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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0711/2007, внесена от Jan Klusko, с полско гражданство, от 
името на дружеството „Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy“, относно 
неуспеха на френския съд да се съобрази с разпоредбите на Регламент 
(EО) № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва съдебно решение, издадено от съда в Lure във 
Франция по дело за несъстоятелност. Длъжникът е полското дружество „Energotech“. 
Вносителят на петицията, който е и кредитор, оспорва юрисдикцията на френския съд, 
като се позовава на съдебно решение на Европейския съд по дело C-341/04 (препоръка 
за преюдициално заключение на Върховния съд на Ирландия), в което Съдът 
потвърждава, че презумпцията, установена в член 3, параграф 1 от Регламент (EО) № 
1346/2000, която гласи, че „съдилищата на държавата-членка, на чиято територия е 
разположен центърът на основните интереси на длъжника, са компетентни да образуват 
производство по несъстоятелност. За дружествата и юридическите лица, седалището 
според устройствения акт се презюмира за център на основните интереси до доказване 
на противното“, може да бъде оборена само ако съществуват обстоятелства, които са 
едновременно обективни и установими от трети страни, които правят възможно 
установяване на действително положение, според което седалището е различно от 
презюмираното. Следователно вносителят на петицията призовава Европейския 
парламент да разгледа случая, за да установи дали разпоредбите на горепосочения
регламент са взети под внимание.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Вносителят на петицията, който има полско гражданство, посочва съдебното решение, 
издадено от съда в Lure във Франция на 29 март 2006 г., което постановява изпълнение 
на корективни мерки по отношение на несъстоятелността на полското дружество 
„Energotech“. Вносителят, който е и кредитор на „Energotech“, счита обаче, че това 
съдебно решение нарушава член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1346/2000 и не е 
съобразено с решението по преюдициалното запитване от 2 май 2006 г., издадено по 
сходни въпроси по дело C-341/04.

Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност представлява 
задължителна рамка за взаимодействието на производствата по несъстоятелност между 
държавите-членки. Целта е да се избегне т.н. „forum shopping“ (търсене на най-
благоприятна правна система) в европейското съдебно пространство с оглед 
правилното функциониране на вътрешния пазар. Затова регламентът предвижда общи 
правила, регламентиращи, наред с другото, компетентността за образуване на 
производства по несъстоятелност и признаването на тези решения и приложимото 
право.

Съгласно член 3, параграф 1 от регламента съдилищата на държавата-членка, на чиято 
територия е разположен центърът на основните интереси на длъжника, са компетентни 
да образуват главното производство. Съществува оборима презумпция, че в случай на 
дружество центърът на неговите основни интереси е неговото седалище.

По дело C-341/04 Eurofood на 2 май 2006 г. Съдът постанови, че презумпцията относно 
компетентния съд за седалищата може да бъде оборена само ако съществуват 
обстоятелства, които са обективни и установими от трети страни, които правят 
възможно установяване на действително положение, според което седалището е 
различно от презюмираното. В решението на Съда се посочва по-конкретно случая с 
дружество, което не извършва никаква дейност в държавата, където се намира неговото
седалище.

С оглед осигуряването на равно третиране на всички кредитори член 16 от регламента 
предвижда, че всеки кредитор в Общността има право да предяви вземания във всяко 
производство по несъстоятелност. За тази цел компетентният съд на държавата, в която 
е образувано това производство, или ликвидаторът незабавно информират кредиторите, 
които са известни.

Въз основа на предоставената на Комисията информация обаче (по-специално не е
приложено копие от оригиналното решение на съда в Lure), не е възможно да се 
установи никакво нарушение на Регламент (ЕО) № 1346/2000 от страна на френския 
съд, нито пък някакво противоречие с посоченото по-горе решение на Съда на ЕО 
(което във всеки случай е издадено след решението на френския съд). Освен това 
изглежда, че с писмо от 8 май 2006 г. „Energotech“ е изпълнило задължението си да 
информира вносителя на петицията в качеството му на кредитор на дружеството.

Съгласно Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския 
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съюз, Европейската комисия не разполага с общи правомощия да се намесва в 
индивидуални дела, които се разглеждат от съдилищата, нито пък да се намесва в 
общото правораздаване. Тя може да се намесва единствено ако става дума за явно и 
повтарящо се нарушение на законодателството на Европейската общност. Конкретният 
случай не е такъв и Комисията не разполага с информация за подадена жалба срещу 
решението на френския съд на първа инстанция.

Предвид характера на повдигнатия от вносителя проблем компетентността на 
Европейския съюз, а следователно и на Комисията по тези въпроси е ограничена. Тя 
принадлежи преди всичко на съдилищата на държавите-членки.

Комисията подчертава, че горепосочената обща информация е предоставена 
единствено като такава и че всеки конкретен правен съвет следва да бъде получен от 
компетентен адвокат с оглед на подробностите по описания случай.

Заключения

Въз основа на предоставената информация от петицията не е възможно да се установи 
никакво нарушение на законодателството на Общността. По тази причина Комисията 
не може да предприеме последващи действия по този въпрос.

Ако вносителят на петицията счита, че във въпросния случай правата му са нарушени,
той следва да потърси средства за правна защита на национално равнище чрез 
компетентните съдилища.


