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Относно: Становище по правното основание на предложение за Регламент на 
Съвета относно юрисдикцията, приложимото право и признаването и 
изпълнението на решения, и сътрудничеството по въпроси, свързани със 
задължения за издръжка (COM(2005)0649 – C6-0079/2006 –
2005/0259(CNS))1

Уважаеми господин Председател,

С писмо от 11 януари 2007 г. Вие сезирахте комисията по правни въпроси съгласно 
член 35, параграф 2 от правилника, за разглеждане правилността и целесъобразността
на правното основание на въпросното предложение на Комисията.

Комисията разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание от 30 януари 2007 
г.

Предложените правни основания са член 61, в) и член 67, параграф 2.  Позоваването на 
член 67, параграф 2 предполага, че предложената мярка се отнася до аспекти на 
семейното право и следователно не подлежи на процедурата на съвместно вземане на 
решение по силата на изключението по член 67, параграф 5, второ тире.

Съответни разпоредби от Договора за създаване на ЕО

Член 61, в)

  
1 Все още непубликувани в ОВ.
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С цел постепенното създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, 
Съветът приема:

в) мерки в областта на сътрудничеството по гражданскоправни въпроси, посочени в 
член 65;

Член 65
Мерките в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с 
трансгранично значение, които трябва да бъдат приети в съответствие с член 67, 
доколкото са необходими за правилното функциониране на вътрешния пазар, включват 
между другото:

а) подобряване и опростяване:
- на системата за трансгранично обслужване на съдебните и извънсъдебните 
документи;
- на сътрудничеството при събирането на доказателства;
- на признаването и изпълнението на решенията по граждански и търговски дела, 
включително и извънсъдебните решения;

б) подпомагане на съвместимостта на разпоредбите, прилагани в държавите-членки, 
отнасящи се до колизия на закони и на юрисдикции;

в) премахване на пречките за доброто провеждане на гражданските производства, ако е 
необходимо, чрез подпомагане на съвместимостта на разпоредбите на гражданския 
процес, прилагани в държавите-членки.

Член 67, параграф 1 и параграф 2
1. В рамките на преходен период от пет години след влизането в сила на Договора от 
Амстердам, Съветът действа с единодушие, по предложение на Комисията или по 
инициатива на държава-членка и след консултация с Европейския парламент.

2. След този петгодишен период:
- Съветът действа по предложение на Комисията; Комисията разглежда всяко искане, 
направено от държава-членка за отправяне на предложение до Съвета;

- Съветът с единодушие, след консултация с Европейския парламент, приема решение, 
с цел да направи процедурата, посочена в член 251, приложима във всички или някои 
области, обхванати от настоящия дял и за привеждането в съответствие на 
разпоредбите, отнасящи се до правомощията на Съда на Европейските общности.

Член 67, параграф 5
5. Чрез дерогация от параграф 1 Съветът приема, в съответствие с процедурата, 
посочена в член 251:

- мерките, предвидени в член 63, параграф 1 и параграф 2, а), при условие че Съветът 
предварително е приел в съответствие с параграф 1 от настоящия член законодателство 
на Общността, което определя общите правила и основните принципи във връзка с тези 
въпроси;
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- мерките, предвидени в член 65, с изключение на аспектите, които се отнасят до 
семейното право.

Цел и съдържание на предложението за регламент

Предложението за регламент има за цел да премахне всички пречки относно 
събирането на издръжка в рамките на Европейския съюз в съответствие с програмата за 
взаимно признаване в областта на гражданското право от 30 ноември 2002 г. и общия 
план за действие, приет на 2 и 3 юни 2005 г. 

Според преамбюла и съображенията целта и съдържанието на предложения регламент 
могат да бъдат анализирани както следва:

Съгласно съображение 7, целта на настоящия регламент е да предостави възможност на 
кредиторите по задължения за издръжка лесно да се сдобият, в държава-членка, с 
решение, което има автоматично изпълнителна сила във всяка друга държава-членка и 
чието изпълнение ще бъде опростено и ускорено. 

За тази цел регламентът се стреми да събере в единен документ всички мерки, 
необходими за обхващането на възстановяването на задълженията за издръжка в 
рамките на Общността. По тази причина той съдържа разпоредби относно юрисдикция, 
колизия на закони, изпълнителна сила и изпълнение на чужди решения и 
сътрудничество (съображение 8). 
Регламентът обхваща всички задължения за издръжка, произтичащи от семейни 
правоотношения или отношения със сходен ефект, с цел да се гарантира равно 
третиране на кредиторите по вземания за издръжка (съображение 9). 

В съображение 10 се изяснява, че разпоредбите относно юрисдикцията, изложени в 
регламента, се различават от приложимите съгласно Регламент (ЕО) № 44/2001 
("Брюксел I") разпоредби, с цел поясняване на разпоредбите, така че да обхващат 
всички случаи, при които съществува достатъчна връзка между страните и държавата-
членка. Фактът, че ответника обичайно пребивава в страна не членка на Европейския 
съюз, вече не следва да е причина за неприлагане на общностните правила и позоваване 
на национално законодателство. 
В съображение 11 се обяснява, че страните могат да се споразумеят относно 
компетентния съд, освен в случай на задължения за издръжка по отношение на 
малолетно дете, с цел закрила на по-слабата страна. 

В съображение 12 се излага необходимостта от запазване на ясен и ефективен 
механизъм по отношение на висящи дела (lis pendens) и свързани искове.

В съображение 13 се пояснява, че колизионните норми следва да се прилагат само 
спрямо задължения за издръжка и не следва да определят приложимото право по 
отношение на установяването на семейните правоотношения, на които се основават 
задълженията за издръжка. 

В съображения 14, 15 и 16 се разглежда приложимото право (основен принцип: прилага 
се правото на държавата на обичайно пребиваване на кредитора по вземане за 
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издръжка, но има възможност за прилагане правото на съда или правото на друга 
държава, с която задължението за издръжка е тясно свързано). Изборът на приложимо 
право също може да подлежи на определени условия, предназначени да закрилят деца и 
уязвими възрастни. 

Съгласно съображение 17, длъжникът следва да бъде закрилян от прилагането на 
право, съгласно което семейното правоотношение, на което се основава задължението 
за издръжка не е универсално прието за достойно за уважение. По-специално такъв е 
случаят при отношения между лица по съребрена линия или по сватовство, задължения 
за издръжка на низходящ по отношение на възходящ или издръжка след анулиране на 
брак. 

В съображение 18 се обяснява, че решения относно задължения за издръжка, издадени 
в държава-членка, следва да бъдат признати и да имат изпълнителна сила във всички 
останали държави-членки без да е необходима допълнителна процедура. С цел 
премахването на всякакви междинни мерки, следва да се извърши минимална 
хармонизация на процедурите. Тя следва да гарантира съответствие с изискванията за 
справедлив съдебен процес съгласно общите стандарти в държавите-членки. 

Съгласно съображение 19, решение относно издръжка, издадено в държава-членка, 
следва да бъде изпълнено бързо и ефективно във всяка друга държава-членка. Следва 
да бъде възможно издръжката да бъде удържана директно от заплатата и от банкови 
сметки на длъжника. 

Публични документи и споразумения между страните, които имат изпълнителна сила в 
държава-членка, следва да се третират като равностойни на решения (съображение 20). 

В съображение 21 е разгледано създаването в държавите-членки на централни органи 
за обмен на информация и за способстване събирането на вземания за издръжка. 

Постановителната част е разделена на девет глави.
Глава I се занимава с приложното поле и определенията, като член 1 ("Приложно 
поле") предвижда, че регламентът "се прилага за задължения за издръжка, произтичащи 
от семейни правоотношения или правоотношения, считани от приложимото за тях  
право за правоотношения със сходен ефект". Следва да се отбележи, че термините 
определени в член 2 ("съд", "съдия", "решение", "публичен документ", "държава-членка 
по произход", "държава-членка на изпълнение", "съд по произход", "кредитор" и 
"длъжник") не са специално свързани със семейното право или определени от гледна 
точка на семейното право.
Глава II се занимава с юрисдикцията (обща юрисдикция, пророгация на юрисдикция, 
юрисдикция, основана на явяване в съда, остатъчна юрисдикция, висящи дела (lis 
pendens), свързани искове, сезиране на съдилища, временни мерки, проверка на 
юрисдикцията). Отново тази глава няма отношение към семейното право, а се занимава 
единствено с юрисдикцията относно задължения за издръжка, тоест парични 
вземания.
Глава III разглежда приложимото право. Тук следва да се отбележи, че първата 
разпоредба в главата (член 12) предвижда, че "Разпоредбите в тази глава определят 
само приложимото право по отношение на задължения за издръжка и не накърняват 
приложимото право по отношение на правоотношенията по член 1" (именно 
"семейни правоотношения или правоотношения, считани от приложимото за тях  право 
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за правоотношения със сходен ефект"). Останалите разпоредби на тази глава определят 
общите правила, правила относно избора на право, неприлагане по искане на длъжника 
на определеното право, приложимо право по отношение на публични институции, 
обхват на приложимото право, прилагане на правото на държава не членка, препращане 
(renvoi), обществена политика и държави с повече от една правна система. 

Глава IV се занимава с общите процедурни правила - обслужване на документи, 
проверка на допустимост, решение и преразглеждане.

Глави V и VI разглеждат изпълнимост и изпълнение на решения (включително правна 
помощ, сигурност, легализиране, забрана за преразглеждане по същество на решение, 
на което се търси изпълнение, отказ или спиране на изпълнение, основания за директно 
плащане, временно замразяване на банкови сметки, ред на вземанията).

Глава VII се занимава с публичните документи и споразумения.

Глава VIII засяга сътрудничеството (определяне и роля на централните органи, достъп 
до информация и нейното използване, т.н.)

Накрая, глава IX определя общите и заключителни разпоредби (връзки с други 
общностни актове, връзки с международни споразумения, процедура на комитетите, 
преходни споразумения и влизане в сила).

Проблем

В писмото от председателя на водещата комисия се казва следното:

"Настоящият избор на правно основание възприема задълженията за издръжка като 
мерки свързани със семейното право по смисъла на член 67, параграф 5, второ тире от 
ДЕО. Последица от това е, че тези мерки остават извън обхвата на общите правила 
относно съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, за които се прилага 
процедурата на съвместно вземане на решение."

Докладчикът на водещата комисия счита, че задълженията за издръжка са тясно 
свързани със семейното право, но за да бъдат класифицирани като такива трябва да не е 
взета предвид достатъчно "хибридната природа на концепцията за издръжка - семейна 
по произход, но парична по приложение, като всеки друг дълг".

Общи съображения относно правното основание, произтичащи от съдебната 
практика

Всички актове на Общността трябва да са базирани на правно основание, предвидено в 
Договора (или в друг правен акт, чието прилагане са предназначени да обслужват). 
Правното основание определя компетентността на Общността ratione materiae и 
специфицира как да бъде упражнена тази компетентност, а именно законодателния 
инструмент/и, който може да бъде използван и процедурата на вземане на решение.
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От установената съдебна практика на Съда на Европейските общности е ясно, че 
изборът на правно основание не става по преценка на общностния законодател, а 
трябва да се определи посредством обективни фактори като целта и съдържанието на 
въпросната мярка1, които могат да бъдат подложени на съдебен контрол2 . Освен това 
решаващият фактор следва да бъде основната цел на мярката3.

Съгласно съдебната практика на Съда на Европейските общности, разпоредба на 
Договора от общ характер съставлява достатъчно правно основание, макар и 
въпросната мярка още да се стреми, по вторичен начин, към постигането на цел, 
търсена от специална разпоредба на Договора4.

Все пак, когато дадена мярка има няколко едновременни цели, които са неразривно 
свързани помежду си и нито една от тях не е второстепенна и косвена по отношение на 
другите, мярката трябва да се основава на различни съответни разпоредби на 
Договора5, освен когато това е невъзможно поради взаимната несъвместимост на 
процедурите по вземане на решение, определени от тези разпоредби6.

Оценка

Между другото може да се каже, че е много жалко, че Съветът още не е решил да 
оползотвори второто тире на член 67, параграф 2, с цел вкарването на предвидените във 
второто тире на член 67, параграф 5 "аспекти, свързани със семейното право" в обхвата 
на процедурата на съвместно вземане на решение.  Това е така въпреки факта, че 
Комисията призова Съвета още през 2005 г.7 мерките, свързани със задължения за 
издръжка, да бъдат приемани съгласно процедурата на съвместно вземане на решение.  
Изглежда абсурдно, че материя, която е толкова тясно свързана с интересите на 
гражданите и ежедневния живот, каквото е семейното право, не попада в обхвата на  
законодателната процедура, в която избраната от гражданите институция има най-
голямо участие.

Все пак съдебната практика е категорична, че подобни съображения нямат тежест при 
избора на правно основание, което трябва да бъде определено в светлината на 
обективни фактори, по-специално целта и съдържанието на въпросната мярка, които 
могат да бъдат подложени на съдебен контрол.

Явно е, че основната цел на предложението е да се предостави възможност на всички 

  
1 Дело С-300/89, Комисията срещу Съвета [1991] ECR I-287, параграф 10 и Дело C-42/97, Европейският 
парламент срещу Съвета [1999] ECR  I-869, параграф 36.
2 Дело 45/86, Комисията срещу Съвета [1987] ECR 1439, параграф 5.
3 Дело C-377/98, Нидерландия срещу Европейския парламент и Съвета [2001] ECR -7079, параграф 27.
4 Дело C-377/98, Нидерландия срещу Европейския парламент и Съвета [2001] ECR -7079, параграфи 27-
28; Дело C-491/01, British American Tobacco (Investments) и Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, 
параграфи 93-94.
5 Дело 165/87, Комисията срещу Съвета [1988] ECR 5545, параграф 11.
6 Виж например, Дело С-300/89, Комисията срещу Съвета [1991] ECR I-2867, параграфи 17-21(Titanium 
dioxide),  Дело C-388/01, Комисията срещу Съвета [2004] ECR  I-4829, параграф 58 и Дело C-491/01 
British American Tobacco [2002] ECR I-11453, параграфи 103-111.
7 Съобщение на Комисията до Съвета, COM(2005) 648 от 15 декември 2005 г.
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кредитори по вземания за издръжка в рамките на ЕС да получат "лесно, бързо и по 
принцип безплатно, изпълнително основание, което може без пречки да циркулира в 
европейското пространство на правосъдие", като по този начин се дава възможност за 
"редовно плащане на дължимите суми".

Новите правила на международното частно право относно юрисдикцията, 
приложимото право и признаването и изпълнението на решения, свързани с вземания за 
издръжка ще премахнат пречките за свободното движение на хора и по този начин ще 
се улесни правилното функциониране на вътрешния пазар. 

Не може да се отрече, че без съществуването на семейното право, концепцията за 
издръжка нямаше да съществува; още повече, че член 1 от предложението ясно заявява, 
че задълженията за издръжка "произтичат" от семейни правоотношения. Въпреки 
казаното, след като задължението за плащане на издръжка веднъж е било установено 
съгласно семейното право, това което ни остава е просто парично задължение - дълг 
като всеки друг.  След като веднъж неговото съществуване е било признато и 
потвърдено със съдебно решение, публичен документ или споразумение, задължението 
за издръжка е парично вземане и фактът, че произтича от семейни или сходни 
правоотношения има твърде малко значение.  

Предложеният регламент няма да има ефект върху семейното право като такова и член 
12 от предложението напълно изяснява това, доколкото предвижда, че разпоредбите 
относно приложимото право по отношение на задължения за издръжка "не накърняват 
приложимото право по отношение на правоотношенията по член 1".  Следва да се 
направи позоваване и на съображение 13, в което се казва, че колизионните норми 
следва да се прилагат само спрямо задължения за издръжка и не следва да определят 
приложимото право по отношение на установяването на семейните 
правоотношения, на които се основават задълженията за издръжка.

Още повече интересно е да се отбележи, че Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския 
парламент и Съвета от 21 април 2004 г. създаващ Европейско изпълнително основание 
при безспорни вземания1 включва вземания за издръжка и бе приет съгласно 
процедурата на съвместно вземане на решение2. 

Заключение

На заседанието от 30 януари 2007 г., комисията по правни въпроси реши, с 
единодушие3 да Ви препоръча предложението за Регламент на Съвета относно 
юрисдикцията, приложимото право и признаването и изпълнението на решения, и 

  
1 Официален вестник L 143, 30/04/2004 г., стр. 15.
2 Виж член 4, параграф 3, където "публичен документ" е определен да включва "споразумение за 
задължения за издръжка, което е сключено с административни органи или е заверено от тях".

3 На окончателното гласуване присъстваха Giuseppe Gargani (председател), Carlo Casini, Cristian 
Dumitrescu, Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, 
Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina and Tadeusz Zwiefka.
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сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка да се основава на 
член 61, в) и на второто тире от член 67, параграф 5 от Договора за създаване на ЕО и в 
резултат на това да подлежи на процедура на съвместно вземане на решение.

С уважение,

Giuseppe Gargani
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