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1. Въведение

Понастоящем съществуват различни инструменти на равнище на ЕС, като европейската 
процедура за искове с малък материален интерес, европейската заповед за плащане, 
европейското изпълнително основание при безспорни вземания. Въпреки че те правят 
по-лесно признаването на съдебните решения за събиране на трансграничните 
вземания, остава още много да бъде направено по отношение на преходните мерки.

Смята се, че всяка година около 2,6 % от годишния оборот на европейските 
предприятия се губи поради дължими вземания. Разпокъсаността на националните 
разпоредби във връзка със събирането на вземания дава възможност на длъжника лесно 
да премести парите си от банкова сметка в една държава членка в друга. 

Както е видно от доклада на Европейската комисия1, настоящето състояние се 
характеризира с четири основни недостатъка:

 условията за издаване на заповед за запор на банкови сметки значително се 
различават в държавите членки2;

 възможността за получаване на информация относно местонахождението на 
банковата сметка на длъжника не се предвижда в много държави членки;

 разходите за получаване и налагане на запор на банкови сметки в трансгранични 
случаи като правило са по-високи от случаите на национално равнище;

 различията между националните процедури за изпълнение и тяхната 
продължителност е сериозна пречка за кредиторите.

За да се справи с горепосочените проблеми, Европейската комисия предложи 
приемането на регламент, който има за предмет въвеждането на нов правен инструмент 
с обезпечителен характер, наречен EЗЗБС (европейска заповед за запор на банкови 
сметки), като алтернатива на националните процедури. Комисията счита, че 
използването на предложената мярка ще позволи на предприятията да възстановят до 
600 милиона евро дължими вземания3.

Основната цел на Комисията е да осигури истински „ефект на изненадата“ от 
изпълнението на ЕЗЗБС, така че да се попречи на длъжника да изтегли или да 
прехвърли притежаваните суми в други банкови сметки, намиращи се в държава, 
различна от тази, в която е образувано производството. За тази цел предложението 
предвижда европейската процедура да бъде достъпна още преди получаването на 
                                               
1 Срв.: Доклад относно предложение за регламент (COM(2011)445, стр. 3).
2 Заповедта за запор не представлява „универсална“ концепция в правната система на Съюза. 

Съществуват, напротив, различни преходни мерки в различните системи — от общи инструменти, като 
съдебни нареждания (Ирландия) или предписания (Дания), до специални инструменти, като например 
Garnishment Order (Малта). В тази връзка, вижте сравнителния анализ на националните процедури за 
издаване на заповед за запор, извършен от CSES в проучване, възложено от Европейската комисия и 
публикувано през 2011 г: „Study for an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the Attachment 
of Bank Accounts“ („Проучване за оценка на въздействието относно проект за законодателно 
предложение за налагане на запор на банкови сметки"), (стр. 70—85).

3 Срв.: Оценка на въздействието на Комисията относно предложението за регламент (стр. 35), която може 
да бъде намерена на адрес: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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изпълнително основание в държавата членка, в която се намира длъжникът1, и ЕЗЗБС 
да се издава чрез производство ex parte, т.е. без предварително изслушване на 
длъжника2.

2. Анализ на основните мерки в предложението

2.1. Определения

 „Дела с трансгранично значение“ (член 3)

Настоящето предложение, определяйки обхвата на приложение на регламента, приема, 
че случаят следва винаги да включва трансгранични елементи , „освен ако съдът, 
сезиран с иск за издаване на ЕЗЗБС, както и всички банкови сметки, върху които се 
налага запор със заповедта, а също и страните по делото, се намират или 
местожителството им е в една и съща държава членка“.

С оглед на повишаване на правната сигурност, докладчикът счита, че е необходимо да 
се обмисли изместване на презумпцията, съдържаща се в тази разпоредба, и да се 
постанови, че „едно дело има трансгранично значение, когато местожителството на 
длъжниците и/или банковите сметки, върху които се налага запор със заповедта, се 
намират в държава членка, различна от тази на съда, сезиран с иск за издаване на 
ЕЗЗБС“.

 „Банкова сметка“ (член 4, параграф 1)

Докладчикът счита, че включването на „финансови инструменти“ в рамките на 
определението за „банкова сметка“ може да постави редица проблеми от гледна точка 
на евентуална загуба на натрупаната лихва. В този смисъл в член 26, параграф 3 е 
предвидено, че стойността на финансовите инструменти се определя спрямо 
съответния пазарен курс, приложим в деня на привеждането й в действие. 

Следващият параграф 4 постановява, че „когато валутата на средствата по 
сметката не е същата като тази, в която е издадена ЕЗЗБС, банката трябва да 
преизчисли сумата спрямо обменния курс за деня на привеждането ѝ в действие“. 
Тези решения могат да създадат проблеми и да накърнят интересите на длъжника, тъй 
като стойността на финансовите инструменти е изложена на валутен риск поради 
колебанията в пазарните курсове. Във връзка с това банката следва да бъде освободена 
от каквато и да е отговорност или, по-добре, за да се опрости процедурата, обхватът на 
запора трябва да се ограничи само до парични средства.

 „Иск“ (член 4, параграф 7)

Докладчикът счита, че определението за „иск“, съдържащо се в предложението, следва 
да бъде разширено с цел уточняване на неговата същност. За тази цел изричното 
позоваване на изискванията за ликвидност и събираемост може да позволи най-доброто 
                                               
1 Член 5 (Приложно поле).
2 Член 10 (Процедура ex parte).
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определение за основателността на иска, както и да се избегне разминаването в 
тълкуването на неговото естество, на базата на което се изисква съдът да издаде ЕЗЗБС.

2.2. Баланс между правата на длъжника и на кредитора

Въпреки че е необходимо да се запази ефектът на изненадата чрез използването на 
производство ex parte за издаване на ЕЗЗБС, докладчикът счита, че формулировката на 
някои разпоредби трябва да бъде преразгледана, с оглед на правилния баланс между 
правата на длъжника и на кредитора. В действителност предложението изглежда 
прекалено облагодетелстващо ищеца и не предлага гаранции за смекчаване на 
потенциално драконовската същност на ЕЗЗБС. 

В този смисъл докладчикът счита, че е подходящо да се обмислят някои изменения в 
предложението за регламент, които да направят възможно засилването на защитата на 
длъжника в случай на евентуална „злоупотреба“ с процедурата от страна на кредитора. 
Според докладчика тези промени могат да се отнасят до аспекти, свързани с 
доказателствата (член 11) и с условията за изпълнение (член 16 и член 17), с цел 
засилване на правата на длъжника, без да се променя ефектът на изненадата, 
гарантиран от производството ex parte.

С оглед на изложения анализ, докладчикът би приветствал въвеждането на разпоредба, 
в изключителни и надлежно обосновани случаи, относно правото на сезирания 
правораздавателен орган да призове ответника за допълнителна информация1, което да 
позволи по-точна оценка на основателността на иска. В същото време, ако явяването на 
длъжника може да засегне удовлетворяването на кредитора и конкретното прилагане на 
мярката, съдът може да пристъпи чрез „inaudita altera parte“ към допускане или 
отхвърляне на иска. 

Относно начините за прилагане член 16 споменава цялата информация, „необходима, 
за да може банката или банките да идентифицират този ответник“. В тази връзка 
докладчикът счита, че данните, посочени в точки iii) и iv) на цитирания член, т.е. датата 
на раждане, номера на документа за самоличност, номера на паспорта или номера на 
вписване в търговския регистър за юридическите лица, следва да бъдат винаги 
съобщавани, с оглед на това да се повиши равнището на информираност, необходимо 
за идентифициране на сметката на длъжника, като по този начин се повиши равнището 
на защита на правата на последния. Освен това подобна разпоредба би позволила по-
бърза и надеждна идентификация на сметката на длъжника. 

Ако кредиторът не разполага с цялата изисквана информация по силата на член 17, той 
може да я поиска от компетентните органи на държавата членка по изпълнение. Тази 
възможност представлява една много вероятна ситуация, която обаче твърде лесно 
може да доведе кредитора до общи твърдения, че ответникът разполага със сметка в 
дадена държава членка. 

В съответствие със становището, изразено от Европейския надзорен орган по защита на 

                                               
1 Принципът на състезателност е един от основните принципи на правните системи на държавите членки.
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данните1, докладчикът предлага да се обмислят някои промени относно регулирането и 
ограничаването на искането и получаването на информация за банковата сметка на 
ответника до реално необходимата за идентификацията на ответника и неговите 
сметки. В този смисъл формулировката на член 17, параграф 22 изглежда твърде обща и 
може да доведе до разпространяването на информация, която няма връзка или не е от 
значение за производството, като например разкриването на банкови тайни.

2.3. Разходи, произтичащи от прилагането на процедурата

Предложението на Комисията предвижда, че заплащането или възстановяването на 
разходите, извършени от банките по прилагането на ЕЗЗБС, се урежда съгласно 
разпоредбите на националното законодателство (член 30, параграф 1). Предвид 
различията в правните системи, подобно предвиждане е вероятно да доведе до 
дискриминация спрямо кредитни институции, за които не е предвидено въпросното 
обезщетение. 

Неоспоримо е, че предложената процедура включва използването на човешки и 
икономически ресурси, чиято тежест не може да бъде пренебрегната с оглед на факта, 
че се преследва не обществен интерес, а този на частни лица. С оглед на това 
докладчикът счита за необходимо в член 30 да бъдат посочени изрични и 
хармонизирани разпоредби относно плащането на разходите, направени от банките, 
както и съответните срокове и процедури.

3. Заключения

Докладчикът е на мнение, че ЕЗЗБС е основен инструмент, който допринася за 
развитието на вътрешния пазар чрез улесняването на трансграничните търговски 
сделки. Понастоящем действително е сложно и скъпо да се получат обезпечителни 
мерки за налагане на запор върху имуществото на длъжника в чужбина. Бързият и 
лесен достъп до такива обезпечителни мерки често е от решаващо значение, за да се 
гарантира, че длъжникът няма да премести или да разпилее имуществото си, преди 
кредиторът да получи и пристъпи към принудително изпълнение на съдебно решение 
по същество. 

Предвид важността на мярката и с оглед на гореизложеното, докладчикът призовава да 
се обмислят допълнително точните мерки, които законодателството в тази област 
трябва подходящо да определи, и очаква с интерес задълбочения дебат, който ще се 
проведе през следващите месеци.

                                               
1 Срв.: Становище на Европейския надзорен орган; Официален вестник на Европейския съюз, С 373/4 

(21.12.2011 г.).
2 Ако ищецът не разполага с цялата информация за сметката, изисквана по силата на член 16, ищецът 

може да поиска от компетентните органи на държавата членка по изпълнение да получат необходимата 
информация. Такова искане се прави в молбата за ЕЗЗБС и „трябва да съдържа цялата информация, с 
която ищецът разполага относно ответника и банковите сметки на ответника“ (член 17, параграф 
2).


