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Програмата от Стокхолм1 беше приета през 2010 г. от Европейския съвет, за  да 
определи поредица от цели, които да бъдат осъществени до края на програмата през 
2014 г., с оглед подобряване на пространството на свобода, сигурност и правосъдие 
(ПССП). След влизането в сила на Договора от Лисабон все по-важно е да се гарантира, 
че европейските граждани усещат практическата полза от Европейския съюз в 
ежедневието си, а ПССП има особено значение в това отношение.

Парламентът изрази първоначалното си становище относно Програмата от Стокхолм в 
своите резолюции от 25 ноември 2009 г.2 относно програмата като цяло и 23 ноември 
2010 г.3 относно аспекти, свързани с гражданското, търговското, семейното и 
международното частно право. На 20 април 2010 г.4 Комисията изготви План за 
изпълнение на Програмата от Стокхолм.

Сега, когато Програмата от Стокхолм, обхващаща периода 2010—2014 г., вече е 
изминала половината от своя път, комисиите по правни въпроси, по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи и по конституционни въпроси решиха да 
оценят постигнатия до момента напредък с цел определяне на стъпките, които остава да 
бъдат предприети, както и на евентуални приоритети за приемника на Програмата от 
Стокхолм.

Целта на този работен документ е да разгледа по-конкретно изпълнението на 
програмата в областите, които попадат в обхвата на комисията по правни въпроси, за 
което докладчик е Луиджи Берлингуер. След обсъждане в рамките на комисията и с 
другите участващи комисии тримата съдокладчици в трите комисии ще представят 
цялостен проектодоклад за междинния преглед на Програмата от Стокхолм.

Както се посочва в резолюцията от 23 ноември 2010 г., мерките по Програмата от 
Стокхолм за съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси могат да се 
разделят в четири основни области: гражданско право, търговско право, семейно право 
и международно частно право.

1. Гражданско право

Предложените инициативи в областта на гражданското право обхващат аспекти на 
гражданското материално и на гражданското процесуалното право.

1.1. Гражданско материално право

Един от големите успехи в областта на гражданското материално право е приемането 
на Регламента за наследяването5. След предложение на Комисията от 2009 г. и след 

                                               
1 ОВ C 115, 4.5.2010 г., стр. 1.
2 P7_TA(2009)0090.
3 P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010) 0171.
5 Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно 
компетентността, приложимото право, признаването 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, 27.7.2012 г., стр. 107).
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няколкогодишно обсъждане през 2012 г. беше намерено задоволително решение при 
мандата на докладчика Курт Лехнер. Това е много важен елемент от законодателството, 
що се отнася до европейските граждани, тъй като той означава, че лице със собственост 
в няколко държави членки ще се подчинява само на един пакет от национални правила 
по отношение на наследяването и дори ще може да избере правото на държавата, чийто 
гражданин е, ако живее в друга държава членка.

В областта на договорното право Комисията предложи в своя план за действие пакет от 
норми за създаване на възможност за 28-ми режим на договорно право, с цел да се 
улесни трансграничната търговия, особено за МСП. Законодателното предложение за 
общото европейско право за продажбите беше изготвено през 2011 г. и понастоящем 
се обсъжда на равнище комисии, като съдокладчици са Клаус-Хайнер Лене и Луиджи 
Берлингуер. Не е ясно кога предложението ще стане закон, тъй като остават много 
открити въпроси.

От по-непосредствено значение за обикновените граждани са предложените мерки за 
улесняване на признаването на публичните документи и документите за гражданско 
състояние в друга държава членка, тъй като според гражданите липсата на автоматично 
признаване е една от основните практически пречки пред свободното движение. 
Понастоящем се разглеждат две предложения: относно премахването на 
формалностите за публичните документи (апостили, легализации, заверени преводи 
и др.), публикувано през април 2013 г., и относно взаимното признаване на 
действието на актовете за гражданско състояние, което предстои да бъде 
публикувано в края на 2013 г. (като то обхваща конкретен списък на ситуации, 
свързани с гражданското състояние, например брак, промяна в имената и др.). 
Парламентът счита, че двете инициативи са изключително важни.

И накрая, в областта на защитата на уязвимите пълнолетни лица — въпрос, който от 
известно време буди тревога у комисията1, Европейската комисия обяви в своя план за 
действие, че няма да предприема каквито и да било действия, тъй като държавите 
членки следва да решат дали да се присъединят към Хагската конвенция от 2000 г. 
относно международната защита на пълнолетни лица. В Хагската конвенция се 
посочва, че тя влиза в сила само по отношение на 6 държави членки и че е подписана, 
но не е ратифицирана от други 7 държави членки2. Особено разочарование в това 
отношение буди фактът, че Комисията все още не предприела никакви стъпки за 
европейско законодателство по този въпрос въпреки заключенията на резолюцията от 
2008 г.

1.2. Гражданско процесуално право

Що се отнася до гражданските производства, основна грижа на комисията е 
въвеждането на общи минимални стандарти за гражданските производства в 
отговор на амбицията за осигуряване на висока степен на гаранции за гражданите, 
използващи правосъдната система, както е посочено в „Информационното табло в 

                                               
1 Вж. точка 95 от резолюцията от 25 ноември 2009 г. и резолюцията от 18 декември 2008 г. 
(P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.



PE508.088v01-00 4/7 DT\931910BG.doc

BG

областта на правосъдието“1. Комисията обяви, че ще внесе предложение през 2014 г., 
но все още не е ясно дали предложението ще бъде законодателно или не.

Освен това, за да се засили защитата, по-конкретно на правата на потребителите, 
Парламентът призова за европейска инициатива, която да позволи процедури за 
колективна правна защита2. В своя документ от 18 април 2012 г.за проследяване на 
напредъка3 Комисията обеща да изготви законодателна или незаконодателна 
инициатива относно европейска рамка за колективна правна защита през 2012 г., но 
това все още не е реализирано.

2. Търговско право

В областта на търговското право Комисията изготви предложение за регламент относно 
европейската заповед за запор на банкови сметки4, така че да се предотврати 
възможността длъжникът да избегне изпълнението на задълженията си, като се 
възползва от забавянето на трансграничното запориране на банкови сметки. Целта на 
докладчика Рафаеле Балдасаре е да се гарантира, че процедурата за временно 
замразяване на такива банкови сметки в очакване на изпълнението на съдебните 
решения да се извършва възможно най-бързо при спазване на правото на защита. 
Приключването на въпроса отнема повече от очакваното време поради сложността на 
темата, но се очаква скоро да бъде прието съответното законодателство.

Що се отнася до дружественото право, Комисията все още не е изпълнила искането на 
Парламента5 за четиринадесета директива в областта на дружественото право, 
която да включва нерешения въпрос с преместването на официалното седалище. 
Комисията счита, че такова законодателство не е обосновано, предвид резултата от 
публичните консултации през 2012 г.6

По отношение на европейското частно дружество, за което също е отправено искане от 
Парламента в резолюцията от 23 ноември 2010 г.7, това важно предложение де факто е 
изоставено през 2009 г. поради невъзможността за постигане на единодушие в Съвета. 
Комисията не е предприела стъпки за съживяване на предложението.

На последно място, Комисията внесе предложение8 за изменение на Регламента 
относно неплатежоспособността. Целта на изменението, по което докладчик е Клаус-
Хайнер Лене, е да се разшири обхватът на регламента, като се даде повторно 
определение за „производствата по несъстоятелност“, така че да обхващат по-голям 

                                               
1 Съобщение на Комисията, озаглавено „Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието: 
инструмент за насърчаване на ефективно правосъдие и растеж“', 27 март 2013 г.
2 Резолюция от 2 февруари 2012 г. (P7_TA(2012)0021), и точка 95 от резолюцията от 25 ноември 2009 г.
3 SP(2012)160.
4 COM(2011) 0445.
5 Резолюция от 2 февруари 2012 г. (P7_TA(2012)0019), точки 33 и 34 от резолюцията от 23 ноември 
2010 г.
6 Документ от 18 април 2012 г. за проследяване на напредъка, SP(2012)260/2.
7 Точки 33 и 34.
8 COM(2012) 0744.
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брой случаи, както и да се подобри приложението на регламента чрез промяна в 
правилата за компетентност, откриването на вторични производства и 
несъстоятелността на няколко дружества, принадлежащи към една и съща група.

3. Семейно право

Регламентът „Рим III“1 относно приложимото право при развод и законна раздяла 
(докладчик Тадеуш Звефка) беше приет през 2010 г. при засилената процедура за 
сътрудничество, като понастоящем в нея участват 15 държави членки. Това е 
единственият елемент на законодателството в областта на сътрудничеството в 
гражданското правосъдие, който вече е приложим и установява ясни правила относно 
правото, приложимо при разтрогването на бракове.

Програмата от Стокхолм предвижда и приемането на законодателство относно 
имуществения режим между съпрузи2 и имуществени последици на 
регистрираните партньорства3, като съдържа разпоредби относно компетентността, 
приложимото право и признаването и приложимостта на решения. При мандата на 
докладчика Александра Тайн досиетата по тези два въпроса понастоящем се 
разглеждат от Парламента и се очаква да бъдат одобрени през тази година. В 
съответствие с процедурата на консултация, Съветът ще вземе окончателното решение.

Парламентът призова също така и за европейско законодателство относно 
трансграничните осиновявания4, тъй като това е област, в която много семейства 
съобщават за проблеми с признаването на решения, взети в друга държава членка. Не е 
предприета инициатива от страна на Комисията в това отношение.

Програмата от Стокхолм предложи преглед на Регламента Брюксел II5, по-специално 
с цел да се включи въпроса за признаването на решения относно родителската 
отговорност. Комисията обяви законодателна инициатива за 2013 г. за замяна на 
предложението6, което тя трябваше да оттегли през 2002 г.

4. Общо международно частно право

Основният проект в областта на общото международно частно право по Програмата от 
Стокхолм беше преразглеждането на Регламента Брюксел I7 с цел опростяване на 
процедурите за прилагане на решения в друга държава членка и, по-специално, 
премахване на производството по екзекватура. Под ръководството на докладчика 
Тадеуш Звефка отмяната на Регламента „Брюксел I“ доведе до удовлетворително 
                                               
1 Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година относно осъществяването на 
засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (ОВ, L 343, 
29.12.2010 г., стр. 10).
2 COM(2011) 0126.
3 COM(2011) 0127.
4 Точка 95 от резолюцията от 25 ноември 2009 г.
5 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, 
признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската 
отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (OВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1).
6 COM(2001) 0505.
7 Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, OВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.
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заключение1, рационализиращо и изясняващо някои аспекти на трансграничното 
изпълнение на решения.

Проектът за международна конвенция за съдебните решения за постигане на същите 
цели като в Регламента Брюксел I на международно равнище2, под егидата на Хагската 
конференция по международно частно право, не се оказа толкова успешен въпреки 
очакванията. Преговорите продължават, без да са довели до съществен напредък през 
последните години.

Парламентът призова също така за въвеждане на разпоредба за управление на 
приложимото право към извъндоговорно задължение, произтичащо от нарушения на 
правото на личен живот и на права, свързани с личността, включително клевета, в 
Регламента „Рим II“3. Това искане беше повторено с повече подробности в 
резолюцията от 10 май 2012 г. заедно с препоръки към Комисията за изменението на 
Регламент (ЕО) № 864/2007 относно приложимото право към извъндоговорни 
задължения („Рим II“)4, на които досега Комисията не е успяла да отговори в 
нарушение на точка 16 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 
парламент и Европейската комисия5.

Друг важен неуреден елемент от законодателството е регламент, управляващ 
давността за трансгранични пътнотранспортни произшествия. Поради 
несъответствие между правилата в различните държави членки често е много трудно да 
се гарантира, че в тези случаи е раздадено правосъдие. Комисията възнамеряваше да 
изготви предложение през 2011 г., но такова все още не представено.

И накрая, предвид факта, че законодателството на ЕС в областта на международното 
частно право е много фрагментирано, със сравнително голям брой секторни 
инструменти, обхващащи различни аспекти, Парламентът призовава за приемането на 
Европейски кодекс по международно частно право6. Целта е да се хармонизират 
разпоредбите на международното частно право в различни области и същевременно да 
се гарантира, че няма пропуски в набора от правила.

5. Крайни цели в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни 
въпроси

За постигането на различните специфични цели на Програмата от Стокхолм в 
допълнение към отделните елементи от законодателството е важно да се гарантира, че 
всички заинтересовани страни разполагат с достатъчен достъп до правосъдие и до 
правото на ЕС.

                                               
1 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 
(отменен), ОВ L 351, 30.12.2012 г., стр. 1.
2 Вж. точка 35 от резолюцията от 23 ноември 2010 г.
3 Вж. точка 95 от резолюцията от 25 ноември 2009 г.
4 P7_TA(2012)0200.
5 ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
6 Вж. точка 95 от резолюцията от 25 ноември 2009 г.
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Важна стъпка е по-нататъшното разработване на проекти за електронно правосъдие1, 
с които да се предоставя пряк достъп на гражданите до правна информация и 
правосъдие, осигурявайки съществена информация онлайн и позволявайки 
осъществяване на определени приложения от разстояние чрез компютър. Постигнат е 
известен напредък в тази връзка, но трябва да се направи още много.

От значение е и правното обучение в Европа, при положение че стремежът е да се 
създаде европейска правна култура, която да даде възможност за успешно 
осъществяване на процедурите за взаимно признаване2. Работата в рамките на 
Европейската мрежа за съдебно обучение и на Академията по европейско право е от 
голямо значение в тази връзка. Нещо повече, пилотната програма на Комисията за 
обучение на магистрати и правни специалисти вече е в ход3.

6. Заключение

Настоящият кратък преглед на напредъка, постигнат по Програмата от Стокхолм в 
областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, показва, че е 
прието известно многообещаващо законодателство, но поради продължителността на 
законодателните и изпълнителните срокове много малка част от това законодателство 
се прилага. Значителен брой законодателни предложения все още се разглеждат от 
съзаконодателите. И все пак, една година преди изборите през 2014 г. и предвидения 
край на Програмата от Стокхолм трябва да се отбележи, че за значителен брой от 
случаите все още се очаква предложение на Комисията. Осен това липсата на действия 
във връзка с идеите на Парламента за предложения от страна на Комисията буди 
разочарование.

                                               
1 Вж. точки 107, 108, 109 и 110 от резолюцията от 25 ноември 2009 г.
2 Вж. точки 105 и 106 от резолюцията от 25 ноември 2009 г. и точки 5—13 от резолюцията от 23 ноември 
2010 г.
3 ОВ S 132, 12.7.2012 г., 218282.


