са
били връчени на ответника, могат да бъдат изпълнени принудително в друга
държава членка само след нарочна съдебна процедура. Тази процедура е уреде
на в раздел 2, приложим във връзка с раздели 1 и 3 на глава III.
3.1.4. Молба за декларация за изпълняемост
Началото на процедурата се поставя с молба за декларация за изпълняемост
на заинтересованата страна. Към молбата се прилагат документите, описани
по-горе. Родово компетентният съд, до който се подава молбата, е окръж
ният съд (чл. 623, ал. 1 ГПК). Местната подсъдност се определя в чл. 29,
пар. 2 от Регламент 2201/2003 според мястото на обичайното местопреби
ваване на лицето, срещу което се иска изпълнението, или според обичайното
местопребиваване на детето, във връзка с което е подадена молбата. Ако ни
то едно от местата, посочени в първа алинея на настоящия параграф, не се
намира на територията на държавата членка, където се иска изпълнение,
делото е подсъдно на съда по мястото на изпълнението. Предимството на
правото на ЕС пред вътрешното право налага частта от чл. 623, ал. 1 ГПК, съ
държаща също норми относно местна подсъдност (постоянния адрес на длъж
ника, неговото седалище или по местоизпълнението), да не се прилага.
Съдът приема и разглежда молбата за издаване на декларация за изпълня
емост в закрито заседание, без да представя препис от молбата на ответника
(чл. 623, ал. 1 и ал. 2 ГПК), доколкото лицето, срещу което се иска изпълне
нието (Б. М. – и детето)41, на този етап на производството няма право да
представя факти по молбата (чл. 31, пар. 1 от Регламента). Според същата
разпоредба съдът, пред който е подадена молбата, трябва да се произнесе
своевременно. Съдът тряб
ва да про
ве
ри, от ед
на стра
на, да
ли се при
ла
га
Регламентът, дали е налице изпълняемо решение, връчено на ответника, правен
интерес на молителя и документите по чл. 37 и 39, както и собствената си родо
ва и местна подсъдност. От друга страна, чл. 31, пар. 2 от Регламента позволя
ва на съда да отхвърли молбата на основание чл. 23 (основания за непризнаване
на решения за родителска отговорност), без да преразглежда компетентността
41

Както следва от останалите езикови версии.
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на съда, който е постановил решението (чл. 24). Тук е съществената разлика
спрямо чл. 41 от Регламент 44/2001, който изрично забранява проверка на ос
нования за отказ от признаване. Доколкото на този етап на производството не
участва насрещната страна, сезираният съд прави преценката на базата на при
ложените документи по делото единствено от молителя и при следване на прин
ципа на взаимното доверие, т.е. в полза на признаването/допускането до изпъл
нение. В допълнение, част от основанията за непризнаване/недопускане до
изпълнение по чл. 23 не могат да се сведат до знанието на съда само със съдеб
ното решение и удостоверението (например наличие на по-късно постановено
решение относно родителска отговорност). Според едно от последните произ
насяния на ВКС по Регламент 2201/2003 правомощията на съда в производст
вото по чл. 623 ГПК са ограничени и те се изчерпват до проверка на наличието
на решение, представено в препис, заверен от постановилия го съд, и удостове
рение. Според него при тази строго формална процедура съдът, който е сези
ран с искане за зачитане и признаване на решението на чуждестранния съд, е
обвързан от установяването само на тези факти. Всички други обстоятел
ства стоят извън предмета на дело от такъв характер и се явяват неотно
сими към него.42 В същия смисъл има изразено становище и в доктрината.43
Независимо от това буквата на чл. 31, пар. 2 от Регламент 2201/2003 оправомо
щава първоинстанционния съд да провери основанията за непризнаване по
чл. 23. В този смисъл съществува и практика на български съдилища, която не
може да бъде определена като неправилна, доколкото следва волята на евро
пейския законодател в този тип производство.44 Проверката на основанията по
чл. 23 е посочена и в решението на Съда на ЕС по дело Health Service Executive,
C-92/12 PPU, ECLI:EU:C:2012:255 (т. 122).
Първоинстанционният окръжен съд се произнася с разпореждане. Ако уважи
молбата и издаде декларацията за изпълняемост, той се произнася и по искани
те привременни и обезпечителни мерки (чл. 623, ал. 4 ГПК). Разпореждането,
което уважава молбата, има значение на решение, постановено по исков процес
(чл. 623, ал. 5 ГПК).
3.1.5. Производство след издадена декларация за изпълняемост
След като първоинстанционният окръжен съд постанови своето разпорежда
не по молбата за издаване на декларация за изпълнение, същото се съобщава на
молителя и на насрещната страна. Съгласно чл. 33 от Регламент 2201/2003 ре
шението по молбата за декларация за изпълняемост може да бъде обжалвано от
всяка от страните. Лицето, срещу което се иска изпълнение, може да релевира
някое или всички от основанията за непризнаване, съдържащи се в чл. 23.
Доколкото още първоинстанционният съд проверява служебно всички основа
ния за непризнаване (чл. 31, пар. 2), същото задължение има и следващата ин
Определение № 33 от 16.01.2018 г. по гр. д. № 3113/2017 г., III г. о., ВКС.
Вж. Попова, В. Регламент № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, призна
ването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителска
та отговорност. С.: Сиела онлайн.
44
Разпореждане № 13075/24.03.2017 г. по гр. д. № Е 3128/2015 г. на СГС, ГО – VI бр. с-в,
разпореждане № 8749 от 23.10.2017 г. по ч. гр. д. 2082/2017 г. на ОС – Варна.
42
43
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станция.45 Жалбата у нас се подава чрез окръжния съд до Софийския апелативен
съд, който е втора инстанция на всички окръжни съдилища в страната (чл. 623,
ал. 6 ГПК). Производството пред втората инстанция е спорно, състезателно
(чл. 33, пар. 3), като се развива според процесуалните правила на ГПК за иско
вия процес. Според Съда на ЕС член 33, параграф 1 от Регламент ¹ 2201/2003
във връзка с член 47 от Хартата не допуска постановен в държава членка съде
бен акт относно родителска отговорност, който е обявен за изпълняем в замо
лената държава членка, да бъде изпълнен, преди декларацията за изпълняемост
та му да е връчена на родителите.46 Срокът за обжалване е посочен в чл. 33,
пар. 5 от Регламент 2201/2003. Той е един месец от връчването на деклара
цията. Ако страната, срещу която се иска изпълнение, има обичайно местопре
биваване в държава членка, различна от държавата, където е издадена деклара
ция за изпълняемост, срокът за обжалване е два месеца и започва да тече от да
тата на връчването лично на самото лице или в жилището му. Според
Регламента срокът за обжалване не може да се удължи на основание отдалече
ност на местоживеенето (чл. 33, пар. 5). Според практиката на Съда на ЕС той
не може да бъде продължаван и на други основания.47 Първоинстанционният
съд е този, който трябва в съобщението до страната, срещу която се иска изпъл
нение, да посочи релевантния срок за обжалване.
Решението на Софийския апелативен съд подлежи на обжалване пред Вър
ховния касационен съд (чл. 34 от Регламента във връзка с чл. 623, ал. 5 ГПК).
Софийският апелативен съд и Върховният касационен съд могат по молба на
страната, срещу която се иска изпълнение, да спрат производството, ако е пода
дена обикновена жалба в държавата членка, където е издадено решението, или
ако срокът за обжалване все още не е изтекъл. В последния случай съдът може
да определи срока, в който може да се подаде жалба. Достъпът до ВКС се осъ
ществява при предпоставките на ГПК.
3.2. Изпълнение на определени решения относно правото на лични
отношения с детето и на някои решения, които разпореждат връщане на
детето
В раздел IV на глава III от Регламент 2201/2003 се предвиждат два вида
„привилегировани“ решения, които се признават и изпълняват, без да е необхо
дима декларация за изпълняемост и без да се предоставя каквато и да е възмож
ност за противопоставяне на тяхното признаване. Това са решения, посочени в
чл. 40, отнасящи се до правото на лични отношения с детето, и решения от
носно връщане на дете, съдържащо се в решение, издадено съгласно чл.
11, пар. 8 (след отказ от връщане на дете, постановен по реда на Хагската
конвенция от 1980 г.). Като изключения от общия ред за признаване и допус
кане до изпълнение обхванатите като вид решения не могат да се тълкуват раз
ширително и да включват и други видове. Съгласно чл. 40, пар. 2 достъпът до
привилегирования режим на движение на съдебни решения не лишава носите
Rauscher, Th. Оp. cit., p. 315.
Вж. решение на Съда на ЕС C. E. and N. E., C-325/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:739.
47
Вж. решение на Съда на ЕС C. E. and N. E., C-325/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:739.
45
46
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лите на родителска отговорност да искат признаване и допускане до изпълнение
съгласно общия ред.
За да може тези два вида решения да ползват облекчения ред за движение
между държавите членки, те трябва: 1) да са изпълняеми и 2) да бъдат „завере
ни“ в държавата членка, където са постановени, чрез нарочно удостоверение
(чрез стандартен формуляр, съдържащ се в приложение III към Регламента, за
правото на лични отношения и чрез стандартен формуляр, съдържащ се в при
ложение IV към Регламента, за връщането на дете, съдържащо се в решение,
издадено съгласно чл. 11, пар. 8).
Изпълняемостта по принцип е въпрос, предоставен на националното право.
По повод обаче на привилегированите решения от раздел 4 на глава III е пред
видено изрично в случай на обжалване на решението, че съдът по произход мо
же да обяви решението за изпълняемо, независимо че националното му право
не го предвижда (чл. 40, пар. 1, ал. 1 и чл. 41, пар. 1, ал. 1). У нас в доктрината
се приема, че чл. 242 ГПК би могъл да намери приложение в тези ситуации.48
Дори и ако не е така, то на основание цитираните разпоредби от Регламента се
зираният български съд може да постанови предварително изпълнение, което,
видно от текста на Регламента, е желано и необходимо с оглед на защитата на
интересите на детето и правото на личен и семеен живот на него и на неговите
родители. Изпълняемостта е границата, в рамките на която удостоверението,
придаващо на решенията по-благоприятния режим на движение между държа
вите членки, поражда действие (чл. 44).
Решенията относно правото на лични отношения могат да се „заверят“ от
съдията по произход на решението с удостоверение чрез стандартен формуляр,
съдържащ се в приложение III към Регламента, след като същият се увери, че:
– ако решението е постановено при неявяване на ответника – само ако на ли
цето, което не се е явило, е бил връчен препис от исковата молба или равносто
ен документ своевременно и по такъв начин, че да му се даде възможност да
организира защитата си, освен ако се установи, че това лице е приело решени
ето без възражения;
– на всички засегнати страни е предоставена възможността да бъдат изслу
шани; и
– на детето е била предоставена възможността да бъде изслушано, освен ако
изслушването се е считало за неподходящо при отчитане на неговата или нейна
та възраст или степен на зрялост.
Трите основания, посочени по-горе, се съдържат в чл. 23, съответно изложе
ните основни параметри там са релевантни и при този тип решения. Особеното
в случая е, че тяхното наличие се удостоверява от съда, който е постановил ре
шението, и не се проверяват от съда в държавата членка, където се иска негово
то изпълнение.
На практика съдията попълва стандартния формуляр, като във връзка с тези
три проверки има три отделни точки (9, 10, 11), на които може единствено да се
отбележи положителното настъпване на съответните обстоятелства. Удостове
рението се попълва и издава на български език. Според пар. 3 на чл. 41 то се
48

Попова, В. Цит. съч., с. 29.
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издава ex officio, ако още по време на постановяване на решението е видно, че
правото на лични отношения с детето засяга презгранична ситуация. Във всич
ки останали случаи удостоверението се издава по искане на една от страните.
Съгласно чл. 620, ал. 1 ГПК удостоверение за признаване и допускане до изпъл
нение на българско съдебно решение в друга държава членка се издава от пър
воинстанционния съд, разгледал делото, въз основа на писмена молба на стра
на. Тази разпоредба обаче не може да се приложи пълноценно към изискването
за служебно издаване, доколкото то може да се наложи като задължение и на
второинстанционен съд. Считам, че в подобни ситуации това трябва да бъде съ
дът, който издава удостоверението, съответно чл. 620, ал. 1 ГПК трябва да се
счита за дерогиран в подобни хипотези.
Вторият вид решения – за връщане на дете, съдържащо се в решение, из
дадено в съответствие с чл. 11, пар. 8, са разгледани в т. 4 по-долу, доколкото
са част от специалните правила, приложими към хипотезата на международно
отвличане на деца. В тази част са представени и правилата относно самото при
нудително изпълнение на привилегированите решения.

4. Правила относно международното отвличане на деца в рамките
на ЕС
4.1. Обща постановка
Проблематиката на международно отвличане на деца е част от съдържа
нието на родителската отговорност, като в същото време е предмет на уредба в
Хагската конвенция от 25.10.1980 г. за гражданските аспекти на международно
то отвличане на деца (по-нататък „Хагската конвенция от 1980 г.“). Всички дър
жави – членки на ЕС, вкл. България, са и съдоговорителки по Хагската конвен
ция от 1980 г. Регламент 2201/2003 също съдържа разпоредби, които третират
хипотезата на международно отвличане на деца. Съгласно чл. 60, б. „д“ от
Регламент 2201/2003 разпоредбите на Регламента имат предимство пред
Хагската конвенция от 1980 г., която, във връзка с чл. 62, продължава да се при
лага по въпросите, които не са уредени от Регламента. Самата Хагска конвен
ция от 1980 г. позволява на договарящите държави да се отклонят от нейните
правила, доколкото намаляват ограниченията относно връщането на детето
(чл. 36 от Хагската конвенция от 1980 г.). Ако детето е отвлечено от една дър
жава членка в друга, отношенията във връзка с връщането му се уреждат от
Регламент 2201/2003 и Хагската конвенция от 1980 г. Ако детето е отвлечено
от държава членка в договаряща държава по Хагската конвенция от 1980 г., то
връщането е подчинено единствено на режима по Хагската конвенция от 1980 г.
Такъв е случаят и когато детето е отвлечено от държава съдоговорителка по
Хагската конвенция от 1980 г. в държава – членка на ЕС.
Доколкото Регламент 2201/2003 се прилага в съчетание с Хагската конвен
ция от 1980 г. и в рамките на ЕС е необходимо той да се прилага по един и същ
начин, то той и Конвенцията могат да бъдат предмет на преюдициално запитва
не и тълкуване от Съда на ЕС (McB., C-400/10 PPU, EU:C:2010:582, т. 32–37).
Понятието „отвличане“ се дефинира като неправомерно прехвърляне (Хаг
ска конвенция от 1980 г.)/отвеждане (Регламент 2201/2003) или задържане, за
които в Регламент 2201/2003 се съдържа легална дефиниция в чл. 2, т. 11, която
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в значителна степен съответства на чл. 3 от Хагската конвенция от 1980 г. Това
налага държавите членки да прилагат установената практика във връзка с Хаг
ската конвенция от 1980 г.49 И двете дефиниции свързват незаконното/неправо
мерно отвеждане или задържане с нарушение на правото на упражняване на ро
дителски права, произтичащо от закон, съдебно (административно) решение
или обвързващо споразумение съгласно правото на държавата, където детето е
имало обичайно местопребиваване непосредствено преди отвеждането или за
държането. И двете дефиниции изискват по време на прехвърлянето/отвеждане
то или задържането правото на упражняване на родителски права да е било или
би било упражнявано ефективно съвместно или поотделно. Регламентът преци
зира Хагската конвенция от 1980 г., като уточнява, че: родителските права се
упражняват съвместно, когато по силата на решение или поради дейст
вието на закона единият носител на родителската отговорност не може да
вземе решение за мястото на пребиваване на детето без съгласието на дру
гия носител на родителската отговорност. Това допълнение подпомага
систематичното тълкуване на понятието „право на упражняване на родителски
права“ (чл. 2, т. 9 от Регламент 2201/2003, почти идентичен с чл. 5, б. „а“ от
Хагската конвенция от 1980 г.), което реферира към правото да се определи
мястото на пребиваване на детето. Специалното допълнение относно случаите
на международно отвличане на дете обосновава извода, че дори упражняването
на родителските права да е предоставено на един от родителите, доколкото по
силата на закона или на съдебното решение той не може да определи сам
местопребиваването на детето, то е налице съвместно упражняване на родител
ските права и едностранното преместване на детето е неправомерно/незаконно.
Съгласно член 19 от Хагската конвенция от 1980 г. решението за връщането
на детето, постановено по силата на Конвенцията, не засяга по същество право
то на упражняване на родителските права. В същия смисъл е и практиката на
Съда на ЕС, според който с иска за връщане на дете по чл. 12 от Хагската кон
венция от 1980 г. не може да се претендира и да се разрешават въпроси за роди
телската отговорност (Purrucker, C-296/10, EU:C:2010:665, ò. 68).
Регламент 2201/2003 допълва Хагската конвенция от 1980 г. в следните на
соки: 1) запазва компетентността в случай на отвличане (чл. 10); 2) ускорява
производството по връщане и ограничава възможностите за отказ, като създава
специални правила за съда, който се произнася по искането за връщане съглас
но Хагската конвенция от 1980 г. (чл. 11, пар. 1–5); 3) предоставя последната
дума относно връщането на детето на съда на държавата членка, където то е
имало обичайно местопребиваване непосредствено преди отвличането, като да
ва право на този съд да постанови последващо решение, което надделява над
решението за от
каз за връ
щане по Хагската кон
венция от 1980 г. (чл. 11,
пар. 6–8); и 4) предоставя на последващото решение привилегия, с помощта на
която, ако се постановява връщане на детето, то се осъществява, без да се
изисква някаква специална процедура за признаване и изпълнение на това реше
Вж.
Обяснителен
доклад
https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/
details4/?pid=2779, база данни www.incadat.com, както и https://www.hcch.net/en/instruments/
conventions/specialised-sections/child-abduction.
49
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ние в държавата членка, в която детето е било преместено или задържано
(чл. 40, 42 и 47).
В чл. 34 от Хагската конвенция от 1980 г. е предвидено, че тя „не ограничава
приложението на друг международен акт между държавата по произход и замо
лената държава или на други закони на замолената държава, които имат за цел
да се осъществи връщането на детето, което е прехвърлено или задържано не
законно, или да се организира упражняването на правото на лични отношения“.
Въз основа на така предвидената възможност за съществуване на паралелна
уредба, целяща връщане на отвлечено дете, се прави изводът, че чл. 11 от
Регламент 2201/2003 не е единствената процедура за връщане на неправомерно
преместени или задържани деца между държави членки.50 Носителят на роди
телската отговорност може да поиска признаване и изпълнение относно упраж
няването на родителските права и връщането на детето по реда на глава III от
Регламент № 2201/2003, постановено от компетентния съд съгласно глава II,
раздел 2 от Регламент № 2201/2003, макар и да не е подал молба за връщане на
основание на Хагската конвенция от 1980 г.51 От решаващо значение за използ
ването на тази възможност е съдебният акт, с който се разпорежда връщането
на детето, да е следствие от решението относно родителската отговорност и да
е неотделима част от него.52
4.2. Компетентност в случай на отвличане на дете – чл. 10
Член 10 запазва компетентността на съда в държавата членка по обичайното
местопребиваване на детето непосредствено преди неправомерно отвеждане
или задържане до момента, в който се установи, че детето е придобило обичай
но местопребиваване в друга държава членка и са налице условията по буква
„а“ или буква „б“. До настъпването на този момент съдът на държавата членка
по обичайното местопребиваване на детето преди отвличането е единственият
съд, който може да се произнесе относно упражняването на родителските пра
ва, правото на лични отношения и всички други искове, които могат да бъдат
квалифицирани като родителска отговорност.53 Както беше посочено по-горе,
този съд може да се произнесе и относно родителската отговорност и вследст
вие на това решение да разпореди и връщане на детето, което разпореждане се
счита за неотменима част от решението за родителската отговорност.54 От своя
страна съдът, който се произнася по реда на Хагската конвенция от 1980 г., раз
глежда единствено въпроса за връщането, но не и този за родителската отго
ворност. Между държавите членки изолираното връщане е предмет на допълва
щата уредба на чл. 11 от Регламента. В този смисъл е и съдебната практика на
Съда на ЕС (СvM, C-376/14, PPU, ECLI:EU:C:2014), според който към изолира
ната претенция за връщане, каквато е тази по чл. 12 от Хагската конвенция от
Вж. решение на Съда на ЕС C. E. and N. E., C-325/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:739, 50–51.
Вж. решение на Съда на ЕС C. E. and N. E., C-325/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:739, т. 53.
52
Вж. решение на Съда на ЕС C. E. and N. E., C-325/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:739, т. 60 и
т. 62.
53
Така определение № 354 от 9.06.2011 г. по ч. гр. д. № 304/2011 г., IV г. о., ВКС.
54
Вж. решение на Съда на ЕС C. E. and N. E., C-325/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:739, т. 60 и
т. 62.
50
51
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1980 г., не се прилага чл. 10 от Регламента, тъй като тя не засяга по същество
родителската отговорност (т. 41). Въз основа на чл. 10 съдът на държавата
членка по обичайното местопребиваване на детето преди отвличането може да
постанови и решение във връзка с чл. 11, пар. 8 от Регламент 2201/2003 след
отказ от връщане на дете съгласно чл. 13 от Хагската конвенция от 1980 г. За
държавата, където детето е отвлечено, остава възможността да бъдат постано
вени единствено само в случай на неотложна необходимост временни, вкл. ох
ранителни мерки съгласно чл. 20. Сами по себе си нито отказът за връщане на
дете по Хагската конвенция от 1980 г., нито единствено придобиването на оби
чайно местопребиваване в другата държава членка са достатъчни, за да се при
еме, че е налице прекратяване на компетентността по чл. 10.55 Придобиването
на ново обичайно местопребиваване е възможно само при алтернативно нас
тъпване на една от предвидените в член 10, букви „а“ и „б“ от Регламент
2201/2003 предпоставки, които, доколкото прехвърлят компетентността по оби
чайното местопребиваване на детето, следва да се тълкуват ограничително.56
Компетентността по обичайното местопребиваване на детето преди отвли
чането се прекратява, при положение че детето е придобило обичайно мес
топребиваване в друга държава и са изпълнени условията на буква „а“
или буква „б“.57
Относно придобиването на обичайно местопребиваване са релевантни
разсъжденията във връзка с този критерий, направени по-горе. При преценката
дали това се е случило, тук допълнително трябва да се съобрази и обстоятелст
вото, че родителят, осъществил отвличането, черпи права от неправомерното
си поведение. Съдът на държавата членка, където детето е отвлечено, при нали
чието на чл. 10 няма право да преценява дали е компетентен на основание чл. 8
и да образува паралелно производство, за което да важат правилата за висящ
процес по чл. 19. Той е длъжен да прекрати делото на основание чл. 17.58
Съгласно буква „а“ прекратяването на запазената компетентност по чл. 10
настъпва при приемане на отвеждането или задържането от всяко лице, инсти
туция или орган, който има право на упражняване на родителска отговорност.
Приемането, независимо че в българската версия е посочено като мълчаливо
(такова изискване липсва на другите езикови версии и по същността си е пред
мет на уредба в буква „б“), трябва да бъде обективирано и ясно, което означава,
че би могло да приеме формата на изрично или конклудентно изявление. То
трябва да бъде направено от всички, които имат право да упражняват родител
ски права по повод на конкретното дете. Обикновено това означава да е налице
приемане от родителя, останал в държавата членка, където е сезираният съд,
компетентен на основание чл. 10.
Алтернативно на буква „а“, съгласно буква „б“ компетентността по чл. 10
може да се прекрати, ако едновременно се установи, че:
– Детето е отсядало в другата държава членка за срок от поне една го

Вж. решение на Съда на ЕС СvM, C-376/14, PPU, ECLI:EU:C:2014.
Вж. решение на Съда на ЕС Povse, C-211/10 PPU, EU:C:2010:400, т. 43–45.
57
Вж. решение на Съда на ЕС Povse, C-211/10 PPU, EU:C:2010:400, т. 41.
58
Rauscher, Th. Оp. cit., p. 152.
55
56

342

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

дина след като лицето с право да упражнява родителски права е знаело
или е трябвало да знае къде се намира детето. Срокът от минимум една го
ди
на ко
рес
пон
ди
ра със сро
ка по чл. 12 от Хагската кон
вен
ция от 1980 г.
Знанието може да се доказва с всякакви доказателствени средства. Доколкото
чл. 10 съобразява узнаването за отвличането, а срокът по Хагската конвенция
от 1980 г. започва да тече от самото отвличане, няма пречка компетентността
по чл. 10 да е налице дори и при вече постановено решение за отказ от връщане
по Хагската конвенция.
– Детето се е установило в своята нова среда. Това е аналогът на приспо
собяването, визирано в чл. 12 от Хагската конвенция. Той предполага по-задъл
бочен анализ от гледна точка на висшия интерес на детето, отколкото когато се
установява обичайно местопребиваване. Този анализ обикновено се прави от
съда на държавата членка, където детето е отвлечено. В случая обаче това тряб
ва да направи съдът на държавата членка, откъдето детето е отвлечено. С оглед
на факта, че детето не се намира на негова територия и социалните и семейните
интеграционни процеси са осъществени в чужбина, от ключово значение тук е
процесуалното поведение на отвлеклия родител, който практически трябва да
докаже наличието на приспособяване.
– Налице е пасивно поведение от страна на носителя на правото на уп
ражняване на родителски права при използване на механизма за връщане
по Хагската конвенция и неблагоприятно развитие с оглед на възможнос
тите по Регламент 2201/2003 (i, ii, iii, iv). Носителят на правото на упражнява
не на родителските права не трябва да е подал молба за връщане в срок от една
година от узнаването по реда на Хагската конвенция от 1980 г. или, ако е подал
такава, да я е оттеглил и да не е подавана нова в същия срок. От гледна точка на
Регламента носителят на правото на упражняване на родителски права не тряб
ва да се е възползвал от възможността по чл. 11, пар. 7 или по спора да има
постановено окончателно решение в държавата членка по обичайно местопре
биваване на детето преди отвличането относно упражняването на родителските
права, което не съдържа задължение за връщане на детето. Според Съда на ЕС,
ако съдът на държавата членка по обичайното местопребиваване на детето пре
ди отвличането постанови временни мерки, то те поради своя характер не се
отнасят до упражняването на родителските права и съответно не могат да обос
новат наличие на основание за прекратяване на компетентността по чл. 10.59
4.3. Връщане на дете – чл. 11
Член 11 от Регламент 2201/2003 надгражда и подпомага връщането на деца
в случай на неправомерно отвеждане или задържане, като създава допълнител
ни правила, от една страна, за съда, който се произнася съгласно Хагската кон
венция от 1980 г. (пар. 1–5), а от друга – за съда по обичайното местопребива
ване на детето непосредствено преди отвличането в случай на отказ от връщане
по Хагската конвенция от 1980 г. (пар. 6–8).

59

Вж. Povse, C-211/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:400.
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4.3.1. Специални правила за съда, който се произнася по искането за
връщане съгласно Хагската конвенция 1980 г. – параграфи 1–5
Параграф 1 на чл. 11 закрепя нормативно правилото, че при сезиране на
съд на държава членка с искане за връщане на дете, което е било неправомерно
отведено или задържано в държава членка, различна от държавата членка, къде
то то е имало обичайно местопребиваване непосредствено преди отвличането,
се прилагат параграфи 2–8. Тази въводна разпоредба още веднъж уточнява, че
Хагската конвенция от 1980 г. се прилага между държавите членки, но с допъл
ненията на следващите параграфи.
Второто допълнително правило на Регламент 2201/2003 към Хагската кон
венция от 1980 г., съдържащо се в параграф 2 на чл. 11, установява, че при
прилагането на чл. 12 и чл. 13 от Хагската конвенция от 1980 г. се гарантира,
че на детето е дадена възможността да бъде изслушано по време на процеса,
освен ако това се приема за неподходящо, като се отчита неговата или
нейната възраст или степен на зрялост. То е продължение на идеята, че из
слушването на детето играе важна роля при прилагането му (съображение 19),
както и че той зачита основните права, вкл. чл. 24 от Хартата на основните пра
ва на ЕС. Хагската конвенция не съдържа общо правило за изслушване на дете
то, но само в чл. 13, ал. 2 установява, че може да бъде отказано връщане на де
те, ако то се противопоставя на връщането и е достигнало възраст и степен на
зрялост, при които е уместно да се вземе под внимание и неговото мнение.
Регламентът не въвежда задължително изслушване на детето, а задължително
предоставяне на възможност за това, като запазва правото на отделните държа
ви и на съда да се отклонят от това задължение, ако изслушването е неподходя
що с оглед на възрастта и степента на зрялост на детето. В тази насока е и прак
тиката на Съда на ЕС (Zarraga, C-491/10 PPU), според който: съдът, който
следва да се произнесе относно връщането на детето, е компетентен да пре
цени необходимостта от изслушване, доколкото конфликтите, които нала
гат да се вземе решение за предоставяне на упражняването на родителски
те права по отношение на детето само на единия родител, и свързаното с
тях напрежение са обстоятелства, при които изслушването на детето, осо
бено доколкото изисква физическо присъствие на детето пред съда, може да
се явява неподходящо и дори опасно за психическото здраве на детето, което
често е подложено на същото напрежение и страда от вредните му последи
ци. В този смисъл, макар несъмнено да е право на детето, изслушването не
може да съставлява абсолютно задължение, а трябва да се преценява във
всеки отделен случай в зависимост от изискванията на висшия интерес на
детето съгласно член 24, параграф 2 от Хартата на основните права (т. 64).
Отделно, в същото това произнасяне Съдът на ЕС постановява, че когато
съдът реши да изслуша детето, тези разпоредби изискват да вземе всички
подходящи мерки във връзка с това изслушване в зависимост от висшия ин
терес на детето и с оглед на обстоятелствата по конкретния случай, така
че да осигури полезното действие на тези разпоредби, като даде на детето
реална и ефективна възможност да изрази мнението си (т. 66). Възможните
мерки могат да бъдат с национален или международен произход, вкл. да се пол
зва Регламент 1206/2001 (т. 67).
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У нас съгласно чл. 22а, ал. 2 от Закона за закрила на детето при дела относно
връщане на дете или упражняване на право на лични отношения съгласно
Хагската конвенция от 1980 г. съдът задължително изслушва детето при усло
вията на чл. 15. Член 15 от своя страна предвижда задължително изслушване на
дете, ако е навършило десетгодишна възраст, освен ако това би навредило на
неговите интереси. Мнението на детето се съобразява и индиректно, чрез пси
хологически експертизи и социални доклади, които, макар и опосредствано, да
ват информация за неговите предпочитания, нагласи и отношение. Невъзмож
ността да се изслушва директно дете под 10 години и степента на отразяване на
реалното му и ефективно изразено мнение в психологическа експертиза или со
циален доклад у нас биха могли да дадат основание за съмнение у чужд съд от
носно адекватното предоставяне на възможност за изслушване на детето, което
впоследствие да затрудни движението на съдебните решения.
Параграф 3 на чл. 11 от Регламент 2201/2003 закрепя принципа, че съдът,
който се произнася по искане за връщане на дете по Хагската конвенция от
1980 г., „действа експедитивно“, като, от една страна, използва най-бързите про
цедури, съществуващи по националното право, а от друга – се произнася с ре
шение не по-късно от шест седмици след внасяне на молбата, освен когато из
ключителни обстоятелства правят това невъзможно. В Практическия наръч
ник по прилагането на Регламента се уточнява, че в рамките на този срок след
ва да се постанови изпълняемо съдебно решение, доколкото само такъв вид ре
шение отговаря на идеята за бързо връщане на детето.60 Срокът по чл. 11, пар. 3
започва да тече от момента, в който съдът е сезиран с молбата за връщане.61
Българският съд при подадена молба за връщане по реда на Хагската кон
венция от 1980 г. на национално ниво е обвързан от специалните правила на
Закона за закрила на детето (чл. 22а–22ж), допълнени от ГПК. Той не може да
си избере друг вид процедура. Според чл. 22в, ал. 1 от Закона за закрила на де
тето първоинстанционният съд – СГC – се произнася с решение в едномесечен
срок от постъпване на молбата, а според чл. 22г, ал. 1 САС се произнася с ре
шение в едномесечен срок от постъпване на жалбата, като неговото решение е
окончателно. Тези срокове са по-кратки от шест седмици за всяка от инстан
циите, но взети заедно, надхвърлят 6 седмици. В допълнение, те никога не мо
гат да бъдат спазени в практиката. Причините са много. Сроковете от по един
месец за всяка инстанция не отчитат времето за администриране на делото, за
връчване на книжата на участващите страни, много често едната от които се
намира в чужбина, за превод на документите, за съставяне на социални доклади
и експертизи, за изслушване на детето и на носителите на родителската отго
вор
ност, участието на про
ку
рор и на Министерството на пра
во
съ
дието, на
Дирекция „Социално подпомагане“, процесуалните срокове, които не са уреде
ни по специален начин в Закона за закрила на детето, и т.н. Практически по
всички дела у нас е налице драстично неспазване както на срока по Регламент
2201/2003, така и на националните срокове по Закона за закрила на детето.
Според статистическите данни от 2017 г. в България средният срок за произна
60
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сяне от постъпването на искането до окончателното решение е 280 дни при сре
ден брой за останалите държави 165.62 В огромния брой случаи забавянето е
резултат от „изключителни обстоятелства“, които правят невъзможно произна
сянето в установените срокове. Тези изключителни обстоятелства са свързват
най-вече с обективни фактори, като например изслушване на детето/носител на
родителска отговорност в чужбина по реда на Регламент 1206/2001, изискване
на социален доклад от другата държава, необходимост от преводи и пр. Фор
мални санкции за забавеното произнасяне не са предвидени. Продължителното
разглеждане на делото засяга неблагоприятно най-вече детето и родителя, кой
то е молител по делото за връщане, които с всеки изминал ден губят контакта
помежду си, като в някои случаи това е фатално и завинаги.
Ускоряването на националната процедура по произнасяне по молбата за връ
щане по Хагската конвенция от 1980 г. предполага нарочни законодателни из
менения, които да адресират изложените по-горе причини за забавяне. Отделно
в Практическия наръчник по прилагане се препоръчват мерки като премахване
на възможността за обжалване, обжалване, но с възможност за предварително
изпълнение, както и обжалване без предварително изпълнение, но с ускорен
срок за произнасяне.63 Всички тези предложения могат да ускорят производст
вото, но носят и съществени рискове, които трябва да бъдат преценени внима
телно при евентуални бъдещи промени.
Член 11, пар. 4 от Регламент 2201/2013 установява специално правило,
което ограничава възможността да се откаже връщане на дете на основание
чл. 13, буква „б“ от Хагската конвенция от 1980 г. в случай на сериозна опас
ност връщането на детето да го изложи на заплаха от психическо или физи
ческо увреждане или по друг начин да го постави в неблагоприятна ситуация.
При такъв риск чл. 11, пар. 4 не позволява на съда да откаже връщане, ако
установи, че са направени адекватни уговорки, осигуряващи защитата на
детето след неговото завръщане. „Установяването“ на такива мерки предпо
лага те не просто да съществуват в правото на държавата, където детето е има
ло обичайно местопребиваване непосредствено преди отвличането, а че сезира
ният съд трябва да се убеди, че те са предприети и обвързват органите, отго
ворни за тяхното спазване, в държавата, където детето ще се завърне въпреки
съществуващата сериозна заплаха.64 За целта съдът може да ползва централни
те органи, както и да общува директно с другия съдия, като използва механизма
на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Установява
нето на адекватни мерки може да произтича и от постигнато съгласие между
носителите на родителската отговорност, като дори и в тази ситуация е препо
ръчително сезираният съд да се увери чрез потвърждение от държавата, където
детето ще бъде върнато, че те съществуват и тяхното спазване може да бъде
контролирано. Мерките трябва да са насочени към закрила на детето, която
включва неговата личност, а в определени ситуации, вкл. с оглед на защитата
на правото на личен и семеен живот, закрепено в чл. 8 ЕКЗПЧ, може да се отна
https://assets.hcch.net/docs/d0b285f1-5f59-41a6-ad83-8b5cf7a784ce.pdf.
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_en.pdf, с. 34.
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сят и до закрила на лицето, от което детето зависи.65 Примерни мерки за закри
ла са например осъществяване на надзираван контакт с детето, обезпечаване на
детето, евентуално на майката, на „сигурно убежище“ и т.н. В българската съ
дебна практика не се срещат случаи, при които съдът, формирайки извод, че е
налице сериозна опасност от връщането, да предприеме сам мерки по контакт с
чужд съд или административен орган или да укаже на страните да му предло
жат адекватни мерки. Причината е повелята за бързина, както и фактът, че у нас
степента на комуникация с чужди съдилища, вкл. чрез централните органи, не е
достатъчно развита. Съществуват непознаване и естествено недоверие, които
се явяват спирачка пред прилагането на механизма на адекватните мерки. В до
пълнение, сезираният съд трудно се уверява, че веднъж постановени, мерките
няма да бъдат променени или отменени. Възможен изход от тази ситуация е
постановяването на мерки за осигуряване на закрила на детето от съда в държа
вата членка, където детето е отвлечено, които да се движат заедно с детето при
неговото връщане в държавата членка, където е било неговото обичайно
местопребиваване преди отвличането (чл. 42, пар. 2, ал. 2).
Последното специално правило за съда в държавата членка, който се произ
нася относно връщането на детето по Хагската конвенция от 1980 г., се съдър
жа в параграф 5 на чл. 11. Според него този съд не може да откаже връщане на
детето, ако на лицето, което е поискало връщането му, не е предоставена въз
можност да бъде изслушано. В случая отново става дума за предоставяне на
възможност. Такава възможност трябва да бъде дадена отделно и самостоятел
но от подадената молба за връщане по реда на Хагската конвенция от 1980 г. Тя
трябва да е свързана с възраженията на отвлеклия родител и детето. Предоста
вянето на възможност за изслушване трябва да достигне до молителя. Самото
изслушване може да се осъществи непосредствено по правилата на българско
то процесуално право, а ако лицето се намира в друга държава членка – с по
мощ
та на Регламент 1206/2001, вкл. с пред
ви
де
на
та в не
го въз
мож
ност за
използване на дистанционни форми на комуникация (чл. 10, пар. 4).66
Предоставянето на възможност за изслушване е условие за издаване на
удостоверението във връзка с чл. 42 и се проверява от съда на държавата
членка, където е било обичайното местопребиваване на детето непосредствено
преди отвличането във връзка с чл. 11, пар. 7.
4.3.2. Специални правила за съда по обичайното местопребиваване на
детето непосредствено преди отвличането в случай на отказ за връщане
по Хагската конвенция от 1980 г. – параграфи 6–8
В случай на отказ за връщане на дете, постановен на основание чл. 13 от
Хагската конвенция от 1980 г., Регламент 2201/2003 се отклонява от системата
на Конвенцията и предоставя на съда на държавата членка, където детето е има
ло обичайно местопребиваване непосредствено преди отвличането, възможност
също да се произнесе относно връщането, като неговото решение се ползва с
привилегирован режим на движение и може да надделее над решението за отказ

65
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за връщане по Хагската конвенция от 1980 г. (чл. 40, 42, 47). За да се стигне до
този резултат, Регламент 2201/2003 използва няколко специални правила, съ
държащи се в пар. 6, 7 и 8 на чл. 11.
Най-напред съдът на държавата членка, където детето е имало обичайно
местопребиваване непосредствено преди отвличането, трябва да бъде уведо
мен незабавно за решението по Хагската конвенция от 1980 г., постановя
ващо отказ от връщане на основание чл. 13. В чл. 11, пар. 6 изрично се по
сочва, че съдът получава документите в едномесечен срок от датата на ре
шението за отказ от връщане. Според цитираната разпоредба съдът, който
постановява окончателно решение за отказ от връщане на основание чл. 13 по
Хагската конвенция от 1980 г., трябва да изпрати копие от решението, както и
„съответните документи“, които включват протокол от заседание и други доку
менти, които съдът прецени за релевантни (например поканата на молителя да
бъде изслушан и т.н.). Член 11, пар. 6 не урежда въпроса с превода. Практиче
ският наръчник за приложение най-общо указва, че съдилищата трябва да наме
рят прагматично разрешение, че преводът може да се отнася до най-важните
документи (решението), че централните органи също може да се включат, но че
в крайна сметка, с оглед на изискването за бързо предаване на документите,
преводът трябва да се направи от съд на държавата, където детето е имало оби
чайно местопребиваване преди отвличането.67
Изпращането може да се осъществи директно от съда или чрез „неговата
централна власт“ – в случая – чрез Министерството на правосъдието, действа
що като централен орган. Адресат на документите е чуждият компетентен съд,
който също може да бъде достигнат чрез „неговата централна власт“ (вкл. цен
тралния орган). Директната комуникация между съдилищата отново може да се
подпомогне от Европейската съдебна мрежа по гражданскоправни въпроси.
Ако по делото за отвличане има данни за производство в държавата, откъдето
детето е отвлечено, съдът трябва да уведоми именно този съд. Ако няма данни,
за ориентир може да послужи информацията от Европейския портал за елек
тронно правосъдие.
Практиката у нас показва, че съдът изпраща решението на Министерството
на правосъдието, което като процесуален представител на молителя има всички
книжа по делото, и разчита, че той ще го препрати на чуждия централен орган,
който от своя страна ще представи решението на съда, където детето е имало
обичайно местопребиваване непосредствено преди отвличането. От формална
гледна точка това процесуално поведение отговаря на изискванията на Регла
мента и на националните правила. Недостатъкът му е, че то никога не може да
доведе до предаване на решението и „съответните документи“ в указания от
пар. 6 на чл. 11 едномесечен срок. При неспазване на срока няма предвидени
санкции. Параграф 7 на чл. 11 създава допълнителни възможности, които не за
висят от предаването в срок от един месец на окончателното решение за отказ
от връщане на дете по чл. 13 от Хагската конвенция от 1980 г.
В чл. 11, пар. 7 във връзка с чл. 10 от Регламент 2201/2003 е закрепена
концепцията, че съдът по обичайното местопребиваване на детето преди отвли
67
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чането остава компетентен да се произнесе относно упражняването на роди
телските права, включително когато е налице отказ от връщане на дете, поста
новен на основание чл. 13 от Хагската конвенция.
Съдът на държавата членка по обичайното местопребиваване на детето пре
ди отвличането в случай на отказ от връщане може да се произнесе относно
упражняването на родителските права, защото: 1) вече е сезиран с такова иска
не; 2) страните в срок от три месеца от уведомяването за решението за отказ са
сезирали съда с такова искане. Първата хипотеза предполага при вече висящо
производство заинтересованата страна да представи решението за отказ и съот
ветните документи и да претендира от съда да процедира по начин, който да му
позволи да издаде удостоверението по чл. 42. В литературата се поддържа ста
новището, че това може да стане при висящо производство както пред първа,
така и пред въззивна инстанция.68 Във втората хипотеза пар. 7 предвижда уве
домяване на страните от съда или „централната власт“, които са получили ре
шението и съответните документи по реда на пар. 6. „Съдът“ е родово компе
тентният съд в държавата по обичайното местопребиваване на детето преди от
вличането (у нас – районният съд), достигнат директно от съда по отвличането
съгласно пар. 6 или чрез местния централен орган. Задължението на съда да
уведоми страните и да ги прикани да предявят иск, следващо от Регламента, е
непознато на българското процесуално право. Не е познато и прилаганото в
други държави членки служебно самосезиране.69 По-реалистичната ситуация е
уведомяването да се осъществи с помощта на централния орган – Министер
ството на правосъдието, което в рамките на механизма на Хагската конвенция
от 1980 г. представлява молителя. Член 11, пар. 7 предвижда уведомяване на
„страните“, т.е. потенциалните носители на родителска отговорност, които при
ситуация на отвличане най-често са родителите.70 Те имат тримесечен срок от
датата на уведомлението, осъществено по националното право или с помощта
на Регламент 1393/2007, да сезират съда с иск относно упражняването на роди
телските права. Ако срокът не бъде спазен, съдът прекратява делото, без това
да засяга правилата за международна компетентност, което практически озна
чава, че достъпът до привилегированото решение по чл. 42 отпада. Ако реше
нието на съда не съдържа връщане на детето и са изпълнени предпоставките на
чл. 10, б. „б“, iv), компетентността на сезирания съд се прекратява.
Последното специално правило на чл. 11 се съдържа в пар. 8 от Регламент
2201/2003, според който при отказ от връщане на дете по чл. 13 от Хагската
конвенция от 1980 г. всяко последващо решение, което постановява връщане,
издадено от съда, който е компетентен по силата на Регламента, се изпълнява
съобразно раздел 4 от глава III, за да се гарантира връщането на детето. Този
параграф като правило съставлява връзката между чл. 11, съдържащ специал
ните правила на Регламента спрямо Хагската конвенция от 1980 г. на ниво за
дължения на съдилищата на държавите членки преди и след отвличането, и при
вилегированото директно изпълнение по чл. 40, чл. 42 и чл. 47.

Вж. Регламентът „Брюксел IIа“. Коментар, с. 170.
Вж. Регламентът „Брюксел IIа“. Коментар, с. 168.
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Rauscher, Th. Оp. cit., p. 174.
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4.4. Пряко изпълнение на решение по чл. 11, пар. 8 – чл. 40, 42 и 47
Решението, постановено по реда на чл. 11, пар. 8 след отказ от връщане на
дете, постановен на основание чл. 13 от Хагската конвенция от 1980 г., съдър
жащо връщане на дете, попада в обхвата на раздел 4 от глава III и се ползва с
привилегията на прякото изпълнение без декларация за изпълняемост и призна
ване без възможност за противопоставяне (чл. 40 във връзка с чл. 42, пар. 1).
Доколкото режимът на движение на този вид решения е сходен с този на реше
нията по чл. 41, направеният в т. 3 анализ е относим и към този вид решения.
Решението относно връщането трябва да е изпълняемо, вкл. предварително
изпълняемо (чл. 42, пар. 2, ал. 2), но не е необходимо да се предшества от
окончателно решение на същия съд относно правото на упражняване на ро
дителските права върху детето71, т.е. то може да се съдържа в отделно съдеб
но произнасяне, което подлежи на обжалване.72
За да се ползва от привилегированото движение, съдебното решение трябва
да бъде удостоверено от постановилия го съд само ако същият се убеди, че:
– На детето е дадена възможността да бъде изслушано, освен ако из
слушването е било неподходящо поради неговата/нейната възраст или степента
му/є на зрялост. Това изискване е паралелно на изискването по чл. 11, пар. 2.
Особеното тук е, че детето твърде вероятно не се намира в държавата, чийто
съд следва да му даде възможност за изслушване. Отделно достъпът до детето
преминава през родителя, съответно той може да бъде осуетен или изключен.
От ключово значение е ефективното връчване при използване на Регламент
1393/2007 и способите за събиране на доказателства в чужбина, установени с
Регламент 1206/2001, вкл. използването на дистанционни форми на комуника
ция.
– На страните е дадена възможността да бъдат изслушани. Тук се
включват страните, носители на материалното право на родителска отговор
ност, които са страни и в производството по реда на Хагската конвенция от
1980 г., а това най-често са родителите. Предоставянето на възможност означа
ва ефективно, надлежно връчване на съобщения (Регламент 1393/2007) и на
деждно събиране на доказателства (Регламент 1206/2001).
– Съдът е взел предвид при произнасянето на своето решение мотивите за
и доказателствата в подкрепа на издаденото решение в съответствие с член 13
от Хагската конвенция от 1980 г. Това задължение на съда произтича от необ
ходимостта той да се запознае с фактите и обстоятелствата, мотивирали съда,
отказал връщане по Хагската конвенция от 1980 г., и на собствено основание, с
оглед на историята на детето и най-новите обстоятелства, събрани в рамките на
производството по чл. 11, да формира свои собствени изводи. Според Съда на
ЕС по делото Povse, C-211/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:400 компетентният съд
трябва да вземе под внимание основанията и доказателствата, въз основа на
които е постановено решението за отказ за връщане. Това отчитане допъл
нително обосновава изпълняемостта на подобно решение, след като такова
бъде постановено, в съответствие с принципа на взаимно доверие, който е в
71
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Вж. решение на Съда на ЕС Povse, C-211/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:400.
Вж. решение на Съда на ЕС Rinau, C-195/08 PPU, EU:C:2008:406, т. 63.
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основата на Регламента (т. 59). В допълнение, Съдът на ЕС подчертава, че:
системата включва двойна проверка на въпроса за връщане на детето, като в
този смисъл гарантира по-доброто мотивиране на решението и засилена за
щита на интересите на детето (т. 60).
Отделно практиката на ЕСПЧ с оглед на прилагането на чл. 8 от ЕКЗПЧ
изисква да се направи и оценка на противоречивите интереси и на висшия инте
рес на детето, без които решението по чл. 11, пар. 8 може да се счете за необос
новано.73
Удостоверението съгласно стандартната форма в приложение IV в случая
трябва да се издаде на езика на решението служебно от съдията, който е поста
новил изпълняемото решение в съответствие с чл. 11, пар. 8. Отново съдията
трябва само да отбележи позитивното осъществяване на посочените пред
поставки, които са описани съответно в т. 11, 12 и 13 от удостоверението. Той
трябва също така, ако са постановени мерки за закрила след връщането на дете
то в държавата на обичайното му местопребиваване, да ги опише (чл. 42, пар. 2,
ал. 2).
Издаденото удостоверение по чл. 42 не може да се обжалва, но отказът за
издаване – може. То може да бъде предмет единствено на поправка в държавата
по произход (чл. 43). Самото решение относно връщане на дете, съдържащо се
в решение, постановено в съответствие с чл. 11, пар. 8, може да бъде предмет
на обжалване.
Във връзка с решенията по чл. 42 е налице богата и сложна практика на Съда
на ЕС. Тя може да бъде систематизирана около идеята, че тези решения трябва
да се движат максимално бързо, съответно срещу тях не може да се използват
процедури и механизми, които да блокират тяхното бързо принудително изпъл
нение. Всички изводи, които следват от изложените по-долу решения, са прило
жими само за привилегированите решения по чл. 40, но не и за решенията,
които са различни от тях.74
По делото Rinau, C-195/08 PPU, EU:C:2008:406 Съдът на ЕС приема, че
изпълнението на решение, постановено по чл. 11, пар. 8, съдържащо връщане
на дете, не може да бъде спряно, защото в държавата членка по изпълнение е
подадена молба за непризнаване на решението. Това произнасяне стъпва
върху нормативно установеното правило в чл. 42, пар. 1 от Регламент
2201/2003, че този тип решение се изпълнява без каквато и да е възможност за
противопоставяне на признаването му. Съответно Съдът на ЕС приема, че: ис
кането за непризнаване на съдебно решение не се допуска, ако е било издадено
удостоверение по силата на член 42 от Регламента. При това положение
удостовереното решение се ползва с изпълняемост и срещу неговото призна
ване не може да се повдигне никакво възражение (т. 101).
В същото това решение Съдът на ЕС предотвратява възможността за проти
вопоставяне на решението, удостоверено по чл. 42, с помощта на процедури в
държавата членка, където е постановено решението за отказ от връщане
Вж. решение на ЕСПЧ Sneerson and Campanella v. Italy 14737/09.
Както се случва например в решение № 610 от 1.03.2018 г. по в. гр. д. № 717/2018 г. на
Апелативния съд – София.
73
74

Родителската отговорност, включително отвличането на деца

351

на детето по Хагската конвенция от 1980 г., насочени към това решение за от
каз и водещи до спирането на неговото изпълнение, неговото изменение, отмя
на или при всяко положение липсата на сила на пресъдено нещо на това реше
ние или заместването му с решение за връщане. Съдът на ЕС изрично поста
новява, че всички тези действия са без значение, доколкото връщането на де
тето не се е състояло в действителност.
По делото Povse, C-211/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:400 Съдът на ЕС постано
вява, че: последващо решение, постановено от съд на изпълняващата държа
ва членка, с което временно се предоставя правото на упражняване на ро
дителските права и което се счита за изпълняемо съгласно правото на та
зи държава, не може да се противопостави на изпълнението на удостоверено
решение, постановено преди това от компетентния съд на държавата член
ка по произход, с което се разпорежда връщането на детето, както и че: из
пълнението на удостоверено решение не може да се откаже в изпълняваща
та държава членка поради това, че в следствие на промяна в обстоятелст
вата, настъпила след неговото постановяване, то би могло сериозно да
накърни най-добрия интерес на детето. Подобна промяна трябва да се из
тъква пред компетентния съд на държавата членка по произход, който
трябва да бъде сезиран и с евентуално искане за спиране на изпълнението на
неговото решение.
По делото Zarraga C-491/2010 PPU Съдът на ЕС се произнася във връзка със
ситуация, при която в държавата членка по произход на решението по чл. 11,
пар. 8 (Испания) е издадено удостоверение по чл. 42 във връзка с приложение
IV, за което в държавата членка по изпълнението (Германия) се приема, че е на
лице нарушение на чл. 24 от Хартата на основните права на ЕС, доколкото де
тето не е изслушано. Това решение е било предмет на принудително изпълне
ние в Германия, където е поставен въпросът дали действително и за подобна
ситуация привилегированото решение по чл. 42 следва да се движи свободно и
да се изпълнява в другите държави членки. Отговорът, даден от Съда на ЕС, е:
компетентният съд на изпълняващата държава членка не може да се проти
вопостави на изпълнението на удостоверено решение за връщане на неправо
мерно задържано дете по съображението, че съдът на държавата членка по
произход е постановил това решение в нарушение на член 42 от Регламент
(ЕО) № 2201/2003..., тълкуван в съответствие с член 24 от Хартата на ос
новните права на Европейския съюз, тъй като компетентни да преценят да
ли е налице подобно нарушение са единствено съдилищата на държавата
членка по произход.
Привилегированите решения по чл. 41 и чл. 42 от Регламент 2201/2003 се
изпълняват в друга държава членка при същите условия, каквито биха се прила
гали, ако бяха издадени в тази държава членка (чл. 47, пар. 2, ал. 1). Оттук в
литературата се прави извод за необходимостта от издаване на изпълнителен
лист.75 В част VII на ГПК обаче не се съдържат помощни правила, които да по
сочват кой съд по каква процедура е компетентен да издаде изпълнителен лист
(както е направено например по повод на европейската заповед за плащане в
75

Вж. Попова, В. Цит. съч., с. 31.
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чл. 627, ал. 1 ГПК, при издръжката – чл. 627а, ал. 1 ГПК). Не може да помогне
и чл. 405, ал. 4 ГПК, който предвижда, че съдът по допускането на изпълне
нието издава изпълнителен лист въз основа на актовете по чл. 404, т. 2 (реше
нията, актовете и съдебно-спогодителните протоколи на чуждестранните съди
лища, които подлежат на изпълнение на територията на Република България
без нарочно производство), доколкото в случая не се преминава през процедура
по допускане до изпълнение. Отделно от това издаването на изпълнителен лист
е самостоятелна допълнителна процедура, която включително позволява об
жалване (чл. 407 ГПК), която е от естество да доведе до забавяне и отлагане на
принудителното изпълнение на привилегированите решения. От своя страна
Съдът на ЕС във връзка с решението по чл. 42 е постановил изрично по делото
Rinau, C-195/08 PPU, че сезираната юрисдикция само е длъжна да констатира
изпълняемостта на удостовереното решение и да уважи искането за неза
бавно връщане на детето. Считам, че това произнасяне дава отговор и на въп
роса за нуждата от изпълнителен лист.
Съгласно чл. 47, пар. 2, ал. 2 от Регламент 2201/2003 привилегированите ре
шения може да не бъдат изпълнени, ако противоречат на последващо изпълня
емо решение. Съгласно практиката на Съда на ЕС тази несъвместимост може
да се проверява само с оглед на евентуално постановените последващи реше
ния на компетентните съдилища на държавата членка по произход (Povse,
C-211/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:400, т. 76). Това би бил случаят на отмяна или
изменение на постановеното изпълняемо решение или издаване на последващо
ново решение. В същото решение (т. 78) Съдът на ЕС изключва възможността
такова решение да бъде постановено в държавата членка по изпълнението, до
колкото това би заобиколило механизма на привилегированото движение на ре
шения от раздел 4 на глава III и би признало компетентност на съдилищата в
държавата членка по изпълнение. Не трябва да се забравя обаче, че това произ
насяне на Съда на ЕС се отнася до конкуренция, произтичаща от последващо
решение, постановено от съд на изпълняващата държава членка, с което вре
менно се предоставя правото на упражняване на родителските права и което се
счита за изпълняемо съгласно правото на тази държава.

XI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЕТЕНТЕН СЪД
И ПРИЛОЖИМО ПРАВО ПО ПРАВИЛАТА
НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 650/2012
съдия Светлана Калинова
1. Приложно поле на Регламента
Както всеки друг Регламент, представляващ част от европейското правно
пространство, и Регламент 650/2012 има специфично приложно поле. За да се
извърши преценка дали правилата на този Регламент намират приложение,
следва да бъдат разрешени три предварителни въпроса:
– преценка на фактите, които определят естеството на спорното правоотно
шение (правна квалификация), въз основа на която се определя дали спорът по
пада в материалноправния обхват на Регламента;
– преценка на фактите, свързани с пространствените предели на правоотно
шението, въз основа на която се определя дали спорът попада в пространстве
ните предели на Регламента;
– преценка на фактите, свързани с времевите рамки на правоотношението,
въз основа на която се определя дали спорът попада във времевите предели на
Регламента.
1.1. Материалноправен обхват на Регламента
При разрешаване на спор с международен елемент първата стъпка е квали
фицирането на спорното право, въз основа на което се определят компетент
ният съд и приложимото право.
Приложното поле на Регламент 650/2012 обхваща всички гражданскоправни
аспекти на наследяването на имуществото на починало лице, а именно всички
форми на прехвърляне на активи, права и задължения в случай на смърт, било
то доброволно прехвърляне по силата на разпореждане с имущество в случай
на смърт или прехвърляне по силата на наследяване при липса на завещание
(съображение 9 от Преамбюла на Регламента). Целта на подобна уредба е в ев
ропейското пространство на правосъдие гражданите да могат да организират
предварително въпросите на своето наследство, както и по ефикасен начин да
бъдат гарантирани правата на наследниците и заветниците, както и на други ли
ца, близки на починалия, и на кредитори на наследството (съображение 7 от
преамбюла на Регламента).
Прилагането на Регламент 650/2012 изисква спорът да е свързан с трансг ра
нично наследяване, като следва да се има предвид, че Регламентът не се отнася
само до наследяване с международен елемент, свързан с ЕС.
Няколко са мислимите хипотези на наследяване с трансграничен елемент:
– когато починалият не е гражданин на държавата по обичайното му
местопребиваване;
– когато починалият притежава активи в друга държава, различна от държа
вата по обичайното му местопребиваване, независимо дали тези активи пред
ставляват съществена част от притежаваното от него имущество;
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– когато част от наследниците или други бенефициери на наследството жи
веят в държава, различна от държавата по обичайното местопребиваване на по
чиналия.
Правилата на Регламент 650/2012 за определяне на съда, който е компетен
тен да се произнесе, и на правото, което следва да се приложи, съгласно чл. 1 се
прилагат при наследяване в случай на смърт. Някои въпроси, които по принцип
може да бъдат свързани с наследяването на едно лице обаче, са изключени от
приложното поле на Регламента, а именно данъчните, митническите и адми
нистративните въпроси във връзка с наследяването. Регламентът няма за цел да
замести установените в държавите членки правила, свързани с данъчното обла
гане при наследяване – дори Регламентът да намира приложение по отношение
на наследяването, по отношение на данъчното облагане, респ. други видове так
си, дължими при откриване на едно наследство, приложение ще намерят разпо
редбите на националното право, касаещи трансграничните наследявания.
От приложното поле на Регламента са изключени и въпросите, свързани със
статута на физическото лице; семейните отношения; дееспособността на лица
та; безвестното отсъствие; както и въпросите, свързани с режима на имущест
вените отношения на съпрузите; задълженията за издръжка (извън произтича
щите в случай на смърт); действителността на формата на разпореждания с
имущество в случай на смърт, направени устно; права и имущества, възникна
ли или прехвърлени по различен от наследяване начин; въпросите, които се
уреждат от дружественото право и правото, уреждащо други юридически лица
или неперсонифицирани сдружения; прекратяването, ликвидацията и сливането
на дружества и други юридически лица или неперсонифицирани сдружения; уч
редяването, управлението и прекратяването на доверителна собственост;
естеството на вещните права; вписването в регистъра на права върху недвижи
ма или движима собственост, включително правните изисквания за такова впис
ване, както и последиците от вписването или невписването на такива права в
регистъра (чл. 2 от Регламента).
1.2. Териториален обхват на Регламента
От правилата на Регламент 650/2012 са обвързани всички държави – членки
на ЕС, с изключение на Великобритания, Дания и Ирландия, което обаче не оз
начава, че Регламентът няма да намери приложение по отношение на наследст
во на гражданин на някоя от тези три държави в хипотеза, при която починалият
е притежавал активи на територията на друга държава членка. Властите на тези
три държави не са длъжни да прилагат Регламента при разрешаване на спорове,
свързани с трансгранично наследяване. Българският съдия обаче, когато е сези
ран с искане, основано на трансгранично наследяване, следва да има предвид
разпоредбата на чл. 34 от Регламента, според която за приложимо може да бъ
де определено и правото на трета държава. Ако починалият е имал обичайно
местопребиваване в Дания, Великобритания или Ирландия, компетентен ще бъ
де съдът на държавата членка по местонахождението на активите на починалия.
Тоест приложение ще намери разпоредбата на чл. 10 от Регламента, който
предвижда субсидиарна компетентност в хипотези, при които обичайното
местопребиваване на починалия към момента на смъртта му не е в държава
членка – съдилищата по местонахождението на активите на наследственото
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имущество са винаги компетентни да се произнесат относно наследството като
цяло, доколкото починалият е бил гражданин на държавата, на чиято територия
се намират неговите активи, или предишното обичайно местопребиваване на
починалия е било в същата държава членка, при условие че към момента на се
зирането на съда са изтекли не повече от 5 години, откакто обичайното
местопребиваване е променено.
За да се приеме, че Регламент 650/2012 намира приложение, съдът следва да
определи своята компетентност по правилата на чл. 4 и 10 от Регламента.
Регламентът намира приложение винаги когато съд или друг орган на държава
членка е компетентен да се произнесе според установените в тези разпоредби
правила, като без правно значение е националността на починалия, както и дали
наследството включва активи, които се намират на територията на трета държа
ва. Целта на унифицирането на правната уредба, касаеща наследяването, е съз
даването на уеднаквен режим, приложим към наследяването с трансгранични
последици в неговата цялост, осъществяването на което включва хармонизира
не на правилата за международната компетентност на съдилищата на държави
те членки. Или, както се приема в решение на Съда от 21 юни 2018 г. по дело
C-20/17, Vincent Pierre Oberle, т. 56 и в ре
ше
ние от 12 ок
том
в
ри 2017 г.,
Kubicka, C-218/16, EU:С:2017:755, т. 57, тъл
ку
ва
не
то на разпо
ред
би
те на
Регламент 650/2012, което би могло да доведе до раздробяване на наследство
то, е несъвместимо с целите на този Регламент. Приложимото право следва да
урежда наследяването като цяло.
1.3. Времеви предели на приложението на Регламент 650/2012
Съгласно чл. 83 Регламентът се прилага по отношение наследяването на ли
ца, които са починали на или след 17.08.2015 г. Ако наследодателят е починал
преди тази дата, правилата на Регламента няма да намерят приложение и съдът,
нотариусът или друг орган, разрешавайки въпроси, свързани с трансгранично
наследяване, ще приложи националните правила на международното частно
право (Кодекса на международното частно право за Република България). Ако
наследодателят е починал на или след 17.08.2015 г., приложение ще намерят
правилата на Регламента, които изцяло изместват националните правила на
МЧП.
Правилата на Регламент 650/2012 ще намерят приложение и когато наследо
дателят е избрал приложимото към наследяването си право преди 17.08.2015 г.
(преди тази дата е направено завещание, с което е упражнена възможността за
избор на приложимо право).

2. Правила за определяне на компетентен съд
Съгласно чл. 15 от Регламента сезираният с въпросите на наследяването съд
(или друг орган) преценява компетентността си служебно. Първо съдът следва
да прецени дали правилата на Регламента са приложими (с оглед на посочените
по-горе материалноправни, пространствени и времеви предели), след което да
прецени дали разполага според правилата на Регламента с компетентност да се
произнесе по въпросите, свързани с наследяването, с които е сезиран. Ако
приеме, че не разполага с компетентност по правилата на Регламента, съдът
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служебно следва да констатира липсата на компетентност при съобразяване и
на разпоредбите на чл. 5, 6 и 7 от Регламента.
Основна характеристика на международната компетентност е, че тя е изгра
дена върху принципа на съдебното единство при определяне на компетентност
та. Ирелевантно е обстоятелството какъв е видът на наследственото имущество
(дви
жи
мо или недвижимо). От глед
на точ
ка на уста
но
ве
ни
те с Регламент
650/2012 правила българският съд се оказва компетентен и по дела за наследст
во, което включва недвижими имоти с местонахождение в чужбина. Значението
на този принцип изрично се подчертава в решение от 21 юни 2018 г. на Съда по
дело Vincent Pierre Oberle, C-20/17, т. 37 – учреденото в чл. 4 на Регламент
650/2012 общо правило за компетентност се отнася до въпроси, свързани с
наследяването като цяло, което предполага, че то следва по принцип да се при
лага към всички производства в областта на наследяването, които се развиват
пред националните съдилища на държавата членка. Какъвто и да е следовател
но видът на производството пред българския съд (исково или охранително), той
следва да извърши преценка за своята компетентност по правилата на
Регламент 650/2012, ако пред него е поставен за разглеждане въпрос, свързан с
наследяване в случай на смърт.
Регламент 650/2012 съдържа детайлни правила за определяне на компетент
ността при започнала процедура пред съд на държава членка, която е обвързана
от Регламента. Основният принцип, който Регламентът установява, е, че компе
тентен да се произнесе по въпроси, свързани с наследяването, е съдът на дър
жавата членка по обичайното местопребиваване на починалия към момента на
смъртта му (чл. 4). Този съд разполага с компетентност по отношение на насле
дяването на имуществото като цяло, т.е. по отношение на всички активи, вклю
чително и активи, които се намират на територията на трета държава. Така уч
реденото от чл. 4 общо правило за компетентност предполага, че то следва по
принцип да се прилага към всички производства в областта на наследяването,
които се развиват пред националните съдилища на държавата членка (решение
на Съда от 21 юни 2018 г. по дело C-20/17, Vincent Pierre Oberle, т. 37), незави
симо дали тези производства са искови, или охранителни (решение на Съда от
21 юни 2018 г. по дело C-20/17, Vincent Pierre Oberle, т. 43), включително и
производствата за издаване на европейско и национални удостоверения за
наследство (решение на Съда от 21 юни 2018 г. по дело C-20/17, Vincent Pierre
Oberle). От така даденото от Съда тълкуване следва извод, че издаденото на
ционално удостоверение за наследство (удостоверение за наследници според
българското законодателство) ще се счита като издадено от некомпетентен ор
ган от гледна точка на международното частно право, ако обичайното местопре
биваване на починалия е в друга държава членка. Тази особеност българският
съд следва да има предвид и при разрешаване на спор за собственост върху нед
вижим имот, находящ се в Република България – правата на наследниците на
лице, чието обичайно местопребиваване към момента на смъртта е било в дру
га държава членка, следва да бъдат определени с акт, издаден от компетентния
по правилата на Регламент 650/2012 орган.
По правилата на Регламент 650/2012 едно лице може приживе да определи
приложимото към наследяването си право, но не и съда, който ще бъде компе
тентен да се занимава с въпросите, касаещи наследяването. Дори приживе
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наследодателят да е определил приложимото към наследяването право по реда
на чл. 22 от Регламента, компетентен да се произнася по всички свързани с
наследяването въпроси отново ще бъде съдът по обичайното местопребиваване
на починалия. Избор на съд, направен със завещание или друго разпореждане с
право на собственост по повод на смърт, по правилата на Регламент 650/2012 е
недействителен. Ако наследодателят е избрал приложимо право по правилата
на чл. 22 от Регламента (т.е. избрал е за приложимо към наследяването си като
цяло правото на държавата, чийто гражданин е към момента на избора или към
момента на смъртта – отечественото си право), но обичайното му местопреби
ваване към момента на смъртта е в друга държава, компетентният да се произ
несе по въпросите на наследяването съд ще прилага чуждо право (правото, из
брано от наследодателя). В подобна хипотеза разпоредбата на чл. 5 от Регла
мента предвижда възможност наследниците или бенефициерите да постигнат
съгласие за избор на компетентен съд, който да разреши споровете им, свърза
ни с наследяването, но за наследодателя подобна възможност не съществува.
Изборът на съд, упражнен по реда на чл. 5 от Регламента, следва да се пре
допределя от избора на приложимо право, направен от наследодателя по реда
на чл. 22 от Регламента – наследниците или бенефициерите могат да изберат за
компетентен да разреши споровете им съда на държавата членка, чието право
наследодателят е избрал като приложимо към наследяването. Ако наследници
те или бенефициерите се възползват от тази възможност, определеният по тях
но общо съгласие съд ще разреши въпросите, свързани с наследяването, прила
гайки собственото си право (правото, избрано от наследодателя).
Съгласно чл. 5, пар. 2 това споразумение за избор на съд следва да бъде
сключено в писмена форма с поставяне на означение на датата и се подписва от
заинтересованите страни. Изрично е прието, че всяко съобщаване по електро
нен път, което осигурява траен запис на споразумението, се счита за равностой
но на „писмена форма“.
Съдилищата на държава членка, чието право е било избрано за приложимо
от починалия съгласно чл. 22, са компетентни да се произнасят по отношение
на наследяването и в хипотезите на чл. 7 от Регламента:
– когато страните в производството изрично са приели компетентността на
сезирания съд;
– страните в производството са постигнали съгласие за определяне на ком
петентния съд по реда на чл. 5;
– сезираният по правилата на чл. 4 или чл. 10 съд се е отказал от компетент
ност по искане на една от страните в производството, ако счита, че съдилищата
на държавата членка, чието право е избрано за приложимо, са по-подходящи да
се произнесат относно наследяването (чл. 6 от Регламента).
Разпоредбата на чл. 9 предвижда и т.нар. компетентност, произтичаща от
явяване – ако в хода на производството пред съд на държава членка, която
упражнява компетентност съгласно чл. 7 от Регламента, стане ясно, че не всич
ки страни в производството са страни по споразумението за избор на компетен
тен съд, съдът ще продължи да упражнява компетентност, ако страните в про
изводството, които не са страни по споразумението, се явят пред съда, без да
оспорят компетентността му. Това приемане на компетентност обаче би след
вало да намери приложение само ако страната е редовно призована и се яви

358

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

пред съда, т.е. вземе лично или чрез упълномощен процесуален представител
участие в производството. Изразено от назначен от съда особен представител
съгласие за приемане на компетентността на съда не би следвало да има пред
видените в чл. 9 от Регламента последици.
Разпоредбата на чл. 10 установява т.нар. субсидиарна компетентност, като
определя за компетентен да се произнесе по всички въпроси, свързани с насле
дяването, съда по местонахождението на активите на наследственото имущест
во в два случая:
– когато обичайното местопребиваване на починалия към момента на смърт
та му не е в държава членка, но починалият е бил гражданин на държавата
членка, в която се намират активите на наследственото имущество към момен
та на смъртта му, или предишното му обичайно местопребиваване е било в съ
щата тази държава, при условие че към момента на сезирането на съда са из
текли не повече от 5 години, откакто това обичайно местопребиваване се е про
менило;
– когато няма съд в държава членка, който да е компетентен съгласно пар. 1
на чл. 10.
Разпоредбата на чл. 11 от Регламента установява и forum necessitatis – кога
то нито един съд на държава членка не е компетентен съгласно други разпоред
би на Регламента, съдилищата на държава членка могат в изключителни случаи
да се произнесат относно наследяването, ако не може в рамките на разумното
да се образува или води производство или е невъзможно да се проведе такова в
трета държава, с която случаят има тясна връзка. Установеното в тази разпо
редба правило гарантира възможността въпреки някои непредвидени об
стоятелства, включително свързани с непреодолима сила, въпросите на насле
дяването да бъдат разрешени. Такъв изключителен случай според разясненията,
дадени в съображение 31 от Регламента, може да възникне, когато е невъзмож
но дадено производство да се проведе в съответната трета държава, например
поради гражданска война, или когато разумно не би могло да се очаква от ище
ца да започне или да проведе производство в тази държава.
Разпоредбата на чл. 19 пък предвижда възможност производство, което има
за цел да гарантира опазването на наследственото имущество (производство по
т.нар. временни и охранителни мерки – съставяне на опис на наследството или
други мерки, каквито съществуват съгласно нейното законодателство), да се
отправи към съдилища на държава членка дори ако по правилата на Регламента
съдилищата на друга държава са компетентни по същността на спора.
По правилата на чл. 13 от Регламента всяко лице, което съгласно приложи
мото към наследяване право може да направи изявление пред съд относно
приемането или отказа от наследство, завет или запазена част или изявление за
ограничаване на отговорността си по отношение на задълженията на наследст
веното имущество, може да направи изявлението пред съда на държавата
членка по обичайното си местопребиваване. Тази разпоредба според Съда (ре
шение на Съда от 21 юни 2018 г. по дело C-20/17, Vincent Pierre Oberle, т. 42)
цели да опрости формалностите за наследниците и заветниците, като дерогира
правилата за компетентност, предвидени в чл. 4–11 от Регламента. Приема се,
че съдилищата, компетентни да се произнесат по въпросите, свързани с наслед
ството като цяло, съгласно чл. 4 от Регламента по принцип са компетентни да
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получават и изявления във връзка с наследяването. Наследниците и заветниците
следователно могат да направят изявление за приемане или отказ от наследство
както пред компетентния по правилата на чл. 4 от Регламента съд, така и пред
съда на държавата членка по обичайното си местопребиваване.
Разпоредбите на Регламента уреждат определянето на общата компетент
ност на съдилищата на държавите членки, но разпределянето на компетент
ността на национално равнище се урежда от националните правила (в този сми
съл разпоредбата на чл. 2 от Регламента, както и решение на Съда от 21 юни
2018 г. по дело C-20/17, Vincent Pierre Oberle, т. 36). Кой национален съд е ком
петентен да се произнесе, се определя от правилата за родова и местна подсъд
ност на законодателството на съответната държава членка.
Регламент 650/2012 не съдържа легална дефиниция на понятието „обичайно
местопребиваване“. Две разпоредби дават насока за определянето на това поня
тие – съображение 23 и съображение 24 от преамбюла. Изхождайки от съдър
жанието на тези две разпоредби, при определяне на обичайното местопребива
ване на починалия съдът би могъл да използва следните критерии:
– колко дълго наследодателят е пребивавал в определена държава и дали
установяването му там е било трайно;
– причината, поради която наследодателят се е установил в определена дър
жава;
– къде се концентрира центърът на неговия семеен и социален живот;
– къде са разположени неговите активи и преди всичко недвижимото му иму
щество;
– къде е съсредоточен професионалният му живот и най-вече постоянната
му професионална активност;
– къде е съсредоточена икономическата активност на наследодателя;
– каква е неговата националност;
– владее ли наследодателят местния език, т.е. говори ли на езика на държава
та, в която живее, и на какво ниво са езиковите му познания.
Концепцията за обичайното местопребиваване като критерий за определяне
на компетентен съд се използва и в други актове на МЧП на ЕС (Регламент
2201/2003), но за всеки един от регламентите тя получава от СЕС автономно
тълкуване, специфично за съответния Регламент с оглед на особеностите на от
ношенията, които този Регламент урежда. Към настоящия момент СЕС все още
не е имал възможността да се произнесе досежно съдържанието на понятието
„обичайно местопребиваване“ по смисъла на Регламент 650/2012.
С оглед на това следва да се приеме, че обстоятелството дали починалият
има регистриран постоянен, или настоящ адрес в Република България само по
себе си не е определящо при извършването на преценка дали в България е него
вото обичайно местопребиваване към момента на смъртта. Наличието на така
ва регистрация би могло и следва да бъде взето предвид при извършв ането на
преценката, но само в съвкупност с останалите данни за обстоятелствата, има
щи значение за определяне на обичайното местопребиваване. Гражданин на
друга държава членка може и да няма регистриран постоянен или настоящ ад
рес в Република България, но с оглед на останалите обстоятелства, свързани с
неговия семеен, социален, икономически и професионален живот, да се приеме,
че в България е неговото обичайно местопребиваване. И обратно – български
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гражданин, който има регистриран постоянен адрес в Република България, мо
же и да няма обичайно местопребиваване в тази държава, ако останалите об
стоятелства, свързани с неговия семеен, социален, икономически и професиона
лен живот, са свързани с друга държава членка (постоянно живее, работи и има
недвижима собственост в друга държава).
С оглед на гореизложеното може да се обобщи, че българският съд ще бъде
компетентен да се произнесе по въпроси, свързани с наследяване с трансграни
чен елемент, ако:
– обичайното местопребиваване на наследодателя е в Република България;
– български гражданин с обичайно местопребиваване в друга държава
членка е избрал за приложимо към наследяването си българското право и него
вите наследници или бенефициери са сключили споразумение, с което са опре
делили, че българският съд има изключителна компетентност да се произнася
по отношение на всеки въпрос, свързан с наследството;
– макар и да не са сключили писмено споразумение по реда на чл. 5 от
Регламента, страните в производството изрично са приели компетентността на
сезирания съд, ако са налице останалите предпоставки на тази разпоредба;
– макар не всички страни в производството да са страни по споразумението
за избор на компетентен съд, онези от тях, които не са страни по споразуме
нието, се явят пред съда, без да оспорват компетентността му (ако са налице
останалите предпоставки на чл. 5 – наследодателят – български гражданин, да е
избрал за приложимо към наследяването си българското право);
– активите на починалия български гражданин, чието обичайно местопреби
ваване към момента на смъртта му не е в държава – членка на ЕС, се намират в
Република България;
– активите на починало лице, чието обичайно местопребиваване към момен
та на смъртт а му не е в държава – членка на ЕС, се намират в Република Бъл
гария, ако предишното обичайно местопребиваване на лицето е било в Репуб
лика България и към момента на сезиране на българския съд са изтекли не по
вече от 5 години, откакто това обичайно местопребиваване се е променило;
– сезираният по правилата на Регламента съд се е отказал от компетентност
по реда на чл. 6;
– в хипотезата на чл. 11 от Регламента, ако случаят има тясна връзка с
Република България;
– е сезиран с искане за вписване на изявление за приемане или отказ от
наследство, вкл. приемане на наследство по опис, от лице, имащо обичайно
местопребиваване на територията на Република България;
– е сезиран с искане за предприемане на временни или охранителни мерки,
каквито съществуват според българското законодателство – опис, запечатване
и разпечатване на наследствено имущество на територията на Република
България.
С оглед на предвидения в ГПК съдопроизводствен ред българският съдия ще
следва да извърши преценката за своята компетентност в първото открито съ
дебно заседание, за което всички участващи в производството страни са били
редовно призовани, тъй като най-късно в това съдебно заседание може да бъде
направено изявлението за приемане на компетентността на съда по правилата
на чл. 5–7 от Регламента.
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Ако установи, че и друг съд на държава членка вече е бил сезиран с искане
да се произнесе по въпроси, свързани с наследяването на същото лице, и това
сезиране предхожда по време подаването на исковата молба, с която е сезиран,
българският съд следва да спре производството до момента, в който първият
сезиран съд извърши преценка за собствената си компетентност.

3. Определяне на приложимо право
3.1. Общо правило
Както се разяснява в съображение 37 от преамбюла на Регламент 650/2012,
за да се позволи на гражданите да се ползват при пълна правна сигурност от
преимуществата на вътрешния пазар, настоящият Регламент следва да им даде
възможност да узнаят предварително кое е правото, приложимо към наследява
нето в техния случай, като от съображения за правна сигурност и да се избегне
раздробяване на наследството това право следва да урежда наследяването като
цяло, т.е. цялото имущество, което съставлява наследственото имущество, не
зависимо от естеството на активите и независимо дали активите се намират в
друга държава членка или в трета държава.
Съгласно чл. 21, пар. 1 приложимо по въпросите, свързани с наследяването
като цяло, е правото на държавата по обичайното местопребиваване на почина
лия към момента на смъртт а му освен предвиденото в чл. 21, пар. 2 изключе
ние.
Изключение от общото правило – когато, по изключение, от всички об
стоятелства по случая е видно, че към момента на смъртта починалият е бил
явно по-тясно свързан с държава, различна от държавата на приложимото право
по § 1. В подобна хипотеза за приложимо към наследяването се приема правото
на тази друга държава.
3.2. Избор на приложимо право
Знаейки за предвижданията на тази правна норма (чл. 21 от Регламента),
всяко лице може да избере за приложимо право по въпросите, свързани с насле
дяването му като цяло, правото на държавата, чийто гражданин е към момента
на избора или към момента на смъртта (чл. 22 от Регламента). Друго право,
различно от отечественото право на упражнилото избора лице, не може да бъде
избрано по правилата на този Регламент. Целта на подобно ограничение според
разясненията, дадени в съображение 38 от преамбюла, е да се гарантира връз
ката между починалия и избраното право и да се избегне избор на право с наме
рение за осуетяване на законните очаквания на лицата, които имат право на за
пазена част.
Както беше отбелязано по-горе, всеки може да избере при условията на
чл. 22 от Регламента приложимото към наследяването си право, но не може да
избере съда, който ще бъде компетентен да се произнесе по въпросите, свърза
ни с наследяването. Ако наследодателят приживе е упражнил правото си да из
бере приложимото към наследяването си право, но последното обичайно
местопребиваване към момента на смъртта му е в друга държава членка, то
компетентният да се произнася по въпросите, свързани с наследяването, съд ще
прилага чуждо право (отечественото право на наследодателя). В такива случаи
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може да се окаже трудно да се открие информация за наследственото право на
друга държава. Възможен източник на информация, освен чрез официално за
питване чрез Министерството на правосъдието, са теоретични разработки, как
то и чрез сайтове: www.successions-europe.eu; https://e-justice.europa.eu/content_
successions-166-en.do.
3.3. Обхват на приложимото право
Съгласно чл. 23, пар. 1 от Регламента правото, определено съгласно чл. 21
или 22, урежда наследяването като цяло. Въпросите, попадащи в обхвата на
приложимото право, са изброени в чл. 23, пар. 2.
3.4. Приложимо право при извършване на преценка за действителност на
завещание
По отношение на формалните изисквания за действителност на завещанието
разпоредбата на чл. 75 от Регламента предвижда, че държавите, които са дого
варящи се страни по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. относно стълк
новението на закони в областта на формата на завещателните разпореждания,
продължават да прилагат разпоредбите на тази Конвенция вместо чл. 27 от
настоящия Регламент. Когато по делото е представено завещание и е необходи
мо да се прецени неговата действителност от гледна точка на формата, първо
следва да се извърши преценка дали съответната държава е ратифицирала
Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. Правилата на чл. 27 от Регламента
ще намерят приложение само ако съответната държава не е ратифицирала Кон
венцията.
Следва да се отбележи, че разпоредбата на чл. 27 от Регламент 650/2012
установява същите изисквания за действителността на формата на разпорежда
нията с имущество в случай на смърт, направени в писмена форма, както и
Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. Съдът обаче е длъжен да посочи пра
вилата на кой акт ще прилага при извършването на преценката и да обоснове
защо този акт е приложим, независимо от обстоятелството, че по същество
правилата са идентични.
Разпоредбата на чл. 27 от Регламента не предвижда уеднаквена специална
форма за завещанието, нито установява задължителна приложимост на опреде
лено право. Завещанието ще следва да се приеме за действително, ако отговаря
на формалните изисквания на законодателството според която и да е от посоче
ните алтернативи:
– закона на държавата по мястото, в което завещанието е изготвено;
– закона на държавата, чийто гражданин е завещателят по време на изготвя
не на завещанието или по време на своята смърт;
– закона на държавата, в която завещателят е имал своя домицилий по време
на изготвяне на завещанието или към момента на своята смърт;
– закона на държавата, в която завещателят е имал постоянно местопребива
ване към момента на изготвяне на завещанието или към момента на своята
смърт;
– закона на държавата по местонахождението на недвижимите имоти, пред
мет на завещателното разпореждане.
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По отношение на способността на наследодателя да завещава обаче прило
жение ще намери правото на държавата по обичайното местопребиваване на
лицето към момента на неговата смърт – чл. 26 от Регламента.
И тъй ка
то из
бо
рът на при
ло
жи
мо пра
во съглас
но чл. 22, пар. 2 от
Регламента се прави било изрично под формата на разпореждане с имущество в
случай на смърт, било по начин да е видно от условията на такова разпорежда
не, ако наследодателят е оставил завещание, съдията първо следва да извърши
преценка дали завещанието не съдържа елементи, които сочат на избор на при
ложимо към наследяването право. Ако наследодателят е избрал приложимото
право със завещанието, така избраното право ще се прилага към наследството
като цяло и установеният в чл. 24 от Регламента механизъм няма да намери
приложение.

XII. ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДСТВО
(РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 650/2012)
съдия Камелия Маринова
1. Цел на правната уредба
Европейското удостоверение за наследство (ЕУН) е изцяло нов инструмент
в европейското право със специфично правно действие. Целта на този инстру
мент е лицата да могат да упражняват бързо, лесно и ефективно правата си,
свързани с наследство с трансграничен елемент (съображение 67 от
преамбюла), като осигури и еднакво прилагане на Регламента във всички дър
жави членки (заключение на генералния адвокат M. Szpunar, дело Oberle
(C‑20/17, EU:C:2018:89, т. 90). Въвеждането му е предназначено да създаде
преди всичко доказателствени облекчения в полза на наследници, заветници,
изпълнители на завещание или управители на наследство при упражняване на
техните правомощия на територията на друга държава членка (например по
местонахождението на отделни активи от наследствената маса), без да се изиск
ват допълнителни правни действия по признаване на юридическата му сила в
държава членка, различна от държавата по произход (чл. 74 във връзка с чл. 62,
пар. 1 от Регламента, как
то и съ
обра
же
ния 67, 69 и 71 от преамбюла).
Посочената цел винаги следва да бъде отчитана при разрешаване на проблеми,
възникнали при издаване или зачитане на ЕУН.

2. Правна същност
ЕУН е унифициран по форма и реквизити официален писмен свидетелстващ
документ с еднакво юридическо действие в държавите членки, които са страни
по Регламента, и който не подлежи на признаване въз основа на разпоредбите,
отнасящи се до решенията и автентичните актове.

3. Приложимост на ЕУН
Инструментът ЕУН е приложим за:
– наследства, открити на и след 17.08.2015 г. (аргумент от чл. 83, пар. 1 от
Регламента, определящ действието му във времето);
– наследства с трансграничен елемент (съображения 7 и 67 от преамбюла) и
необходимост правоимащите лица да удостоверят правното си положение в
държава членка, различна от държавата, в която е било издадено удостовере
нието (чл. 62, пар. 1 от Регламента).
ЕУН има субсидиарно приложение. Съгласно чл. 62, пар. 2 и 3, изр. първо от
Регламента използването му не е задължително и то не заменя вътрешните до
кументи, използвани за сходни цели в държавите членки. Лицата, които имат
право да подадат заявление за издаване на ЕУН, могат да използват и други ин
струменти, които са на тяхно разположение съгласно Регламента – решения,
автентични актове, съдебни спогодби, национални удостоверения за наследни
ци (заклю
че
ние на ге
не
рал
ния ад
во
кат M. Szpunar, де
ло Oberle (C-20/17,
EU:C:2018:89, т. 37).
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Когато правоимащото лице реши да удостовери правата си с „вътрешни до
кументи“, същите се издават от орган на държава членка, на орган на която е
компетентността по издаване на ЕУН. В този смисъл е решение от 21 юни
2018 г., Oberle, C-20/17, EU:C:2018:89. Тълкуването, което дава Съдът, е, че
чл. 4 от Регламента определя и компетентността на орган на държава членка по
издаване на национално удостоверение за наследници, независимо от исковия
или охранителния характер на производството (т. 44), поради което член 4 от
Регламент № 650/2012 не допуска правна уредба на държава членка като раз
глежданата в главното производство, която предвижда, че макар обичайното
местопребиваване на починалия към момента на смъртта му да не е било в тази
държава членка, съдилищата є остават компетентни за издаването на национал
ни удостоверения за наследство при наследяване с трансгранични последици,
когато наследствени имущества се намират на територията на посочената дър
жава членка или ако починалият е бил гражданин на тази държава членка. Сле
дователно, ако според обичайното местопребиваване на български гражданин
към наследството му е приложимо правото на друга държава членка, която е
страна по Регламент № 650/2012, няма да е приложима процедурата по издава
не на национално удостоверение за наследници по чл. 9–12 от Наредба № РД02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра
на населението, след като компетентният орган на тази държава членка е издал
ЕУН.

4. Предназначение на ЕУН
Предназначението на ЕУН е посочено в чл. 63, пар. 2 от Регламента и е свър
зано с доказване на:
– правното положение на наследника или на заветника;
– съответния дял от наследственото имущество;
– присъждането на определено имущество на определено лице;
– правомощията на посоченото в удостоверението лице да изпълнява заве
щанието или да управлява наследственото имущество.
Всеки орган в държавите членки е длъжен да се съобрази с удостоверените в
ЕУН факти и права.

5. Издаване на ЕУН
5.1. Компетентност
Компетентността за издаване на ЕУН е определена самостоятелно в чл. 64
от Регламента чрез препращане към чл. 4, 7, 10 и 11. Българският съд е компе
тентен да издаде ЕУН в някоя от следните хипотези:
– към момента на смъртта си наследодателят е имал обичайно местопреби
ваване на територията на Република България – чл. 4 от Регламента;
– при условията на чл. 22 от Регламента наследодателят е избрал за прило
жимо българското право – чл. 7 от Регламента;
– единственият бенефициер избере български съд, когато обичайното му
местопребиваване и активи на наследството са на територията на Република
България – аргумент от чл. 7 във връзка с чл. 6, б. „а“ от Регламента. В подоб
на хипотеза по ч. гр. д. № 639/2017 г. на Районния съд – Балчик, и ч. гр. д.
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№ 11/2018 г. на Окръжния съд – Добрич, съдилищата са приели компетентност
на българския съд да се произнесе по заявление за издаване на ЕУН на почина
ла немска гражданка, подадено от преживелия съпруг – немски гражданин, при
избрано за приложимо спрямо наследството правото на трета държава (швей
царско право), като съпрузите към момента на смъртта на единия от тях са
имали обичайно местопребиваване и са притежавали собственост върху недви
жим имот в Република България;
– заявителят с постоянно местопребиваване в Република България сезира
българския съд, а всички останали бенефициери, които лично са уведомени за
искането за издаване на ЕУН, не оспорят компетентността на сезирания съд –
чл. 7, б. „в“ от Регламента;
– наследодателят не е имал обичайно местопребиваване на територията на
държава членка, но е български гражданин и активите му са на територията на
Република България – чл. 10, пар. 1, б. „а“ от Регламента;
– наследодателят не е български гражданин и няма обичайно местопребива
ване на територията на държава членка, но преди не повече от пет години е
имал обичайно местопребиваване на територията на Република България и ак
тивите му са в Република България – чл. 10, пар. 1, б. „б“ от Регламента;
– наследодателят, който не е гражданин на държава членка, за повече от пет
години не е имал обичайно местопребиваване на територията на държава
членка, но активите на наследството му са в Република България – чл. 10, пар. 2
от Регламента;
– при условията на чл. 11 от Регламента, ако случаят в достатъчна степен е
свързан с Република България (например ако бежанец почине на територията
на Република България, като няма активи на територията на трета държава и
наследниците му не могат да защитят правата си в държавата, чийто гражда
нин е).
Родовата и местната компетентност на българския съд се определя от
чл. 627е, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) – районният съд по
последния постоянен адрес на починалия, ако такъв липсва – районният съд по
последния адрес на починалия в страната, а при липса на адрес в страната ком
петентен е Софийският районен съд. Съобразно чл. 7, б. „б“ от Регламента бе
нефициерите могат да сключат споразумение по чл. 5, с което да изберат друг
местнокомпетентен съд. Избраният съд остава компетентен, дори и не всички
бенефициери да са страни по споразумението, щом са налице условията по
чл. 9, пар. 1 от Регламента – неучастващите в споразумението бенефициери са
уведомени лично за заявлението за издаване на ЕУН и не оспорят компетент
ността на сезирания съд.
5.2. Право на заявяване
Съгласно чл. 63, пар. 1 от Регламента легитимирани да поискат издаване на
ЕУН са:
– наследници;
– заветници с преки правомощия спрямо наследственото имущество;
– изпълнители на завещанието;
– управители на наследствено имущество.
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Кредиторите на наследодателя, респ. на наследник, не са легитимирани да
искат издаване на ЕУН. Производството по подобно искане подлежи на прекра
тяване.
5.3. Сезиране и необходими данни
Сезирането на компетентния районен съд става с изрично писмено заявление
от легитимирано по чл. 64, пар. 1 от Регламента лице. В Регламент за изпълне
ние (ЕС) № 1329/2014 на Комисията от 9 декември 2014 г. за изготвяне на фор
мулярите, посочени в Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета
относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението
на решение и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на
наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследст
во (Регламент за изпълнение № 1329/2014), приложение 4, формуляр IV, е уста
новен единен формуляр за сезиране на съда. Използването на този формуляр
обаче не е задължително – аргумент от чл. 65, пар. 2 на Регламента.
Независимо дали за сезирането на съда заявителят използва формуляр IV на
приложение 4 на Регламент за изпълнение № 1329/2014, писменото заявление
следва да съдържа изискуемата от чл. 64, пар. 3 на Регламент № 650/2012 ин
формация:
– Данни за починалия – имена (включително фамилно име по рождение),
пол, дата и място на раждане, гражданско състояние, гражданство, единен граж
дански номер, респ. личен номер на чужденец (ако лицето е вписано в регистри
те в Република България), адрес към момента на смъртта и дата и място на
настъпване на смъртта.
– Данни за заявителя – имена, пол, дата и място на раждане, гражданско
състояние, гражданство, единен граждански номер, респ. личен номер на чуж
денец (ако лицето е вписано в регистрите в Република България), адрес и род
ствена връзка с починалия (ако има такава).
– Данни за представителя на заявителя, ако заявлението се подава чрез пред
ставител – име, адрес и правомощия.
– Данни за съпруга на починалия – име, пол, дата и място на раждане, граж
данство, единен граждански номер, респ. личен номер на чужденец (ако лицето
е вписано в регистрите в Република България). В националното ни законода
телство фактическото съжителство между двуполови и еднополови двойки не е
законодателно уредено, поради което няма да се изисква посочване на данни за
партньора. При прекратяване на брака поради развод или унищожаването му
бившите съпрузи не се наследяват и губят изгодите от разпореждане в случай
на смърт (чл. 54 от Семейния кодекс), поради което няма да се изисква и посоч
ване на данни за бившия съпруг на починалия, освен ако в споразумение при
прекратяване на брака (по чл. 51 или по чл. 49, ал. 4 от Семейния кодекс) не е
уговорено запазване на действието на завещателно разпореждане или издръжка
на преживелия бивш съпруг.
– Данни за наследниците по закон или бенефициери по завещание – име или
наименование на организацията, идентификационен номер и адрес.
– Цел на удостоверението в съответствие с чл. 63 – посочване на фактите,
обуславящи приложимост на Регламент № 650/2012 при наследяване с транс
гранични елементи, качеството на заявителя (наследник, заветник, изпълнител
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на завещание или управител на наследство) и необходимостта да докаже прав
ното си положение или да има възможност да упражни правата си в друга дър
жава членка.
– Посочване на фактите, на които заявителят основава легитимацията си –
родствена връзка, завещание, акт за определяне на изпълнител на завещание
или управител на наследство.
– Сведения за оставени от починалия завещания с приложени копия, респ. с
посочване на тяхното местонахождение.
– Сведения дали починалият е сключил брачен договор, с приложено копие,
респ. посочване на местонахождението на оригиналния документ. За сключени
в Република България брачни договори съдът може да направи справка в цен
тралния електронен регистър към Агенцията по вписванията по чл. 19, ал. 1 от
Семейния кодекс съгласно реда по Наредба № 11 от 16.09.2009 г. за реда за во
дене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на
съпрузите.
– Сведения дали някои от наследниците са приели наследството, респ. дали
заветниците са приели облагодетелстващите ги завети.
– Декларация на заявителя под отговорността по чл. 313 от Наказателния ко
декс (НК), че не му е известно да има висящо оспорване на елементите, подле
жащи на удостоверяване.
Изискването на чл. 63, пар. 3, б. „ж“ за посочване на данни за съда или друг
компетентен орган, който разглежда или е разглеждал въпросите по наследст
вото като такова, е приложимо в случаите, в които законодателството на дър
жава членка предвижда нарочно производство по наследството (например
Австрия, според чието законодателство придобиването на наследството от при
зованите наследници се осъществява не автоматично със смъртта на наследода
теля, а на етапи в рамките на специфично производство, което преминава през
три стадия, като съдът „предоставя“ на призования наследник – по закон или по
завещание – падащото му се наследство с нарочен съдебен акт, който има кон
ститутивно действие).
Съгласно чл. 63, пар. 3, б. „м“) от Регламента заявителят може да посочи и
друга информация, която счита за полезна за издаването на ЕУН – например за
приложимия режим на имуществени отношения между починалия и преживе
лия го съпруг, за фактите, поради които счита, че компетентността е на българ
ския съд, и др.
Данните, които следва да съдържа заявлението, зависят от посочената от за
явителя цел и от информацията, която му е известна – чл. 65, пар. 3 от Регла
мента.
5.4. Разглеждане на заявлението от съда
Дължимите от съда действия по разглеждане на заявлението за издаване на
ЕУН са уредени в чл. 66 от Регламента, а чл. 627и ГПК предвижда прилагане на
общите правила на охранителното производство на глава четиридесет и девета
от ГПК за неуредените от Регламент № 650/2012 въпроси.
– Съдът първо проверява дали заявлението съдържа необходимата съгласно
чл. 65, пар. 3 от Регламента информация с оглед на посочената от заявителя
цел. Ако липсват необходими данни, съдът изпраща съобщение до заявителя,
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като указва твърдения за кои конкретни факти са му необходими, и на основа
ние чл. 535 ГПК при възможност – и служебно издирва необходимата информа
ция.
Бездействието на заявителя да изпълни указанията на съда не води до връ
щане на заявлението. Съгласно чл. 539, ал. 1 ГПК охранителното производство
се прекратява само когато молбата за издаване на акта бъде оттеглена или за
явителят не бъде намерен на посочения от него адрес. Следователно липсата на
необходими данни за издаване на ЕУН в заявлението е основание за отхвърляне
на искането. По изключение от това правило, с оглед на служебното задълже
ние на съда по чл. 15 от Регламента да следи за компетентността си, основание
за прекратяване на производството би бил извод за липса на компетентност на
българския съд съгласно чл. 64 от Регламента, както и липса на твърдения на
заявителя за фактите, от които би следвала компетентност на българския съд.
– След като формира извод, че е компетентен съгласно чл. 64 от Регламента,
като втора стъпка по преценка на редовността на заявлението съдът проверява
дали данните, за които това е приложимо, са удостоверени със съответните до
кументи (оригинални или тяхно копие), отговарящи на условията за удостове
ряване на автентичността им (чл. 66, пар. 3 от Регламента), или друг вид дока
зателства (чл. 66, пар. 2 от Регламента). При липса на възможност за предста
вяне на други доказателства съдът следва да укаже на заявителя да представи
декларация под отговорността на чл. 313 НК за истинността на заявените данни
на основание чл. 66, пар. 3 от Регламента във връзка с чл. 534, изречение второ
ГПК. Например: заявителят може да представи копие от завещание, протокол
на нотариус за обявяване на саморъчно завещание или да декларира, че почина
лият е оставил завещание, както и къде се намира.
– След като прецени, че заявлението съдържа необходимите данни, и своята
компетентност, съдът проверява информацията и декларациите, както и доку
ментите и другите доказателствени средства, предоставени от заявителя –
чл. 66, пар. 1 от Регламента и чл. 533 ГПК. За целта съдът извършв а справка в
публичните регистри, в които следва да има вписвания за проверяваните данни.
Когато проверката изисква информация от регистрите на друга държава членка,
страна по Регламент № 650/2012, на основание чл. 66, пар. 5 съдът проверява
дали националното право на тази държава членка позволява предоставяне на
съответната информация на друга държава и изисква информацията. Той може
да използва процедурата по Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета относно
сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на до
казателства по граждански или търговски дела и като отчита уредбата по
Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли
2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване
на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския
съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012, който се прилага от
16.02.2019 г. за официални документи, издадени от органите на държава членка
в съответствие с националното є право, чиято основна цел е да установят някои
от следните факти: раждане, удостоверяване, че лицето е живо, смърт, име,
брак (включително брачна дееспособност и семейно положение), развод, закон
на раздяла или унищожаване на брака, регистрирано партньорство (включител
но дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на
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регистрирано партньорство), прекратяване на регистрирано партньорство, за
конна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство, произход, осино
вяване, местоживеене или местопребиваване или гражданство.
Липсата на вписвания обаче невинаги ще е основание да се приеме неистин
ност на удостоверените по реда на чл. 65, пар. 3 или чл. 66, пар. 2 данни. За дан
ните, които не касаят гражданското състояние на лицата, или за наличие на под
лежащи на вписване актове съдът следва да изиска от заявителя декларация за
истинността им на основание чл. 66, пар. 3 от Регламента във връзка с чл. 534,
изречение второ ГПК, за проверката на която може да укаже на заявителя при
възможност да ангажира свидетели или да приеме писмен документ, обективи
ращ свидетелски показания, дадени пред други органи (чл. 535 ГПК) – напри
мер при проверка на декларация на заявителя за последното обичайно местопре
биваване на починалия.
ЕУН се издава само въз основа на писмени документи, като съдът е длъжен
да зачете формалната и материална доказателствена сила на автентичните акто
ве (доколкото същите не са оспорени), но когато съдът изпитва съмнения в
достоверността на данните в другите писмени документи, които не отговарят
на определението за автентичен акт по чл. 3, пар. 1, б. „и“ от Регламента, и
декларацията на заявителя под отговорността на чл. 313 НК за истинност на
твърденията му за определени факти, може да ползва и свидетелски показания
за тяхната проверка.
5.5. Уведомяване на бенефициерите
Едновременно със служебната проверка на заявените данни съдът пред
приема действия по уведомяване на наследниците и/или заветниците за искане
то за издаване на ЕУН, като съгласно чл. 66, пар. 4 от Регламента:
– Изпраща съобщение на лицата, посочени като бенефициери в заявлението,
като им определя срок да заявят становището си. Ако лицето е с местоживеене
в друга държава членка, се използва процедурата по Регламент (ЕО)
№ 1393/2007 на Eвропейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. от
носно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по
граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета (ОВ, L 324/79 от 10 декември 2007 г.),
а за лица с местоживеене в трета държава се изготвя съдебна поръчка.
Недопустимо е бенефициер, чиято самоличност и адрес са известни, да бъде
уведомяван за заявлението чрез процедурата по публично оповестяване по
чл. 66, пар. 4, изречение второ от Регламента.
– Прави публично обявяване на искането за издаване на ЕУН с цел непосоче
ните в заявлението бенефициери в определен срок да предявят правата си. В на
ционалното ни право липсва уредена процедура по публично оповестяване,
която да даде възможност да се постигне поставената в Регламента цел – всяко
лице, което има права във връзка с наследяването, да може реално да узнае за
заявлението за издаване на ЕУН и да уведоми съда за тях. Публикуването в не
официалния раздел на „Държавен вестник“ не е удачно, тъй като предпоставя
фин
ги
ра
но зна
ние. Публикуването в един или ня
кол
ко броя на на
циона
лен
ежедневник или на сайта на съда също не дава гаранция, че информацията реал
но ще достигне до заинтересованите лица. Докато обаче законодателят не пред
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види подобна процедура по публично оповестяване в глава 58б на ГПК, която
предварително да е известна на лицата и да дава възможност на всеки заинтере
сован да узнае определена информация (например оповестяване на сайта на
Министерството на пра
во
съ
дието или друг ва
риант, да
ващ га
ран
ция за
узнаване), съдът може да използва само посочените по-горе възможности.
5.6. Съдебни заседания
По правило заявлението за издаване на ЕУН се разглежда в закрито заседа
ние – чл. 532 ГПК. Когато е необходимо изслушване на бенефициерите (напри
мер ако липсват данни дали същите са приели наследството), на изпълнител на
завещание, управител на наследство или на други заинтересовани лица съглас
но чл. 66, пар. 4 от Регламента (например такива, които биха се явили наслед
ници, ако липсва разпореждане в случай на смърт), или събиране на свидетел
ски показания за проверка на данните в приложени от заявителя частни писмени
документи или декларации, съдът извършва тези действия в открито заседание
с призоваване на заявителя и лицата, за които има данни по делото.

6. Произнасяне на съда по заявлението за издаване на ЕУН
6.1. Прекратяване на производството
Съдът прекратява производството по заявлението, ако:
– Искането за издаване на ЕУН е от лице, което не е легитимирано съгласно
чл. 63, пар. 1 от Регламента съобразно посочените в заявлението данни.
– След дадени му указания заявителят не изложи твърдения за фактите, въз
основа на които да се формира извод кое е било последното обичайно местопре
биваване на починалия, или твърдения за други факти, относими към изводите
за компетентността на българския съд.
– От твърдените от молителя факти и/или установените от съда при служеб
ната му проверка следва извод за липса на компетентност съгласно чл. 64 от
Регламента.
– От твърдените от молителя факти и/или установените от съда при служеб
на
та му про
вер
ка след
ва из
вод, че друг съд на те
ри
то
рията на Република
България е местно компетентен да се произнесе по заявлението за издаване на
ЕУН, в който случай след прекратяване на производството пред сезирания съд
делото се изпраща на местно компетентния съд (чл. 540 във връзка с чл. 118,
ал. 2 ГПК). Ако последният прецени, че не е местно компетентен, следва да
повдигне препирня за подсъдност съгласно чл. 540 във връзка с чл. 122 ГПК.
– Съгласно чл. 539, ал. 1 ГПК заявлението за издаване на ЕУН бъде оттегле
но или молителят не бъде намерен на посочения от него адрес.
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред горестоящия
окръжен съд с частна жалба на основание чл. 539, ал. 2 ГПК.
6.2. Отказ за издаване на ЕУН
Основанията за отказ за издаване на ЕУН са посочени в чл. 67, пар. 1, б. „а“
и б. „б“ от Регламента.
– При оспорване на елементите, подлежащи на удостоверяване. Това основа
ние е налице, когато някой от бенефициерите заяви твърдения, от които следват
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права, които са несъвместими с твърдените от заявителя или друг бенефициер,
освен ако заявителят признае тези права, както и когато съдът при преценка на
представените доказателства достигне до извод за наличие на правен спор. Така
в определение № 300700 от 21.12.2017 г. по гр. д. № 63412/2016 г. на Софийския
районен съд съдът е приел, че съществува спор относно дяловете от наследст
веното имущество, находящо се във Федерална република Германия, макар в
открито съдебно заседание страните да не спорят относно факта на сключен в
Германия договор с уговорка приобретателите в петгодишен срок от смъртта
на праводателя им да продадат имота, а в противен случай да прехвърлят 1/3 на
племенниците си, както и че петгодишният срок е изтекъл и задължението не е
изпълнено, като е счел, че не може да направи категоричен извод дали част от
апартамента е собственост на племенниците на общия наследодател, или не,
поради което и не следва да се издава европейско удостоверение за наследство.
Съдебната практика следва да даде отговор дали основанието ще е налице и
когато има висящо исково производство относно някой от подлежащите на
удостоверяване елементи или ако в хода на процедурата по издаване на ЕУН се
предяви иск във връзка със заявените в охранителното производство оспорва
ния, или приложение следва да намери нормата на чл. 627и във връзка с чл. 536,
ал. 2 ГПК
– Ако удостоверението няма да бъде в съответствие с решение, включващо
същите елементи. Следва да се има предвид определението на „решение“ в
чл. 3, ал. 1, б. „ж“ от Регламента – всяко решение в областта на наследяването,
постановено от съд на държава членка, независимо от наименованието на реше
нието, включително решение относно определяне на разходите или разноските
на служител на съда. Решенията, произхождащи от друга държава членка, се
признават, без да се изисква каквато и да било специална процедура – чл. 39,
пар. 1 от Регламента, т.е. зачита се тяхното правоустановяващо действие. Осно
ванията за отказ от признаване са изчерпателно изброени в чл. 40 от Регламента
и съдът следва да е констатирал тяхната липса, за да е налице основанието по
чл. 67, ал. 1, б. „б“ за отказ да се издаде ЕУН.
От разпоредбата на чл. 67, пар. 1 от Регламента следва извод, че съдът е об
вързан да се произнесе по заявлението съобразно искането на заявителя.
Следователно основание за отхвърляне на заявлението за издаване на ЕУН е и:
– непосочване на всички факти, подлежащи на удостоверяване съобразно за
явената от заявителя цел на ЕУН;
– установена от съда при проверката му по чл. 64, пар. 1 от Регламента не
истинност на подлежащи на удостоверяване факти с оглед на заявената цел на
ЕУН;
– липсата на надлежни документи по смисъла на чл. 65, пар. 3 (оригинали
или техни копия, отговарящи на условията за удостоверяване на автентичност
та им), чл. 66, пар. 2 (друг вид доказателства за тези факти) или чл. 66, пар. 3
(декларация за истинността на твърденията за факти под отговорността на
чл. 313 НК) относно подлежащи на удостоверяване факти с оглед на заявената
цел на ЕУН.
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6.3. Издаване на ЕУН
Ако не са налице основания за прекратяване на производството или за от
хвърляне на заявлението, съдът издава ЕУН незабавно след приключване на
процедурата по проверка и по уведомяване на бенефициерите, като използва
формуляр V по приложение 5 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2014.
6.4. Съдържание на ЕУН
ЕУН съдържа информацията по чл. 68 съобразно целите, за които се издава.
Във формуляра със знака * е посочена задължителната информация:
– Относно приложенията, включени в удостоверението.
– Държава членка на издаващия орган.
– Наименование и адрес на издаващия орган.
– Регистрационен номер и дата на издаване на ЕУН.
– Посочване на хипотеза по чл. 64 от Регламента, по която съдът се е приел
за компетентен, и на фактите, въз основа на които е определил компетентност
та си.
– Данни за заявителя – име, вкл. фамилия по рождение (ако е различна от
настоящата), пол, дата и място на раждане, гражданско състояние, гражданст
во, единен граждански номер (или при липса – други идентификационни данни,
посочени в т. 6.7 на формуляр V по приложение 5 на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 1329/2014), адрес. За юридически лица (ЮЛ) се попълва приложение I
към фор
му
ляр V по при
ло
же
ние 5 на Регламент за изпъл
не
ние (ЕС)
№ 1329/2014 – наименование на ЮЛ, регистрационен номер, наименование на
регистъра/органа по регистрация, дата и място на регистрацията, адрес, вкл. те
лефонен номер, име на представляващото лице/а.
– Данни за починалия – име, включително фамилно име по рождение (ако е
различно от фамилията към момента на смъртта), пол, дата и място на ражда
не, гражданско състояние към момента на смъртта, гражданство, единен граж
дански номер (или при липса – други идентификационни данни, посочени в
т. 6.7 на фор
му
ляр V по при
ло
же
ние 5 на Регламент за изпъл
не
ние (ЕС)
№ 1329/2014), адрес към момента на настъпване на смъртта (държава, населе
но място и пощенски код, улица и номер), дата и място на настъпване на
смъртта.
– Дали наследството е по завещание или по закон, или и по двете. При нали
чие на разпореждане в случай на смърт се попълват данните по т. 7.2 на форму
ляр V по приложение 5 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2014.
– Фактите, въз основа на които е определено приложимото към наследство
то право, като се попълват данните по т. 8.2 на формуляр V по приложение 5 на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2014.
Тази минимално необходима информация, която се посочва в ЕУН, е от зна
чение и при преценка дали заявлението за издаване на ЕУН съдържа необходи
мите данни.
В зависимост от целта на ЕУН и фактите по конкретния случай се попълват
и приложенията на формуляр V по приложение 5 на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 1329/2014:
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– Приложение II, когато заявителят действа чрез представител (законен или
по пълномощие).
– Приложение III относно режима на брачна собственост или равностоен ре
жим на собственост на починалия, ако се е ползвал от такъв режим към момен
та на смъртта (когато към наследяването е приложимо чуждо право, съдът
следва да зачете уредените в него последици от регистрираното партньорство).
Информация относно имуществените последици от брака и регистрираното
партньорство може да бъде намерена и на Европейския портал за електронно
правосъдие: https://e-justice.europa.eu.
– Приложение IV относно правното положение и правата на наследниците.
Приложението се попълва задължително, когато заявителят цели да се легити
мира като наследник по закон или универсално завещание, респективно въз ос
нова на друго разпореждане в случай на смърт, което го легитимира като уни
версален правоприемник, ако приложимо към наследяването е чуждо на бъл
гарския съд право.
Самостоятелен екземпляр от приложението се попълва и за всеки от остана
лите наследници.
Когато системата на преминаване на наследството съгласно приложимото
право е основана на действителната воля на наследника, както е по българското
право съгласно чл. 48 от Закона за наследството (ЗН), приложението може да
бъде попълнено само за тези наследници, за които съдът се е убедил, че са
приели наследството – чрез писмени доказателства за приемане по опис, други
писмени доказателства, установяващи приемане по реда на чл. 49, ал. 1 ЗН или
чрез конклудентни действия съгласно чл. 49, ал. 2 ЗН (вкл. и декларация на за
явителя под отговорността на чл. 313 НК за истинността на заявените данни на
основание чл. 66, пар. 3 от Регламента във връзка с чл. 534, изречение второ
ГПК относно осъществяването на конкретни факти, които да позволят форми
ране на извод за приемане на наследството, или въз основа на изявление на са
мия наследник при изслушването му. В производството по издаване на ЕУН е
недопустимо съдът да провежда процедурата по чл. 51 ЗН. За наследник, за ко
гото липсват доказателства, че е приел наследството, не се попълва приложе
нието – във формуляра и приложенията липсва възможност за вписване на пра
ва по незаето наследство, освен ако по реда на чл. 59 ЗН за тези права не е наз
начен управител на наследство, респ. ако призованият към наследяване не е за
явил изрично, че само управлява наследственото имущество, в който случай
обаче се попълва приложение VI на формуляр V по приложение 5 на Регламент
за изпълнение (ЕС) № 1329/2014. Обстоятелството, че за идеалната част на то
зи наследник (наследници) наследството е незаето, може да се отбележи в т. 11
на всички попълнени екземпляри на приложението, касаещи правата на приели
те наследството.
Приложението се попълва и за наследник, който се е отказал от наследство
то или е недостоен да наследи – т. 4 и 7 от приложението. В случаите, в които
няма наследници от същия ред, чийто дял да се уголеми поради отказа, съдът
преценява дали призованите към наследяване от следващия ред са приели
наследството, респ. дали заместващите недостойния негови низходящи са
приели наследството.
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В т. 8 от приложението съдът задължително посочва припадащата се на
наследника, за когото е попълнено приложението, идеална част (дял) от наслед
ственото имущество.
В т. 9 от приложението съдът описва наследственото имущество, респ. иде
ална част, от вещи или имоти, за които е поискано удостоверяването, като отчи
та забележка 13 към формуляра. Посочва се:
– Придобитата по наследство идеална част от право на собственост, респ.
собственост, при единствен бенефициер. Ако активът е вписан в регистър, се
използват данните, необходими за идентификацията (за недвижими имоти, на
ходящи се в Република България – по чл. 6, ал. 1, б. „в“ от Правилника за впис
ванията, а при одобрена кадастрална карта по чл. 6, ал. 3 от същия се прилага и
скица или схема от кадастралната карта).
– За права, различни от вещните, освен данните по предходната точка съдът
посочва и правомощията, които дават на носителя си, както и всички други ли
ца, които също имат права върху тези активи.
В т. 10 се вписват условията и ограниченията, свързани с правата на наслед
ника. Например: ако е приложимо българското право и наследникът е непълно
летен, се вписва ограничението за разпореждане без разрешение на съда по
чл. 130 СК.
– Приложение V относно правното положение и права на заветници, имащи
преки права върху наследството, т.е. само когато според приложимото право
заветът има пряк вещно-транслативен ефект (legatum per vindicationem), както е
по българското право. При попълването съответно се съобразява посоченото за
приложение IV.
– Приложение VI относно правомощията за изпълняване на завещания или
управление на наследствено имущество.
Когато е приложимо българското право, приложението се попълва:
– За изпълнител на завещание, ако е установено, че назначението е прието –
от изявленията на изпълнителя на завещанието, с акт по чл. 45, ал. 2 ЗН или по
възлагане на правоимащия (правоимащите) съгласно чл. 22 от Закона за нота
риусите и нотариалната дейност (ЗННД). Отбелязват се правомощията на
изпълнителя на завещание по чл. 46 ЗН.
– За управител на наследство, ако е установено, че наследник, който не е
приел наследството, е приел управлението на наследственото имущество
(чл. 58 ЗН) или е назначен за управител на наследство с акт по чл. 59, ал. 1 ЗН
или по въз
ла
га
не на пра
воима
щия (правоимащите) съглас
но чл. 22 ЗННД.
Отбелязват се правата и задълженията на управителя на наследство по чл. 59,
ал. 2 ЗН.
Наличната към момента национална практика на окръжните съдилища по
казва, че непопълването на задължителна информация във формуляр V и при
ложенията към него на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2014 е основание
за отмяна на решението на районния съд за издаване на ЕУН и за връщане на
делото за отразяване на всички установени и изискуеми елементи или за пред
приемане на действия по установяването им.1
1
Определение от 6.10.2016 г. по гр. д. № 1544/2016 г. на Окръжния съд – Бургас, опреде
ление № 3882 от 13.02.2017 г. по гр. д. № 967/2017 г. на Софийския градски съд.
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7. Обжалване на ЕУН
Уредбата е по чл. 627е, ал. 3 и ал. 4 ГПК – на обжалване подлежи както ре
шението за издаване на ЕУН, така и отказът да се издаде ЕУН.
Жалбата се по
да
ва в ед
но
ме
се
чен срок от връч
ва
не
то. Съгласно чл. 67,
пар. 2 от Регламента връчването се извършва на всички бенефициери и всеки от
тях е легитимиран да обжалва, ако счита, че отказът за издаване на ЕУН е
неправилен или че в издаденото ЕУН не са отразени или неточно са отразени
подлежащи на удостоверяване елементи, тоест че са налице основания за
прекратяване на производството или за отхвърляне на заявлението за издаване
на ЕУН. Съгласно чл. 72, пар. 1 от Регламента легитимирано да обжалва е вся
ко лице, което има право да подаде заявление за удостоверение съгласно чл. 67.
Следователно допустима е и жалба на бенефициер, изпълнител на завещание
или управител на наследство, който не е посочен от заявителя, не е заявил пра
вата си в процедурата по издаване на ЕУН и не е вписан в същото, като в този
случай срокът за обжалване ще тече от момента на узнаване.
Компетентен да разгледа жалбата (жалбите) е съответният окръжен съд.
При основателност на жалбата делото се връща на районния съд със задължи
телни указания.

8. Действия след издаване на ЕУН
8.1. Копия от ЕУН
– Съдът съхранява оригинала на ЕУН и издава на заявителя и на всяко лице,
което удостовери законен интерес, заверено копие от удостоверението – чл. 70,
пар. 1 от Регламента. Употребеният в разпоредбата израз „всяко лице, което
удостовери законен интерес“, обуславя извода, че кръгът на лицата, които мо
гат да поискат издаване на копие от ЕУН, е по-широк от този на лицата, чиито
права или правно положение са удостоверени. Искащият копие от ЕУН следва
да обоснове правния си интерес от използването на унифицирания документ в
държавата членка по произход или в друга държава членка. В глава 58б ГПК не
е предвидена обжалваемост на отказ да се издаде копие от ЕУН и понастоящем
липсва практика на националните ни съдилища дали такъв отказ подлежи на ин
станционен контрол на основание чл. 538 ГПК.
Съдът съставя и съхранява списък на лицата, на които е издал копие от ЕУН
(чл. 70, пар. 2 от Регламента), в който следва да отрази имената и адресите им,
респ. имената и адресите на пълномощниците им. Целта на списъка е тези лица
да бъдат уведомени, ако ЕУН бъде поправено, изменено или оттеглено, или ако
бъде спряно действието му.
Всяко копие от ЕУН има действие за шестмесечен срок, освен ако в изклю
чителни и надлежно обосновани случаи съдът определи по-дълъг срок – чл. 70,
пар. 3 от Регламента. На практика по-дълъг срок може да бъде определен по
искане на лицето, на което се издава копието, и ако е очевидно, че целта, за
която ще се ползв а, не може да бъде реализирана в шестмесечния срок. Датата
на изтичане на срока се посочва в копието. След изтичане на срока лицето,
което се ползва от копието, може да поиска удължаване на срока или издаване
на ново копие. По искането за издаване на ново копие или удължаване на валид
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ността на издадено копие съдът по общото правило на чл. 533 ГПК проверява
дали са налице условията за издаване на искания акт и ако му е известно, че е
настъпила промяна в удостоверените факти (например завещание е унищоже
но; наследник е възстановил запазената си част от наследството и т.н.), и при
липса на искане по чл. 71, пар. 2 от Регламента следва да откаже издаването или
удължаването на валидността на копие на ЕУН.
8.2. Поправка, изменение или оттегляне на ЕУН
– ЕУН се поправя, служебно или по искане на лице със законен интерес, ко
гато при издаването му е допусната техническа грешка – чл. 71, пар. 1 от
Регламента.
– ЕУН се изменя или оттегля по искане на лице със законен интерес и след
като се установи (въз основа на решение по смисъла на чл. 3, ал. 1, б. „ж“), че
удостоверението или отделни елементи от него са неточни – чл. 71, пар. 2 от
Регламента.
Произнасянето на съда по чл. 71 от Регламента подлежи на обжалване пред
съответния окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на акта – чл. 627ж,
ал. 1 ГПК. Съгласно чл. 72, пар. 1 право на жалба има всяко лице, което удосто
вери законен интерес. Следователно право на жалба има всяко лице, включено
в списъка по чл. 70, пар. 2 от Регламента и на тези лица следва да бъде връчен
препис от акта, с който съдът се произнася по искането за поправка, изменение
или оттегляне на ЕУН. За лица, които удостоверят законен интерес, но не са
включени в списъка, срокът за обжалване ще тече от узнаването.
Понастоящем липсват достъпни на български език теоретични разработки,
както и национална съдебна практика, разграничаваща хипотезата на изменение
от хипотезата на оттегляне на ЕУН. Може да се приеме, че удостоверението
следва да бъде оттеглено от съда, ако се установи, че е налице основание, което
би обусловило отказ за издаване на ЕУН, а следва да се измени, ако неточно
отразява някои от удостоверените елементи.
Липсва и уредена от законодателя процедура, по която съдът разглежда
исканията за поправка, изменение или оттегляне на ЕУН. Нормите на общия
исков процес, уреждащи поправката и изменението на съдебните решения, са
неприложими съгласно чл. 627и във връзка с чл. 540 ГПК, а подобна процедура
не е уредена и в глава 49 ГПК, към чиито правила препраща чл. 627и ГПК. При
липса на друга уредба следва съответно да се приложат правилата за процеду
рата по издаване на ЕУН, като съдът уведоми за искането и даде възможност за
становище на всички лица по чл. 67, пар. 2, както и на включените в списъка по
чл. 70, пар. 2. Искането се разглежда в закрито заседание, освен ако не се нала
га изслушване на някое от заинтересованите лица.
8.3. Спиране на действието на ЕУН
– От районния съд до приключване на процедурата по изменението или от
теглянето на ЕУН по искане на всяко лице със законен интерес – чл. 73, пар. 1
от Регламента.
– От районния или окръжния съд до приключване на производство по обжал
ване по искане на всяко лице, което има право да обжалва решение на издава
щия съд – чл. 73, пар. 2 от Регламента.
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За спирането се уведомяват всички лица в списъка по чл. 70, пар. 2 от
Регламента, които могат да обжалват в едноседмичен срок – чл. 627з ГПК.
Нормата урежда само хипотезата, когато спирането е постановено от районен
съд, в който случай компетентен по жалбата е съответният окръжен съд. В хи
потезата, когато спирането е постановено от окръжния съд, разглеждащ жалба
та, актът му подлежи на обжалване пред апелативния съд, на основание чл. 274,
ал. 2, изречение първо ГПК.

9. Разноски
Съгласно чл. 627и във връзка с чл. 541 ГПК разноските в производството от
носно ЕУН са за сметка на заявителя, респ. на жалбоподателя.
Доколкото липсва друга уредба, заявителят дължи държавна такса по иска
нето за издаване на ЕУН по чл. 16 от Тарифата за държавните такси, които се
събират от съдилищата по ГПК, в размер на 25 лв., а таксата за обжалване се
определя съгласно чл. 18, съответно чл. 19 от същата тарифа.
За издаване на копие от ЕУН всяко лице дължи държавна такса по чл. 23, т. 2
от посочената тарифа – 2 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща
страница.

10. Правно действие на ЕУН
Посочено е в чл. 69 от Регламента и е еднакво във всички държави членки,
без да се изисква каквато и да е процедура. Това означава, че докато по надлеж
ния ред не е установено нещо друго, всеки орган в държава членка следва да за
чете като осъществени, респ. като съществуващи, вписаните в удостоверението
факти и права, попадащи в предметния обхват на Регламент № 650/2012, и да
ги съобрази при произнасянето си по искането на лицето, което представя
действащо копие от ЕУН.
10.1. Удостоверителна функция
ЕУН е официален свидетелстващ документ и се ползва с материална доказа
телствена сила (според националната ни правна терминология, но когато я
употребяваме, не трябва да забравяме, че понятията в Регламента са с автоном
но значение) относно удостоверените факти, правни качества и правомощия.
Тази удостоверителна функция е спрямо всички (erga omnes) и се ползва с пре
зумпц
 ията за точност по чл. 69, пар. 1 от Регламента. Буквалният прочит на
Регламент № 650/2012 оставя впечатление, че оспорването на удостоверен в
ЕУН елемент може да стане само по исков ред (чл. 537, ал. 2 ГПК) или пред из
даващия съд съгласно чл. 71, пар. 2 от Регламента, но не и инцидентно. Ако
пред съда се постави въпрос за инцидентно оспорване на елемент от ЕУН по
реда на чл. 193 ГПК, същият следва да отправи преюдициално запитване за до
пустимостта на подобно оспорване.
Удостоверителната функция на ЕУН се отнася само за тези елементи, „попа
дащи в обхвата на приложимото право, определено въз основа на член 23 от
Регламент № 650/2012 (наследственоправна уредба) и на членове 24–28 от съ
щия регламент относно: допустимостта и материалноправната действителност
на разпорежданията с имущество в случай на смърт, различни от договорите за
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наследство (член 24), допустимостта и материалноправната действителност на
договора за наследство относно наследяването на едно лице и обвързващите
последици за страните от този договор (член 25), действителността на формата
на разпорежданията с имущество в случай на смърт (член 27) и действител
ността на формата на изявлението относно приемането на наследство или отка
за от наследство (член 28)“2. Това следва от съображение 71, трето изречение
от Регламент № 650/2012.
Редица елементи, които се вписват в ЕУН, не се ползв ат с удостоверителна
функция (например режимът на брачни отношения или собствеността върху
конкретно имущество, посочено като наследствено). Следователно българският
съд или друг орган, пред който е представено ЕУН, следва да извърши преценка
съобразно приложимото към наследяването право спрямо кои от отразените в
него елементи важи удостоверителната функция на документа и за кои елемен
ти не важат последиците, произтичащи от чл. 69, пар. 2 от Регламента.
10.2. Действие на „обществено доверие“ на ЕУН
Обхваща две хипотези, уредени в чл. 69, пар. 3 и пар. 4 от Регламента –
изпълнение на облигационно задължение и разпореждане с наследствено иму
щество.
Съгласно пар. 3 на чл. 69 всяко лице, което извършв а плащания или предава
владението върху наследствено имущество на лице, посочено в удостовере
нието като оправомощено да приема такива плащания или такова предаване на
имущество в качеството си на наследник или заветник, се ползва със защита,
ако е било добросъвестно (не знае, че съдържанието на удостоверението е не
точно и незнанието му за тази неточност не се дължи на груба небрежност).
Съгласно пар. 4 на чл. 69 със същата защита се ползв а и лице, което, като се
е основало на точността на информацията, съдържаща се в удостоверението,
закупи или получи наследствено имущество от лице, посочено в удостовере
нието като оправомощено да се разпорежда с такова имущество.
Правното действие на „обществено доверие“ на ЕУН следва да се преценява
с оглед на съображение 71, изречение последно от преамбюла, че Регламент
№ 650/2012 не определя дали придобиването на имущество от трето лице е
действително, или не и следователно относно правните последици на сделките
ще се прилага съответната национална правна система.
При приложимо българско право:
– В хипотезата на чл. 69, пар. 3 от Регламента, щом изпълнението е налице,
което се легитимира с действащо копие от ЕУН, задължението се погасява на
основание чл. 75, ал. 2, изречение първо от Закона за задълженията и догово
рите.
– В хипотезата на чл. 69, пар. 4 от Регламента приобретателят от лице, което
се легитимира с действащо копие от ЕУН:
– на движима вещ, за чието прехвърляне не се изисква форма, придобива
собствеността при условията на чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС);
2
Заключение на ге
не
рал
ния ад
во
кат M. Szpunar по де
ло Mahnkopf, C-558/16,
EU:C:2017:965, точка 100.
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– придобива собствеността на недвижим имот при условията на конкуренция
на вписванията по чл. 113 ЗС.
В останалите случаи има правата на добросъвестен владелец по смисъла на
чл. 70, ал. 1 ЗС.
За да настъпят тези последици, договарящият с лице, легитимиращо се с
действащо копие на ЕУН, трябва да е добросъвестен – да не е знаел за неточ
ността на ЕУН и това незнание да не се дължи на груба небрежност, т.е. с оглед
на конкретните обстоятелства при направа на обичайните и достъпни проверки
на правата на контрагента си да не е можел да установи действителното правно
положение. Тежестта на доказване е на страната, която се позовава на недобро
съвестността.
10.3. Легитимиращо действие на ЕУН
ЕУН представлява документ, легитимиращ съответното лице пред регистъ
рен орган на държава членка да иска вписване, отбелязване или заличаване в
съответния регистър относно наследствено имущество, без да се засяга чл. 1,
пар. 2, б. „к“ и „л“ (т.е. доколкото са налице условията за вписване по национал
ното право на съответната държава членка, тъй като извън приложното поле на
Регламента са естеството на вещните права и вписването в регистър на права
върху недвижима или движима собственост, вкл. правните изисквания за такова
вписване и последиците от вписването или невписването на такива права в
регистър) – чл. 69, пар. 5 от Регламента.
Следователно самото регистърно производство се урежда от националното
право на държавата, чийто орган води регистъра – това право определя изисква
нията към вписванията и правното действие на вписването (конститутивно или
оповестително) и съответно момента на придобиване на вещните права (съ
ображение 19 от преамбюла). Следва да се отчита, че изключението по чл. 1,
пар. 2, б. „л“ от Регламента и съобразно съображение 18 от преамбюла е огра
ничено до специалните условия на производството за вписване в регистрите, от
което следва, че наред с ЕУН могат да се изискват и други документи или ин
формация, „например когато то не съдържа достатъчно точни данни, за да се
идентифицира вещта, за която трябва да се впише прехвърлянето на собстве
ността“3.
В националната ни съдебна практика въпроси, свързани с удостоверителната
функция, действието на „обществено доверие“ и легитимиращото действие на
ЕУН към настоящия момент, не са поставяни.

11. Понятие за „автентичен акт“ по смисъла на Регламент 650/2012
Регламент 650/2012 се вписва в по-общия контекст на стремежа да се под
държа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се
гарантира свободното движение на хора (съображение 1 от преамбюла). Първо
степенната му конкретна цел е изложена в съображение 7 на преамбюла, посоч
ващо, че „[в] европейското пространство на правосъдие гражданите трябва да
3
Заключение на генералния адвокат Y. Vot по дело Kubicka, C-218/16, EU:C:2017:387,
точка 67.
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могат да организират предварително въпросите на своето наследство. По ефи
касен начин следва да бъдат гарантирани правата на наследниците и заветници
те, на други лица, близки на починалия, както и кредиторите на наследството“.
Избраните средства за постигане на тази цел са описани в съображение 8 на
преамбюла и сред тях е и приемане и изпълняемостта на автентични актове и
съдебни спогодби. Инструментът „автентични актове“ се въвежда поради раз
личните системи за уреждане на въпросите, свързани с наследяването в държа
вите членки, и с цел да се гарантират приемането и изпълняемостта във всички
държави членки на автентичните актове в областта на наследяването (съобра
жение 60 от преамбюла).
11.1. Определение
Регламентът дава легално определение на използваното в него понятие „ав
тентичен акт“ в чл. 3, пар. 1, б. „и“:
„Автентичен акт“ означава документ в областта на наследяването, който е
формално съставен или вписан като автентичен акт в държава членка и чиято
автентичност:
i) е свързана с подписването и съдържанието на автентичния акт; както и
ii) е установена от публичен орган или всеки друг орган, овластен за това от
държавата членка по произход.
Концепцията за „автентичния акт“ е позната на националната ни правна
система. Общото определение във вътрешното ни гражданско право е в чл. 179
ГПК (официален документ), а редица нормативни актове уреждат издаването
му или въвеждат задължение за гражданите за използването му – глава 54 ГПК,
ЗЗД, Законът за особените залози, Търговският закон, Законът за собственост
та, Законът за наследството, Законът за гражданската регистрация и др., както
и неговото правно значение и възможността за оспорването му. Прилагането на
Регламент № 650/2012 обаче ще постави нови проблеми, още повече че липсва
промяна на нормативните актове, свързана с въвеждането на общия европейски
инструмент „автентични актове в областта на наследяването“.
11.2. Приложно поле
Регламентът се прилага само за автентични актове в областта на наследява
нето. Следователно на първо място следва да се прецени дали документът (на
ционален или съставен в друга държава членка) попада в предметния му об
хват. За някои от документите подобна преценка не съставлява проблем, докол
кото същите изрично са посочени в Регламента – разпореждания в случай на
смърт, изявления за приемане или отказ от наследство, изявления за огранича
ване на отговорността на наследника за задълженията на наследството. Квали
фикацията на други документи обаче, които биха могли да имат връзка с насле
дяването, няма да е очевидна, като се имат предвид различните системи на пре
минаване на наследството в държавите членки (някои от които предвиждат пе
риод на задължително управление или нарочни процедури по възлагане), а и
различните правомощия, които имат управителите на наследство и изпълните
лите на завещание, както и различните правни средства, които са достъпни на
наследниците и заветниците за уреждане на отношенията им. В този смисъл
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пред българския съд ще се постави въпросът за тълкуването на автономното
понятие „автентичен акт в областта на наследяването“, компетентен за което е
единствено Съдът на ЕС.
11.3. Разграничения
Автентичният акт следва да се разграничава от решенията по смисъла на
чл. 3, пар. 1, б. „ж“ от Регламента – всяко решение в областта на наследяването,
постановено от съд на държава членка, независимо от наименованието на реше
нието, включително решение относно определянето на разходите или разноски
те от служител на съда.
Регламент № 650/2012 въ
веж
да и ав
то
ном
но по
ня
тие за „съд“ в чл. 3,
пар. 2 – „всеки съдебен орган и всички други органи и правни специалисти, при
тежаващи компетентност в областта на наследяването, които упражняват съ
дебни функции или действат чрез делегиране на правомощия от страна на съде
бен орган, или действат под контрола на съдебен орган, при условие че тези
други органи и правни специалисти предоставят гаранции за своята безпри
страстност и за правото на всички страни да бъдат изслушвани и при условие че
решенията, които постановяват съгласно правото на държавата членка, в която
действат:
а) могат да бъдат обжалвани пред съдебен орган или да бъдат преразглежда
ни от такъв орган; както и
б) имат подобна сила и действие на тези на решение на съдебен орган по съ
щия въпрос“.
Само за решенията са приложими разпоредбите на чл. 40, б. „б“, „в“ и „г“ и
чл. 41 от Регламента, а разграничението е от значение и при отвод за пресъдено
нещо. Преценката дали представеният документ съставлява „автентичен акт“,
или „решение“ се прави според нормите на националното право на държавата
по произход. Проблемът може да се разреши и чрез представяне на свидетелст
во относно решение в областта на наследяването (формуляр I на приложение 1
на Регламент за изпълнение № 1326/2014), респективно свидетелство относно
автентичен акт в областта на наследяването (формуляр II на приложение 2 на
Регламент за изпълнение № 1326/2014). Използването на формулярите обаче
не е задължително (аргумент от езиковото тълкуване на чл. 39, пар. 2 и чл. 59,
пар. 2, в които е използв ан изразът „може да поиска“).
Признаването на решенията е извън настоящата тема, но следва да се има
предвид, че уредбата по Регламент 650/2012 относно признаването и изпълне
нието на решенията преповтаря тази по Конвенцията от 27 септември 1968 г.
относно компетентността и изпълнението на съдебните решения по граждански
и тър
гов
ски де
ла (Брюкселска конвенция) и за
ме
ни
лия я Регламент (ЕО)
№ 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, призна
ването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (за
местен от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета
от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението
на съдебни решения по граждански и търговски дела), поради което важи даде
ното от Съда на ЕС тълкуване на разпоредбите им, когато инструментите на
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правото на Съюза могат да се квалифицират като еквивалентни.4 Следователно
разграничението между „автентичен акт“ и „решение“ е от значение и при пре
ценка налице ли е тълкуване на Съда на ЕС, с което националният съд е длъжен
да се съобрази. Следва и да се съобразява, че понятието „съд“ по Регламент
650/2012 е значително по-широко от аналогичното понятие в Регламент
1215/2012 – решение от 9 март 2017 г., Pula Parking d. o. o./Sven Klaus Tederahn,
C-551/15, EU:C:2017:193, точка 48: „... трябва да се отбележи, че за разлика
напри
мер от Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския пар
ла
мент и на
Съвета от 4 юли 2012 г. относно компетентността, приложимото право, призна
ването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични
актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско
удостоверение за наследство (ОВ L 201, 2012 г., с. 107) – където в член 3,
параграф 2 се пра
ви уточ
не
нието, че тер
ми
нът „съд“ по сми
съ
ла на то
зи
Регламент обхваща не само съдебните органи, но и всички притежаващи ком
петентност в тази област други органи, които упражняват съдебни функции и
отговарят на определени условия, изброени в същата разпоредба – Регламент
№ 1215/2012 не съдържа никаква обща разпоредба с такъв смисъл“.
11.4. Правна същност на автентичния акт
Документ, издаден в съответствие с уредените в законодателството на дър
жавата по произход форма и ред от изрично овластен в тази държава орган.
Документите може да изхождат от нотариус, други длъжностни лица или от съ
дилища в зависимост от законодателството на държавата членка. В национал
ното ни право автентичен документ в областта на наследяването може да бъде
не само нотариално завещание по чл. 24 ЗН или договор за доброволна делба
по чл. 35 ЗН, съставяни с участие на нотариус, актове на съда в охранителните
производства по открито наследство (от книгата на съда по чл. 49, ал. 1 ЗН, за
назначаване на управител на наследство по чл. 59, ал. 1 ЗН, разрешение по
чл. 65, ал. 1 ЗН или определяне на реда на кредиторите по чл. 66, ал. 1 ЗН) или
документи от Агенцията по вписванията за вписвания по чл. 67, ал. 2 ЗН, но и
удостоверение за наследници, издадено от общинската администрация въз ос
нова на справка в регистрите на населението по реда на чл. 9–12 от Наредба
№ РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на ре
гистъра на населението, установяващо кои лица са призовани към наследяване
съобразно възприетия в законодателството ни градуален модел на наследяване,
основан на родствената близост между наследник и наследодател.
11.5. Правно действие на автентичния акт
Регламент № 650/2012 урежда два вида правно действие на автентичния
акт – доказателствена сила и изпълняемост.
11.5.1. Доказателствена сила на автентичния акт
Автентичният акт, както и уреденият в националното ни право официален
документ, се ползва с формална и материална доказателствена сила.
Решение от 4 май 2010 г., TNT Express Nederland BV/AXA Versicherung AG, C-533/08,
EU:C:2010:243, точка 36.
4
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Формалната доказателствена сила, изведена от съображение 62 от преамбю
ла, обхваща истинността на акта, формалните предпоставки за него, правомо
щията на органа, изготвил акта, процедурата за изготвянето му, както и че по
сочените страни са се явили пред този орган на указаната дата и че са направи
ли посочените изявления.
Материалната доказателствена сила обхваща правните актове или правоот
ношенията, вписани в акта, т.е. съдържанието му. В съображение 63 от преам
бюла използваните термини са пояснени чрез примери:
– правни актове, вписани в автентичен акт, биха могли да бъдат например
споразумение между страните относно делбата или разпределението на наслед
ственото имущество, завещание или договор за наследство или друго воле
изявление;
– правоотношения биха могли да бъдат определянето на наследниците и
други бенефициери, установени съгласно приложимото към наследяването пра
во, съответните им дялове, наличието на запазена част или друг елемент, уста
новен съгласно приложимото към наследяването право.
Съгласно чл. 59, пар. 1 от Регламента автентичните актове, съставени в да
дена държава членка, имат същата доказателствена сила в друга държава
членка, както в държавата членка по произход, или възможно най-сравнимото
действие.
Следователно съдът, а и всеки орган, на който се представя документ в
областта на наследяването, издаден в друга държава членка, следва да установи
приложимото национално право на държавата по произход с оглед на преценка:
– дали документът съставлява автентичен акт по смисъла на Регламента;
– дали е в областта на наследяването и попада в приложното поле на
Регламента;
– за кои факти, правни актове или правоотношения има материална доказа
телствена сила.
Следва да се внимава при установяване на съдържанието на чуждото право
за проблема с езиковия превод и обстоятелството, че нерядко термините в прав
ните системи на държавите членки не са с идентично съдържание, както и дали
международното частно право на съответната държава засяга материята на ав
тентичните актове, вкл. в областта на наследяванията с международен елемент.
В тази връзка следва да се има предвид, че законодателствата на някои дър
жави членки не познават концепцията за автентичен акт по смисъла на
Регламент № 650/2012 или на нашето национално право. Например в Кипър за
конодателството урежда заверка на подписа (такъв документ е доказателство,
че на посочената дата лицето се е явило и е подписало документа), но не и на
съдържанието му, поради което орган на кипърската държава не би могъл да
издаде автентичен акт.
Органът, пред който се представят два несъвместими автентични акта (удо
стоверяващи права или правоотношения в областта на наследяването, които са
взаимно изключващи се), е задължен да извърши преценка кой от двата акта
има правно действие (на кой следва да бъде даден приоритет). Преценката се
извършва по приложимото право на държавата по произход и според обстоятел
ствата по конкретния случай. Органът може да откаже да зачете и двата акта,
ако не може да извърши преценката. Когато обаче несъвместимите автентични
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актове са представени пред съд и липсва висящо производство по оспорване в
държавата членка по произход, същият е длъжен да се произнесе инцидентно –
съображение 66, изречение първо и второ от преамбюла. Изложеното е непри
ложимо в производството по издаване на ЕУН, тъй като при него наличието на
оспорване на някой от подлежащите на удостоверяване елементи (каквото по
същество представлява наличието на несъвместими автентични актове) е осно
вание за отхвърляне на искането за издаване на ЕУН на основание чл. 67, ал. 1,
б. „а“ от Регламента.
При несъвместимост между автентичен акт и решение по смисъла на чл. 3,
пар. 1, б. „ж“ от Регламента се извършва инцидентно преценка налице ли са ос
нования по чл. 40 за отказ за признаване на решение – съображение 66, изрече
ние трето от преамбюла.
Автентичният акт може да съставлява документ с оглед на вписване в ре
гистрите на право на собственост. Българският регистърен орган не може да
откаже вписване на промяна в собствеността относно имущество на терито
рията на Република България въз основа на издаден в друга държава членка ав
тентичен документ в областта на наследяването според приложимото към него
право, щом документът легитимира наследственото правоприемство в държа
вата по произход (независимо че липсва изменение в българската нормативна
уредба относно вписванията с оглед на задълженията, произтичащи от прилага
нето на Регламент 650/2012). Това важи и за правни актове, обективирани в ав
тентичния документ, които, ако беше приложимо българското право, биха се
явили нищожни по силата на изрична правна норма (чл. 15 ЗН за забрана на
съвместните завещания или чл. 21, ал. 2 ЗН за забрана на фидейкомисарната
субституция) или на общата забрана по чл. 26, ал. 1, предложение последно от
Закона за задълженията и договорите на договорите върху неоткрито наследст
во. Такива правни актове, които са допустими според приложимото право и са
удостоверени с автентичен документ, следва да бъдат зачетени като действи
телни. В тази връзка регистърният орган, респ. българският съд, разглеждащ
жалба срещу отказ за вписване, следва да има предвид тълкуването в решение
от 12 октомври 2017 г., Kubicka, C-218/16, EU:C:2017:755, т. 49 и т. 50, че след
като правната система на регистърния съд урежда конкретното вещно право,
начините на прехвърлянето му не попадат в изключението от приложното поле
на Регламент 650/2012 по чл. 1, пар. 2, б. „к“.
По силата на чл. 59, пар. 1 от Регламента лице, което желае да използва ав
тентичен акт в друга държава членка, може да поиска от органа, съставящ ав
тентичния акт в държавата членка по произход, да попълни формуляр II на при
ложение 2 на Регламент за изпълнение № 1326/2014, в който е описано каква
доказателствена сила има автентичният акт в държавата членка по произход. В
националното ни право не е уредена процедура във връзка със сезирането, изда
ването и съхранението на документацията, касаеща искането за попълване на
формуляра. Липсата на уредба обаче не може да препятства дадено по закон (в
случая – в Регламент № 650/2012) право, което ще постави редица проблеми:
– Искането следва да бъде отправено до органа, издал документа, а следова
телно този орган на първо място следва да прецени дали документът съставля
ва автентичен акт в областта на наследяването по смисъла на Регламента. С
оглед на посочените по-горе случаи такъв орган може да бъде нотариус, съд с
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местна компетентност по чл. 49, ал. 1 ЗН, съдия по вписванията, служител на
общинската администрация.
– Ще се постави и въпросът кой е легитимиран да поиска попълване на фор
муляра относно автентичен акт в областта на наследяването с оглед на употре
бения в разпоредбата на чл. 59, пар. 1 от Регламента израз „лице, което желае
да използва автентичен акт в друга държава членка“. Легитимацията безспорно
принадлежи на лицето, което се ползва от акта, или на негов универсален пра
воприемник. За легитимирани следва да се приемат и кредиторите на починалия
или друго лице, чиито подлежащи на изпълнение права са удостоверени в ав
тентичния акт – съображение 46 от преамбюла и аргумент от чл. 60, пар. 2 от
Регламента. С оглед на общата формулировка в разпоредбата следва да се
приеме, че легитимирано е и всяко лице, което докаже легитимен интерес
(свързан с необходимост да използва автентичния акт в друга държава членка).
В този случай ще се постави въпросът кой интерес е легитимен, като се има
предвид, че формулярът съдържа лични данни, които подадат в регулацията на
Регламент (ЕО) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
Същите проблеми ще се поставят пред издаващия орган и когато лице, което
не се ползв а от автентичния акт и съответно не разполага с него, поиска да се
снабди с официално заверен препис (чл. 179, ал. 2 ГПК), за да го представи в
друга държава членка.
– Във връзка с обжалваемостта и при липса на самостоятелна уредба следва
да се приеме, че отказът за издаване на формуляра, респ. на официално заверен
препис от автентичния документ, подлежи на обжалване в зависимост от зако
нодателната уредба, касаеща органа, който го е постановил:
– ако е постановен от съд – по реда на чл. 538 ГПК;
– ако е постановен от нотариус или съдия по вписванията – по реда на чл. 577
ГПК;
– ако е постановен от служител на общинската администрация – по реда на
АПК.
– Няма възможност за обжалване, ако искането за попълване на формуляра
е уважено, поради което, ако отразените в него данни са неточни и издаващият
орган откаже да го поправи, за заявителя липсва път за защита.
– Липсва нарочна уредба относно съхраняване на документите по искането
за издаване на формуляр относно автентичен акт в областта на наследяването.
Безспорно тази документация следва да бъде съхранявана (най-малко с оглед
на производствата по оспорване на автентичния акт), като всеки от издаващите
органи следва да приложи процедура, която му дава нормативната уредба,
уреждаща правомощията и задълженията му, и по искане на държавен орган
или на лице с доказана легитимация да издава копие от тези документи.
Доказателствената сила на автентичния акт в друга държава членка отпада,
ако същият бъде оспорен и докато спорът не бъде разрешен – чл. 59, пар. 2, из
речение второ и пар. 3, изречение второ от Регламента. Оспорването както на
формалната доказателствена сила на автентичния акт (чл. 59, пар. 2 от Регла
мента), така и на материалната му доказателствена сила (чл. 59, пар. 3 от Регла
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мента) се прави пред съдилищата на държавата членка по произход на автен
тичния акт и спорът се решава въз основа на правото на тази държава. Изклю
чение от тази компетентност са случаите на инцидентно оспорване на мате
риалната доказателствена сила на автентичен акт (свързани с вписани в него
правни актове или правоотношения в областта на наследяването), когато ком
петентен да се произнесе съгласно чл. 59, пар. 4 от Регламента е съдът, раз
глеждащ главния спор. И при разрешаване на този инцидентен спор обаче (не
зависимо дали е релевиран чрез инцидентен установителен иск, или по реда на
чл. 193 ГПК) българският съд следва да прилага правото на държавата членка
по произход на оспорения автентичен акт.
11.5.2. Изпълнителна сила на автентичния акт
Съгласно чл. 60, пар. 1 от Регламента автентичен акт, който подлежи на
изпълнение в държавата членка по произход, има изпълнителна сила в друга
държава членка. По националното ни право автентичните документи не подле
жат на пряко изпълнение. За изпълнението на удостоверените в тях права е не
обходимо същите да бъдат потвърдени от съд със съдебно решение в исково
производство или със заповед за изпълнение. Следователно издадени в Репуб
лика България автентични актове в областта на наследяването нямат изпълни
телна сила и при искане за издаване на формуляр относно автентичен акт в
областта на наследяването следва да се попълни т. 6.1.2. На изпълнение подле
жат само съдебните решения (независимо от наименованието им), признаващи
подлежащите на изпълнение права по такива актове.
За да има автентичен акт изпълнителна сила в държава членка, различна от
държавата по произход, следва ползващото се лице да проведе процедурата по
чл. 45–58 от Регламент № 650/2012 за из
да
ва
не декла
ра
ция за изпъл
ня
емост. Процесуалният ред, по който се разглежда искането, е по законодателст
вото на държавата по изпълнението – чл. 46, пар. 1 от Регламента.
Компетентен да се произнесе по искането е окръжният съд по постоянния
адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението (местона
хождението на имуществото, когато длъжникът няма регистриран постоянен
адрес) – чл. 44 и чл. 45 от Регламента и чл. 627д, ал. 1, изречение първо ГПК.
Компетентният съд, разглеждащ искането за допускане на изпълнение, се
произнася и по искания за привременни или обезпечителни мерки – чл. 627д,
ал. 4 ГПК.
Сезирането на съда става с писмена молба, препис от която не се връчва на
длъжника – чл. 627д, ал. 1, изречение второ ГПК. За редовността на молбата
чл. 46, пар. 3 от Регламента изисква към нея да се приложи оригинал, респ.
официално заверен препис от автентичния акт или свидетелство от издалия ав
тентичния акт орган в държавата по произход – формуляр II на приложение 2 на
Регламент за изпълнение № 1326/2014. Останалите изисквания за редовност на
сезирането се определят при съответно приложение на чл. 127 ГПК с оглед на
препращането към процесуалния ред на държавата по изпълнението. С оглед на
чл. 46, пар. 2 от Регламента, че заявителят не е длъжен да има пощенски адрес
или упълномощен представител в държавата членка по изпълнение, няма да на
мира приложение изискването на чл. 40 ГПК за посочване на съдебен адрес в
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Република България. При нередовност на заявлението съдът процедира съглас
но чл. 129 ГПК.
Макар по правило лицата да не са длъжни да искат от издалия автентичния
акт орган да попълни формуляр II на приложение 2 на Регламент за изпълнение
№ 1326/2014, разпоредбата на чл. 47, пар. 1 от Регламент № 650/2012 дава въз
можност на съда, разглеждащ искане за допускане на изпълнението, да задължи
заявителя да го представи, освен ако прецени, че разполага с достатъчно инфор
мация (относно приложимото към автентичния акт право в държавата по произ
ход или относно изпълняемостта на конкретния автентичен акт). Изискването
по чл. 46, пар. 3, б. „б“ касае редовността на заявлението, поради което при без
действие на заявителя същото подлежи на връщане на основание чл. 129, ал. 3
ГПК. Вместо формуляра съдът може да приеме и друг равностоен документ,
съдържащ информация относно приложимото към автентичния акт право в
държавата по произход или относно изпълняемостта на конкретния автентичен
акт. Регламентът не уточнява дали и равностойният документ следва да отгова
ря на определението в чл. 3, пар. 1, б. „и“, или може да е например документ,
удостоверяващ нормативната уредба на държавата по произход.
Производството пред първостепенния окръжен съд е едностранно и само въз
основа на представените от заявителя документи – аргумент от чл. 50, пар. 3 от
Регламента и чл. 627д, ал. 1, изречение второ ГПК. Съдът разглежда искането в
закрито заседание (чл. 627д, ал. 2 ГПК) и се произнася, след като прецени, че
заявителят е представил всички документи, които да позволят извод, че се касае
до автентичен акт по смисъла на чл. 3, пар. 1, б. „и“ от Регламента и че автен
тичният акт удостоверява право, което подлежи на изпълнение в държавата
членка по произход – аргумент от чл. 48 от Регламента.
Окръжният съд може да отхвърли искането само ако приеме, че правото, за
което се иска признаване на изпълнение, не е удостоверено в автентичен акт по
смисъла на чл. 3, пар. 1, б. „и“ от Регламента или не подлежи на изпълнение в
държавата по произход на автентичния акт. След постановяване на акта си съ
дът уведомява заявителя и връчва препис от разпореждането и от автентичния
акт на лицето, срещу което е поискано изпълнението – чл. 49 от Регламента.
Актът, който постановява съдът, е разпореждане, в което се определя и сро
кът за обжалване, като не се допуска предварително изпълнение – чл. 627д,
ал. 3 ГПК. Съгласно чл. 627д, ал. 5 ГПК разпореждането се смята за решение,
постановено в исков процес, поради което, ако не бъде обжалвано, формира си
ла на пресъдено нещо относно подлежащото на изпълнение право и подлежи на
отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК.
Разпореждането подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд и на
касационно обжалване (при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК) пред Върховния
касационен съд – чл. 627д, ал. 6 ГПК, в срока, определен в разпореждането на
окръжния съд. При определяне на срока съдът е обвързан от чл. 50, пар. 5 от
Регламента – 30 дни от връчването или съобщението, ако адресът на страната,
срещу която е поискано изпълнението, е в Република България, и 60 дни, ако е
в друга държава членка. За да започне да тече срокът, разпоредбата изисква
връчването или съобщаването да е лично на лицето или на неговия адрес. При
връчване на територията на Република България приложение ще намерят нор
мите на глава 6, раздел I ГПК с изключение на чл. 40 ГПК. Член 50, пар. 5, из
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речение последно от Регламента изрично посочва, че не се допуска удължаване
на срока по причина на отдалеченост. Българският процесуален закон не до
пуска продължаване на срока за обжалване (чл. 63, ал. 3 ГПК), но е допустимо
възстановяване на срока по реда на чл. 64–67 ГПК, компетентен за което ще
бъде първостепенният окръжен съд.
Производството по обжалване пред Софийския апелативен съд е състезател
но – чл. 50, пар. 3 от Регламента. В глава 58а ГПК липсва уредена процедура на
това производство, което ще постави редица спорни въпроси. Безспорно норма
та на чл. 266 ГПК не може да намери приложение, тъй като първоинстанцион
ното производство по признаване на изпълняемостта на автентичен акт е ед
ностранно. При липса на законодателна уредба обаче съдебната практика след
ва да даде отговор ще се прилагат ли чл. 260, т. 3 и 4 ГПК, чл. 127, ал. 2 ГПК за
посочване на доказателствата и за прилагане на писмените доказателства, ще се
изпраща ли препис от жалбата със срок за отговор, ще се прилага ли изискване
то по чл. 131, ал. 2 ГПК за посочване на доказателствата и за прилагане на пис
мените доказателства и последиците по чл. 133 ГПК при неподаване на отго
вор, включително и с оглед на възможността за инцидентно оспорване на мате
риалната доказателствена сила на автентичен акт, когато жалбата се подава от
лицето, срещу което е поискано изпълнението, съответно дължи ли съдът
доклад по чл. 146 ГПК, приложим ли е чл. 147 ГПК и т.н. От отговора на част
от тези въпроси ще зависи и дали администриращият жалбата окръжен съд,
респ. Софийският апелативен съд, само ще прецени спазването на срока за об
жалване при приложение на чл. 60–62 ГПК, или ще следва да прецени и редов
ността на жалбата и да предприеме действия по отстраняване на нередовности
те (чл. 262, ал. 1 ГПК).
Изрично правило относно процедурата по разглеждане на жалба, подадена
от заявителя против разпореждането на окръжния съд, съдържа чл. 50, пар. 4 от
Регламента, предвиждащ, че ако страната, срещу която е поискано изпълне
нието, не се яви пред съда, сезиран с жалба от заявителя, се прилага член 16 до
ри когато страната, срещу която е поискано изпълнението, няма местоживеене
в никоя от държавите членки. Хипотезата е налице, когато страната, срещу
която е поискано допускане на изпълнение на автентичния акт, е с местожи
веене в държава членка, различна от държавата на сезирания с искането съд.
Ако лицето не се яви, следва да се докаже, че е могло да получи препис от
разпореждането и автентичния акт, чието допускане до изпълнение е поискано,
достатъчно навреме, за да може да организира защитата си, или че са били
предприети всички необходими действия за тази цел. Тъй като пар. 2 и 3 на
чл. 16 от Регламента препращат към чл. 19 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 на
Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в
държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или
търговски дела (връчване на документи), съответно, ако е неприложим към
чл. 15 от Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. относно връчването в чуж
бина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела,
ако е било необходимо актът за образуване на производството или равностоен
документ да бъде предаден в чужбина в изпълнение на тази Конвенция, то важи
даденото от Съда на ЕС тълкуване по тяхното приложение.
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Именно в производството по обжалване пред Софийския апелативен съд
страната, срещу която е поискано изпълнение на автентичен акт в областта на
наследяването, следва да заяви всички свои възражения – че вписаните в доку
мента правоотношения не попадат в предметния обхват на Регламент 650/2012,
че документът не е ав
тентичен акт по смисъла на чл. 3, пар. 1, б. „и“ от
Регламента или че не подлежи на изпълнение в държавата членка по произход,
респ. в друга държава членка, вкл. защото е налице висящо производство по
оспорването му; че актът противоречи на решение по смисъла на чл. 3, пар. 1,
б. „ж“ от Регламента (в който случай инцидентно се преценяват основания за
отказ за признаване на решение по чл. 40); за оспорване на формалната и мате
риалната доказателствена сила на документа; че задължението е погасено или
че допускането на изпълнението противоречи на обществения ред (ordre public).
Оспорването може да бъде частично – само относно конкретен въпрос, свързан
с правните актове или правоотношенията, вписани в автентичния акт (съобра
жение 65 от преамбюла). Софийският апелативен съд дължи произнасяне по
всяко от заявените възражения с изключение на оспорването на формалната до
казателствена сила на автентичния акт, компетентни да се произнесат по което
са само органите на държавата членка по произход (чл. 59, пар. 2 и аргумент от
пар. 4 на същия член).
Преценката дали допускането на изпълнение противоречи на обществения
ред (ordre public) следва да бъде направена служебно при липса на възражение,
когато съдът констатира, че допускането на изпълнение противоречи на импе
ративна национална правна норма (например на забраната определени лица да
притежават земеделски земи съгласно чл. 3, ал. 2–7 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи или да притежават гори и земи от горския
фонд съгласно чл. 23 от Закона за горите, респ. при нарушение на задължението
по чл. 24 от Закона за горите). Съображението за обществен ред не може да се
използва с цел да се откаже признаването или според случая приемането или
изпълнението на съдебно решение, автентичен акт или съдебна спогодба от
друга държава членка, ако това би било в противоречие с Хартата на основните
права на Европейския съюз и по-специално с чл. 21 от нея, който забранява вся
ка форма на дискриминация (съображение 58, изречение второ от преамбюла).
Съдът на ЕС се е произнасял по приложение на съображението за обществен
ред като основание да се откаже признаване на решение или да се допусне
изпълнение с оглед на други разпоредби на европейското право, но не и в кон
текста на материята за наследяване с международен елемент, уредена с
Регламент 650/2012. Във всички случаи следва да се има предвид, че съображе
нието за обществен ред е приложимо в изключителни хипотези и се тълкува
тясно, като се отчита и целта, с която Регламентът въвежда трансграничното
предаване на автентични актове между държавите членки в областта на насле
дяването.
В съвременната съдебна практика възражението, че допускане на изпълне
нието противоречи на обществения ред, в преобладаващия брой случаи е прие
мано за неоснователно. Прилагането на разпоредбите на Регламент № 650/2012
относно признаването и допускането на изпълнение на автентични актове, ре
шения и съдебни спогодби ще породи нови предизвикателства, доколкото до
17.08.2015 г. материята за наследяването (която на практика засяга всяко лице)
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и ограниченията чуждестранни лица да притежават право на собственост върху
определени имущества (регламентирани с императивни правни норми) се е
уреждала изцяло от националните законодателства.
Жалбата се разглежда в открито заседание с допускане и събиране на поиска
ните доказателства. Основание за потвърждаване на отказ, респ. отмяна на
разпореждането за допускане на изпълнение на автентичен акт, е само съобра
жението за обществен ред по чл. 40, б. „а“ съобразно изричната разпоредба на
чл. 60, пар. 3 от Регламента или ако автентичният акт, за който се иска допуска
не на изпълнение, противоречи на решение по смисъла на чл. 3, пар. 1, б. „ж“ от
Регламента, за което не е налице основание за отказ за признаване по чл. 40 от
Регламента – аргумент от съображение 66, изречение трето от преамбюла и
чл. 41 от Регламента.
Дължимата държавна такса от заявителя по искането за допускане на изпъл
нение на автентичен акт в областта на наследяването е 50.00 лв. – чл. 15 от
Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския
процесуален кодекс (ГПК). Заявителят има право да поиска правна помощ или
освобождаване от такси и разноски, като докаже, че правна помощ му е била
предоставена (изцяло или частично) или че е бил освободен от такси и разноски
в държавата членка по произход на автентичния акт – чл. 56 от Регламента.
Изпълнителната сила на съдебна спогодба в областта на наследяването с
трансграничен елемент по чл. 61 от Регламента е уредена аналогично на изпъл
нителната сила на автентичен акт в областта на наследяването по чл. 60, поради
което за съдебните спогодби важи посоченото по-горе. За разлика от издадения
по националното ни право автентичен акт съдебната спогодба може да подлежи
на изпълнение.

XIII. СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИЛАТА
НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 650/2012 И НА РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) № 1215/2012 ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
ЗА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ПОДЕЛЯНЕ НА НАСЛЕДСТВЕНО ИМУЩЕСТВО
ПО СЪДЕБЕН РЕД
съдия Светлана Калинова
Международно компетентен да разглежда искове за вещни права върху нед
вижим имот е съдът на тази държава членка, на чиято територия е разположен
имотът. В този смисъл са разпоредбите на Брюкселската конвенция относно
подведомствеността и изпълнението на съдебните решения в областта на граж
данското и търговското право, впоследствие изменена с конвенциите за присъ
единяване на новите държави членки към тази Конвенция, чл. 22, пар. 1 от
Регламент 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността,
признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски
дела и чл. 24, пар. 1 от Регламент № 1215/2012 на Европейския парламент и на
Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни ре
шения по граждански и търговски дела. Правилата на тези три акта досежно
компетентния да разгледа спора за собственост върху недвижим имот съд са
идентични, поради което и съгласно чл. 68, пар. 2 от Регламент 44/2001 г., до
колкото този Регламент заменя разпоредбите на Брюкселската конвенция меж
ду държавите членки, всяко позоваване на Конвенцията се разбира като позова
ва
не на Регламента. Аналогична разпо
ред
ба се съ
дър
жа и в Регламент
1215/2012 – чл. 68, пар. 2. Даденото от СЕС тълкуване на разпоредби на Кон
венцията следователно съгласно съображение 19 от преамбюла към Регламент
44/2001 и съображение 34 от преамбюла към Регламент 1215/2012 се отнася и
до аналогичните разпоредби на Регламент 44/2001 и Регламент 1215/2012, а
тълкуването на разпоредбите на Регламент 44/2001 се отнася и до аналогичните
разпоредби на Регламент 1215/2012.
Понятието „вещни права“ според практиката на СЕС обхваща само исковете
за определяне на обхвата, съдържанието, собствеността или владението на нед
вижима собственост или съществуването на други права върху вещта (C117/88). Приема се, че изключителната юрисдикция на договарящата държава,
в която се намира недвижимият имот, не обхваща всички искове относно вещни
права върху недвижима собственост, а само тези, които едновременно попадат
в обхвата на Брюкселската конвенция, съответно на Регламента, и са искове,
които целят определянето на обхвата, съдържанието, правото на собственост
или владение върху недвижим имот или съществуването на други вещни права
и осигуряват на титулярите на тези права закрила на правомощията, произтича
щи от техния титул (C-518/99).
Тези основни принципни положения Съдът припомня и в решението си от 17
декември 2015 г. по делото Komu, C-605/14, подчертавайки, че в своята практи
ка по чл. 16, т. 1, буква „a“ от Конвенцията от 27 септемвр и 1968 г. относно
компетентността и изпълнението на съдебните решения по граждански и тър
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говски дела (ОВ L 299, 1972 г., с. 32; Специално издание на български език,
2007 г., глава 19, том 10, с. 3, наричана по-нататък „Брюкселската конвенция“),
която важи и за тълкуването на чл. 22, т. 1 от Регламент № 44/2001, Съдът вече
е имал повод да отбележи, че за да се гарантират, доколкото е възможно, равни
и еднакви права и задължения, произтичащи от тази Конвенция за държавите
членки и заинтересованите лица, смисълът на израза „по дела, които имат за
предмет вещни права върху недвижим имот“ в правото на Съюза следва да се
определи самостоятелно (решение Weber, C-438/12, EU:C:2014:212, т. 40 и ци
тираната съдебна практика, т. 23 от решението).
В т. 24 от решението Съдът припомня, че съгласно приложимата и към
Регламент 44/2001 постоянна практика на Съда по Брюкселската конвенция
разпоредбите на чл. 22, пар. 1 от Регламент 44/2001 не бива да се тълкуват в
по-широк смисъл, отколкото изисква тяхната цел, доколкото въвеждат изклю
чение от общите правила за компетентност по този Регламент, и по-специално
от залегналото в чл. 2, пар. 1 от него правило, че – при спазване на условията на
същия Регламент – искове срещу лицата, които имат местоживеене в държава
членка, се предявяват пред съдилищата на тази държава членка, разпоредбите
на чл. 22, т. 1 от същия Регламент не бива да бъдат тълкувани в по-широк сми
съл, отколкото изисква тяхната цел. Всъщност тези разпоредби водят до лиша
ване на страните от възможността да изберат съда, пред който иначе биха били
призовани, и в определени случаи – до призоваването им пред съд, който не е
съдът по местоживеене на нито една от страните (вж. по аналогия решение
ČEZ, C-343/04, EU:C:2006:330, т. 26 и 27 и цитираната съдебна практика).
Досежно преследваната с горепосочените разпоредби цел в т. 25 от реше
нието по де
ло Komu, C-605/14 Съдът от
бе
ляз
ва, че как
то от Доклада за
Конвенцията относно компетентността и изпълнението на съдебните решения
по граждански и търговски дела (ОВ C 59, 1979 г., с. 1), така и от постоянната
практика на Съда по чл. 16, т. 1, буква „а“ от Брюкселската конвенция, която
практика може да се приложи и към чл. 22, т. 1, първа алинея от Регламент
№ 44/2001, следва, че основната причина за предоставяне на изключителна ком
петентност на съдилищата в договарящата държава, в която се намира недви
жимият имот, е обстоятелството, че предвид близостта си съдът по местона
хождението на имота може да установи най-добре фактическите положения и
да приложи правилата и обичайната практика, които обикновено са тези на дър
жавата по местонахождение на имота (вж. по аналогия решение Weber,
C-438/12, EU:C:2014:212, т. 41 и цитираната съдебна практика).
В т. 26 и т. 27 от същото решение Съдът припомня, че е уточнил, че изклю
чителната компетентност на съдилищата на договарящата държава, в която се
намира недвижимият имот, не обхваща всички искове за вещни права върху
недвижими имоти, а само тези, които попадат в приложното поле на посочената
Конвенция или съответно на Регламента и едновременно с това са насочени, от
една страна, към определяне на площта, състоянието, собствеността и владе
нието на недвижим имот или към установяване на наличието на други вещни
права върху тези имоти и от друга страна, към осигуряване спрямо носителите
на тези права на защита, що се отнася до произтичащите от положението им
правомощия (вж. в този смисъл решение Weber, C-438/12, EU:C:2014:212, т. 42
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и цитираната съдебна практика). Съгласно постоянната практика на Съда раз
ликата между вещното и облигационното право се състои в това, че първото,
чийто обект са вещи, има действие по отношение на всички, докато второто мо
же да бъде предявено само на задълженото лице (решение Weber, C-438/12,
EU:C:2014:212, т. 43 и цитираната съдебна практика).
Тези разяснения на Съда следва да се вземат предвид при извършването на
преценката кой съд е компетентен да се произнесе по спор за вещни права, как
то и по дело за съдебна делба с оглед на естеството на делбеното производство
в съответната държава членка.
Важно уточнение в тази насока се съдържа в т. 28 от решението на Съда по
делото Komu, C-605/14, а именно, че молба като разглежданата по главното
производство за прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти пред
ставлява иск, спадащ към категорията на споровете по дела, които имат за
предмет вещни права върху недвижим имот и по отношение на които изключи
телна компетентност имат съдилищата на държавата членки по местонахожде
нието на недвижимия имот, като в т. 29 се прави извод, че една такава молба,
предназначена да доведе до прехвърляне на правото на собственост върху нед
вижими имоти, засяга вещни права, които имат действие по отношение на всич
ки, и представлява иск, който цели да осигури на носителите на тези права за
щита, що се отнася до произтичащите от положението им правомощия.
Спорът по главното производство, по което е било отправено преюдициал
ното запитване от Korkein oikeus (Върховен съд, Финландия), е до голяма сте
пен сходен с делбения процес, уреден в глава 29 ГПК на Република България –
във Финландия отношенията на съсобственост се уреждат от Закон № 180/1958
за някои отношения на съсобственост (Laki eräistä yhteisomistussuhteista), който
се прилага както за недвижими имоти, така и за движими вещи, като досежно
прекратяването на съсобственост членове 9 и 11 от този закон предвиждат, че
всеки съсобственик може да иска отделяне на неговата част от общата вещ чрез
делба. При делбата съответно приложение намират разпоредбите на глава 12,
чл. 4 от Закона за наследството. Ако делбата е невъзможна или е свързана с
прекомерно високи разходи, или би намалила значително стойността на вещта,
по молба на съсобственик и след като същият е поканил останалите съсобстве
ници да се произнесат по въпроса, съдът може да разпореди продажбата на
вещта с цел прекратяване на отношението на съсобственост. При нужда съдът
назначава представител за продажбата на вещта и разпределяне на получената
сума. Ако съдът е разпоредил, че вещта ще се продава чрез търг, след като се
допита до съсобствениците, представителят следва да определи условията на
продажбата, доколкото съдът не е направил това, да обяви публично продажба
та чрез търг, както и да я проведе или да възложи провеждането є. Представи
телят подписва документа за продажбата, ако се съставя такъв. Г-жа Ritva
Komu, г-жа Virpi Komu и г-жа Hanna Ruotsalainen искат дяловете им в два нед
вижими имота, находящи се в Испания, да бъдат отделени и поради непостига
нето на спогодба за прекратяването на отношението на съсобственост се обръ
щат към Etelä-Savon käräjäoikeus (Първоинстанционен съд, Южна Савония,
Финландия) с молба да назначи адвокат като представител за продажбата на
въпросните имоти и да определи минимална продажна цена на всеки от тези
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имоти. С оглед на естеството на производството според финландското право
Съдът в т. 31 от решението отбелязва, че прехвърлянето на правото на собстве
ност върху процесните по главното производство недвижими имоти ще включ
ва отчитането на фактически и правни обстоятелства, засягащи определения с
чл. 22, пар. 1, първа алинея от Регламент № 44/2001 свързващ фактор, а имен
но – местонахождението на тези имоти. В частност това касае обстоятелството,
че в съответствие с испанското право правата на собственост върху посочените
имоти, както и правата на ползване, с които са обременени тези права, са вписа
ни в испанския имотен регистър, или факта, че процедурите, които уреждат
продажбата на същите имоти, ако се налага – на търг, са процедурите на държа
вата членка по местонахождението на тези имоти, или пък факта, че в случай на
противоречия събирането на доказателства ще бъде улеснено поради близостта
с местонахождението на имота. В този аспект по отношение по-конкретно на
споровете по вещни права върху недвижими имоти Съдът вече е постановил, че
тези спорове по правило трябва да се решават съгласно разпоредбите на държа
вата по местонахождението на имота и че противоречията, които те пораждат,
често налагат проверки, проучвания и експертизи, които трябва да бъдат извър
шени на място (решение ČEZ, C-343/04, EU:C:2006:330, т. 29 и цитираната съ
дебна практика). Съдът приема, че тази съдебна практика е приложима към
случая по главното производство, където за разлика от спора, който е довел до
постановяването на решение Lieber (C-292/93, EU:C:1994:241, т. 21) и предмет
на който е дължимото обезщетение за ползването на жилище, определянето на
обхвата на правните условия за прекратяването на отношението на съсобстве
ност, което може да породи действие по отношение на всички, е от компетент
ността на съдилищата на държавата членка по местонахождение на процесните
по главното производство имоти, видно от цитираната в точка 26 от настоящо
то решение съдебна практика. Ето защо, ако приложимите в случая по главното
производство материалноправни норми предполагат при прекратяването на от
ношението на съсобственост да се направи преценка дали тези недвижими имо
ти е възможно да бъдат разделени, или не, подобна преценка би могла да дове
де до проверки посредством експертизи, провеждането на които е най-добре да
бъде разпоредено от съда по местонахождението на посочените недвижими
имоти (т. 32 от решението). По тези съображения Съдът приема, че чл. 22, т. 1,
първа алинея от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че искът
за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот чрез продажба, извър
шването на която е възложено на представител, спада към категорията на спо
ровете „по дела, които имат за предмет вещни права върху недвижим имот“, по
смисъла на тази разпоредба.
За изключително важна следва да се приеме съдържащата се в т. 30 от реше
нието констатация, че съображенията за добро правораздаване, които са в осно
вата на чл. 22, т. 1, първа алинея от Регламент № 44/2001, също подкрепят по
добна изключителна компетентност в случая, когато целта на иска е, както в
спора по главното производство, да се прекрати съсобствеността върху недви
жим имот.
Решението по де
ло C-605/2014 е поста
но
ве
но след вли
за
не
то в си
ла на
Регламент 650/2012, но доколкото спорното правоотношение не произтича от
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наследяване, Съдът не е разсъждавал по приложението на чл. 23, пар. 2, б. „й“
от този Регламент. Поради това при съмнение за своята компетентност в дел
бен процес при твърдения, че съсобствеността произтича от трансгранично
наследяване, българският съд би могъл да отправи преюдициално запитване да
ли разрешението, дадено в решението по делото Komu, C-605/14, може да се
отнесе към делбен процес, при който се поддържа, че съсобствеността произти
ча от наследяване. Във всички случаи съдът следва да има предвид и специал
ните правила по отношение на наследяването на определен вид активи, устано
вени в чл. 30 от Регламент 650/2012.
Доколкото засяга уреждането на отношенията между сънаследници (договор
за делба на наследство между преживелия съпруг и ненавършилите пълнолетие
деца), следва да бъде отбелязано и решението на Съда от 6 октомври 2015 г. по
дело C-404/14 (Marie Matoušková). Съдът приема, че одобряването на договор
за делба на наследство, сключен от особения представител на ненавършили
пълнолетие деца за тяхна сметка, представлява мярка, свързана с упражняване
то на родителската отговорност по смисъла на чл. 1, пар. 1, б. „б“ от Регламент
2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признава
нето и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с
родителската отговорност, и следователно попада в приложното му поле, а не
мярка, свързана с наследяването по смисъла на чл. 1, пар. 3, б. „е“ от посочения
Регламент 650/2012, която е изключена от приложното му поле. Изрично в ре
шението се подчертава, че Регламент 650/2012 е неприложим ratione temporis в
подобни хипотези, тъй като е бил приет с цел да уреди, в съответствие със съ
ображение 9 от него, всички гражданскоправни аспекти на наследяването на
имуществото на починало лице, но чл. 1, пар. 2, б. „б“ изключва от приложното
му поле дееспособността на физическите лица. Този Регламент всъщност уреж
да единствено аспектите, свързани конкретно със способността за наследяване
по смисъла на чл. 23, пар. 2, б. „в“ от този Регламент, както и със способността
на лицето, направило разпореждането с имущество в случай на смърт, да напра
ви такова разпореждане, в съответствие с чл. 26, пар. 1, б. „a“ от посочения
Регламент.
Кой съд е компетентен да се произнесе за одобряване на договор за делба на
наследство, сключен от особен представител на ненавършили пълнолетие деца,
следователно се определя по правилата на Регламент 2201/2003, тъй като
одобряването на договора за делба на наследство, сключен от особен предста
вител на ненавършили пълнолетие деца, представлява мярка, предприета с
оглед на дееспособността на ненавършило пълнолетие лице, която цели да за
щити висшия интерес на детето и се отнася пряко до дееспособността на физи
ческото лице. Фактът, че одобрението е поискано в рамките на производство
във връзка с наследството, не може да се счита за определящ, така че да се
приеме, че тази мярка се отнася до наследственото право.
Това тълкуване относно приложното поле на Регламент 2201/2003 и Регла
мент 650/2012 е в съответствие с практиката на Съда, която цели да се избегне
всяко препокриване между правилата, което тези текстове установяват, и всяка
празнота в правото (т. 34 от решението по дело C-404/14 (Marie Matoušková) и

Съотношение между правилата на Регламент (ЕС) № 650/2012...

397

т. 21 от ре
ше
нието по де
ло Nickel & Goeldner Spedition, C-157/13,
ЕU:С:2014:2145).
Като въпрос, свързан с дееспособността на физическите лица, Съдът въз
приема и изискването на чл. 130, ал. 3 СК на Република България в решението
си от 3 октомвр и 2013 г. по делото Шнайдер, C-386/12, приемайки, че Регламент
(ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декемвр и 2000 г. относно компетентността,
признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски
дела, и по-специално чл. 22, т. 1 от него, трябва да се тълкува в смисъл, че не се
прилага при охранително производство, образувано по молба на гражданин на
една държава членка, който е поставен под ограничено запрещение и му е наз
начен попечител съгласно законодателството на тази държава, пред юрисдик
ция на друга държава членка с искане да му се разреши да продаде притежава
ната от него идеална част от недвижим имот, находящ се на територията на та
зи друга държава членка, тъй като това производство се отнася до „дееспособ
ността на физическите лица“ по смисъла на чл. 1, пар. 2, б. „а“ от този Регла
мент, която е изключена от материалното приложно поле на последния.
Запитващата юрисдикция (Софийският градски съд) е поставила на Съда
въпроса „дали нормата на чл. 22, т. 1 от [Регламент № 44/2001] е приложима
единствено при искови производства, които имат за предмет вещни права върху
недвижими имоти, или същата следва да намери приложение и при охранител
ни производства, при които граждани на една държава членка, които са поставе
ни под ограничено запрещение от съд на същата държава съгласно национално
то є законодателство, на които е назначен попечител (също гражданин на тази
държава), искат да се разпоредят с притежавано от тях недвижимо имущество,
находящо се на територията на друга държава членка?“.
Тълкувайки разпоредбата на чл. 22, т. 1 от Регламент 44/2001 в посочения
по-горе смисъл, Съдът напомня, че съгласно чл. 1, пар. 1 и пар. 2, б. „а“ от
Регламент № 44/2001 последният се прилага „по граждански и търговски дела“
независимо от естеството на сезирания правораздавателен орган, но и че „граж
данското състояние, правоспособността и дееспособността на физическите ли
ца“ са изключени от материалното приложно поле на този Регламент (т. 17),
както и че от постоянната практика на Съда следва, че понятието за граждански
и търговски дела по смисъла на чл. 1 от Регламент № 44/2001 трябва да се раз
глежда като автономно понятие, което следва да се тълкува, от една страна, в
зависимост от целите и от системата на този Регламент и от друга страна, в за
висимост от основните принципи, които произтичат от съвкупността от на
ционалните правни системи. Така приложното поле на същия Регламент трябва
да се определя по-специално с оглед на елементите, които характеризират
естеството на правоотношенията между страните по спора или предвид предме
та на същия (вж. по-специално решение от 18 май 2006 г. по делото ČEZ,
C-343/04, Recueil, с. I-4557, т. 22 и решение от 28 април 2009 г. по делото
Apostolides, C-420/07, Сборник, с. I-3571, точки 41 и 42, както и цитираната съ
дебна практика) (т. 18). Съдът обаче подчертава в т. 21 от решението, че в съ
дебната практика относно чл. 16, т. 1, б. „а“ от Брюкселската конвенция, която
съгласно съображение 19 от Регламент № 44/2001 също е приложима при тъл
куването на чл. 22, т. 1 от последния, е приел, че посоченият член трябва да се
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тълкува в смисъл, че изключителната компетентност на съдилищата на догова
рящата държава, в която се намира недвижимият имот, не обхваща всички
искове за вещни права върху недвижими имоти, а само тези, които попадат в
приложното поле на посочената Конвенция и едновременно с това са насочени,
от една страна, към определяне на площта, състоянието, собствеността и владе
нието на недвижим имот или към установяване на наличието на други вещни
права върху тези имоти и от друга страна, към осигуряване спрямо носителите
на тези права на защита, що се отнася до произтичащите от правото им право
мощия (вж. по-специално решение от 10 януари 1990 г. по дело Reichert и
Kockler, C-115/88, Recueil, с. I-27, точка 11, както и решение по дело ČEZ, по
сочено по-горе, точка 30).
Разрешението по чл. 130, ал. 3 СК е квалифицирано от Съда като мярка за
защита на поставените под ограничено запрещение лица, която се изисква
съгласно закона, тъй като това лице не разполага повече с правото да се разпо
режда самостоятелно със своите недвижими имоти (т. 25), тъй като то се пре
доставя само в случай че прехвърлянето на собствеността върху съответния
недвижим имот се извършва в интерес на лицето, което се ползва от защита.
Поради това Съдът приема, че искане на поставено под ограничено запрещение
лице да му се разреши да се разпореди със своя недвижим имот като това, което
е предмет на главното производство, се отнася пряко до дееспособността на съ
ответното физическо лице по смисъла на чл. 1, пар. 2, б. „а“ от Регламент
№ 44/2001. Всъщност необходимостта от получаване на съдебно разрешение за
извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, принадлежащи
на поставени под ограничено запрещение лица, е пряка последица от недееспо
собността на тези лица вследствие на приложената спрямо тях мярка за защита
при извършването на подобни действия (т. 26) за защита на поставените под
ограничено запрещение лица, която се изисква съгласно закона, тъй като това
лице не разполага повече с правото да се разпорежда самостоятелно със своите
недвижими имоти. Всъщност, както отбелязва запитващата юрисдикция, по
добно разрешение се предоставя само в случай че прехвърлянето на собстве
ността върху съответния недвижим имот се извършва в интерес на лицето,
което се ползва от защита.
Подобно тълкуване според Съда (т. 27 от решението) се потвърждава от
доклада на г-н Jenard във връзка с Конвенцията от 27 септември 1968 г. относно
компетентността и изпълнението на съдебните решения по граждански и тър
говски дела (ОВ C 59, 1979 г., с. 1), чието приложно поле съвпада с това на
Регламент № 44/2001. Всъщност на страница 10 от този доклад е посочено, че
прилагането на тази Конвенция е ограничено до „оспорванията и съдебните ре
шения, чийто предмет са всички договорни или извъндоговорни задължения,
които не се отнасят до гражданското състояние, правоспособността и дееспо
собността на лицата, до областта на наследяването, завещанията и имуществе
ните права, произтичащи от брачни правоотношения, нито до производствата
по несъстоятелност или до социалното осигуряване, и че в това отношение
Конвенцията трябва да се тълкува във възможно най-широк смисъл“ [неофи
циален превод].
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Обстоятелството, че поисканото от поставено под ограничено запрещение
лице съдебно разрешение за продажба се отнася до притежаван от него недви
жим имот, не може да се счита за определящ аспект на производството, за да се
квалифицира последното като производство, което има за предмет „вещни пра
ва върху недвижим имот“ по смисъла на чл. 22, т. 1 от Регламент № 44/2001
(т. 28 от решението), доколкото и самото производство не е насочено към опре
деляне на площта, състоянието, собствеността или владението на недвижимия
имот, нито впрочем към осигуряване спрямо поставеното под ограничено
запрещение лице в качеството му на собственик на посочения имот на защита,
що се отнася до произтичащите от правото му на собственост правомощия.
Съдът отбелязва също така, че на страници 34 и 35 от споменатия по-горе
доклад на г-н Jenard, в коментара относно чл. 16 от Брюкселската конвенция е
посочено, че предвиденото в същия чл. 16, т. 1, б. „а“ правило, съответстващо
на предвиденото в чл. 22, т. 1 от Регламент № 44/2001, което „се основава на
предмета на искането“, се отнася до „оспорванията, които имат за предмет вещ
ни права върху недвижими имоти“ (т. 29 от решението). Още повече че единст
веният предмет на производството по чл. 130, ал. 3 СК е да се определи дали е в
интерес на поставеното под ограничено запрещение лице да прехвърли собстве
ността върху своя недвижим имот, без обаче в това производство да се раз
глежда самото вещно право, което притежава посоченото лице върху този имот
(т. 30 от решението).
Това тълкуване на Съда и разграничението, което провежда между произ
водствата с оглед на целта, към която те са насочени, може да послужи като из
ходна позиция при всяка преценка на своята компетентност по искови или охра
нителни производства, свързани със защита на собствеността, която българ
ският съд извършва. И доколкото основната цел на делбеното производство е
прекратяване на състоянието на съсобственост, а не установяване на произти
чащите от наследяването права, тезата, че компетентният да разгледа дело с
предмет съдебна делба на недвижим имот съд следва да бъде определен по пра
вилата на Регламент 1215/2012, изглежда до голяма степен приемлива.
Правата, които съделителите са придобили по наследство обаче, ще се опреде
лят според приложимото към наследяването право, определено по правилата на
Регламент 650/2012.
Както вече беше отбелязано, въпросите за естеството на вещните права;
вписването в регистъра на права върху недвижима или движима собственост,
включително правните изисквания за такова вписване, както и последиците от
вписването или невписването на такива права в регистъра са изключени от при
ложното поле на Регламент 650/2012 (чл. 2 от Регламента).
В решението си от 12 октомври 2017 г., Aleksandra Kubicka, C-218/16 СЕС
изрично подчертава значението на съображение 18 от преамбюла на Регла
мента, съгласно което изискванията за вписване в регистъра на право върху
недвижима или движима собственост следва да бъдат изключени от обхвата на
Регламента. От правото на държавата членка, в която се води регистърът на
недвижимата собственост (lex rei sitae), се определят правните условия и начи
нът на извършване на вписването, както и органите, например лица, водещи по
землени регистри или нотариуси, които отговарят за извършване на проверка
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на това дали са изпълнени всички изисквания, дали представената или посоче
ната документация е достатъчна и дали съдържа необходимата информация.
Последиците от вписването на дадено право в регистър също следва да бъдат
изключени от обхвата на този Регламент (съображение 19) и правото на държа
вата, в която се води регистърът, следва да определя дали вписването има
декларативно, или конститутивно действие.
По това дело (Kubicka, C-218/16) запитващата юрисдикция (Окръжен съд,
Гожув Великополски, Полша) иска да установи дали чл. 1, пар. 2, б. „к“ и „л“ и
чл. 31 от Регламент 650/2012 трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат
отказа на орган на държава членка да признае вещните последици на виндика
ционен завет, познат в приложимото наследствено право, избрано от завещате
ля, съгласно чл. 22, пар. 1 от Регламента, щом този отказ се основава на съ
ображението, че заветът се отнася до право на собственост върху недвижим
имот с местонахождение в тази държава членка, а нейното законодателство към
момента на откриване на наследството не познава института на завета с пряко
вещно действие. Проблемът е свързан с обстоятелството, че от една страна,
Регламентът закрепва принципа на единство на приложимото към наследяване
то право (чл. 23, пар. 1), като предвижда, че правото, определено съгласно
чл. 21 и чл. 22 от Регламента, урежда наследяването като цяло, т.е. цялото
наследствено имущество, независимо от естеството на активите и независимо
дали активите се намират в друга държава членка, или в трета държава, вклю
чително прехвърлянето на съставляващите наследството активи на наследници
те или заветниците, докато по отношение на вписването в регистъра на права
върху недвижима или движима собственост, както и на правните изисквания за
такова вписване и последиците от вписването или невписването на такива права
в регистъра приложимо е правото на държавата, в която се води регистърът.
Законодателството на някои държави членки не познава института на завета с
пряко вещно действие. Възможно е обаче, както в разглеждания случай, недви
жимият имот да се намира на територията на държава, която не познава винди
кационния завет, а приложимо към наследяването да е право, според което заве
тът има пряко вещно действие. Според даденото от СЕС тълкуване в подобна
хипотеза чл. 1, пар. 2, б. „к“ от Регламента трябва да се тълкува в смисъл, че не
се допуска отказ да се признаят вещните последици на завета в държавата,
която познава само дамнационния завет (в случая Германия). Основното съ
ображение на Съда е, че тази разпоредба изключва от приложното поле на
Регламент 650/2012 въпросите на естеството на вещните права, вкл. класифика
цията на вещите и вещните права и определянето на правомощията на носите
лите на тези права, както и въпросите на съществуването и броя на вещните
права в правния ред на държавите членки (numerus clausus). Пояснение в този
смисъл се съдържа и в съображение 15 от Преамбюла на Регламент 650/2012,
според което дадена държава членка не следва да е задължена да признае вещно
право, свързано с имущество, намиращо се в тази държава, ако въпросното
вещно право е непознато в нейната правна система. В решението обаче Съдът
подчертава, че както виндикационният завет (предвиден в полското право), така
и дамнационният завет (предвиден в германското право) са начини за прехвър
ляне на собственост върху вещ, т.е. на вещно право, което е познато и в двете
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правни системи, и в този смисъл приема, че прякото прехвърляне на право на
собственост чрез виндикационен завет засяга единствено начините на прехвър
ляне на това вещно право при смърт на завещателя, като съображение 15 от
преамбюла на Регламента цели да даде възможност именно за това в съот
ветствие с приложимото към наследяването право.
Щом приложимото към наследяването право познава виндикационния завет
и по неговите правила се определя правното положение на заветника и неговите
права върху наследственото имущество, именно този вид и обем права следва
да му бъдат признати в държавата по местонахождението на недвижимия
имот. Член 1, пар. 2, б. „л“ от Регламент 650/2012 се отнася само до правните
изисквания за вписване в регистъра на права върху недвижима собственост и за
последиците от вписването или невписването на такива права, но не и до усло
вията, при които такива права се придобиват (т. 53 и 54 от решението). Още по
вече че съгласно чл. 31 от Регламента, когато дадено лице се позове на вещно
право, което притежава съгласно приложимото към наследяването право, а пра
вото на държавата членка, в която е извършено позоваването, не познава
въпросното вещно право, това вещно право, ако е необходимо и доколкото е
възможно, се адаптира към най-близкото равностойно право съгласно законо
дателството на тази държава, като се вземат предвид целите и интересите,
преследвани от конкретното вещно право, и свързаните с него последици (т. 61
от решението). Съдът констатира, че в случая вещното право, което госпожа
Kubicka иска да предаде с виндикационен завет, е правото на собственост върху
нейната част от недвижимия имот с местонахождение в Германия, а е безспор
но, че германското право познава правото на собственост, което заветникът би
получил по този начин по силата на полското право. В този смисъл Съдът
приема, че не е необходимо правото на собственост, познато в германското
право, да се адаптира по реда на чл. 31 от Регламента, като с оглед на всички
изложени в решението съображения стига до извода, че чл. 31 от Регламента
следва да се тълкува в смисъл, че не допуска в държава членка, чиято правна
система не познава института на виндикационния завет, да бъде отказано да се
признаят вещните последици, пораждани от такъв завет в момента на откриване
на наследството по силата на избрания наследствен закон. Съдът приема също
така, че чл. 1, пар. 2, б. „к“ и „л“, както и чл. 31 от Регламент 650/2012 трябва
да се тълкуват в смисъл, че не допускат отказ на орган на държава членка да
признае вещните последици на виндикационния завет, познат в приложимото
наследствено право, избрано от завещателя съгласно чл. 22, пар. 1 от
Регламента, щом този отказ се основава на съображението, че заветът се отна
ся до правото на собственост върху недвижим имот с местонахождение в тази
държава членка, а нейното законодателство не познава института на завета с
пряко вещно действие в момента на откриване на наследството.
От това решение следва важният извод, че при разрешаване на спор, свързан
с наследяване, съдът следва да се съобрази с правата на заветника (или наслед
ника по закон, респ. кредитора на наследството), посочени в представеното по
делото европейско удостоверение за наследство, вкл. по отношение на вида на
тези права (вещни или облигационни), определени по правилата на приложимо
то към наследяването право.
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Особено внимателно националният съд следва да извършва преценка дали да
прилага правилата на Регламент 650/2012 и в хипотеза на наследяване между
съпрузи. Още повече че през 2019 г. ще влязат в сила два нови регламента –
Регламент (ЕС) 1103/2016 за изпълнение на засиленото сътрудничество в
областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнение
то на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, и
Регламент (ЕС) 1104/2016 за изпълнение на засиленото сътрудничество в
областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълне
нието на решения в областта на имуществените последици от регистрираните
партньорства.
В тази връзка пред СЕС е бил поставен интересен въпрос по дело C-558/16,
Doris Margret Lisette Mahnkopf. Преюдициалното запитване на Kammergericht
Berlin (Висш областен съд, Берлин, Германия) е отправено в рамките на произ
водство, образувано във връзка с искане на г-жа Doris Margret Lisette Mahnkopf
за издаване на европейско удостоверение за наследство след смъртта на нейния
съпруг относно наследяването му и касае възможността за отбелязване на дела
на преживелия съпруг в удостоверението, в хипотеза, при която национална
разпоредба предвижда фиксирано разпределение на придобитото по време на
брака имущество чрез увеличение на наследствения дял на преживелия съпруг
(съгласно чл. 1372, пар. 1 от Burgerliches Gesetzbuch (BGB) – ако имуществе
ният режим между съпру
зите се прекрати пора
ди смъртта на един от тях,
разпределението на придобитото по време на брака имущество се осъществява,
като делът по закон на преживелия съпруг се увеличава с една четвърт от
наследството, независимо дали в конкретния случай съпрузите са увеличили то
ва имущество, и като се има предвид, че наследствените права на преживелия
съпруг се определят от друга разпоредба (съгласно чл. 1931 от BGB преживе
лият съпруг на наследодателя наследява една четвърт от наследството в качест
вото си на наследник по закон, когато наследява заедно с роднини от първа сте
пен, а когато наследява заедно с роднини от втора степен или заедно с възходя
щи от втора степен – половината от наследството в качеството си на наследник
по закон; когато заедно с възходящите от втора степен наследяват и техни низ
ходящи, съпругът наследява и дела от другата половина, който съгласно
чл. 1926 се полага на низходящите).
В решението си от 1 март 2018 г. Съдът приема, че чл. 1, пар. 1 от Регламент
650/2012 тряб
ва да се тъл
ку
ва в сми
съл, че в при
лож
но
то по
ле на то
зи
Регламент попада национална разпоредба като разглежданата в главното произ
водство, в която при смърт на единия от съпрузите се предвижда фиксирано
разпределение на придобитото по време на брака чрез увеличение на наследст
вения дял на преживелия съпруг. Изложени са съображения, че в подобна хипо
теза разпоредбата на националното законодателство не се отнася до подялбата
на имуществото между съпрузите, а до въпроса за правата на преживелия
съпруг по отношение на елементите, които вече са включени в масата на
наследството, и основната цел на подобна разпоредба не изглежда да е разпре
деление на елементите от имуществото или прекратяването на режима на иму
ществените отношения между съпрузите, а по-скоро определянето на размера
на наследствения дял, който трябва да се предостави на преживелия съпруг
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спрямо другите наследници, т.е. че разпоредбата по принцип се отнася за насле
дяването на починалия съпруг, а не за режима на имуществените отношения
между съпрузите.
И в това решение на Съда се подчертава значението на правната квалифика
ция на правоотношението, за да може да се определи приложимото право.

