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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1829/2009, внесена от Simone Thieme, с германско гражданство, 
относно използването на данни от мобилен телефон за откриване на 
длъжник

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че се опитва да отрие лице, което й дължи пари, 
като използва номера на мобилния му телефон, тъй като това е единствената 
информация, с която разполага, тъй като въпросното лице не й е дало адрес и затова тя 
не е в състояние да изпрати официално искане за връщане на парите. Германските 
органи явно отказват да сътрудничат. Вносителката твърди, че този начин за 
проследяване на лица следва да бъде допустим, когато става дума за престъпни деяния.
Тя се оплаква също така, че фирмата Freenet AG не й предоставя интернет услуги.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 март 2010 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Петицията
Вносителката на петицията повдига два въпроса в петицията си:
а) изпълнение на частен дългов инструмент, издаден в Германия срещу длъжник, за 
когото се предполага, че е в Испания:
Вносителката на петицията притежава правно основание, което я легитимира като 
кредитор, т. е. нотариално заверен документ за установяване на безспорни вземания
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(notarielles Schuldanerkenntnis), издаден в Германия срещу физическо лице като 
длъжник. Такъв документ се счита за изпълнително основание1 съгласно германското 
гражданско право и се връчва от служител на съда. Вносителката на петицията твърди, 
че не може да получи право за изпълнение на това правно основание с 
посредничеството на компетентните органи в Германия, тъй като не разполага с 
информация относно настоящото местожителство или местопребиваване на длъжника.
Вносителката на петицията е подала жалба за извършено престъпление (във връзка с 
парични задължения) срещу длъжника в полицията в Берлин. В петицията не се 
предоставя каквато и да било информация за това какво престъпление се твърди, че е 
извършил  длъжникът, както и относно това дали германската полиция е предприела 
действия по  разследване по случая. Тя е помолила германските органи да проследят 
длъжника посредством единствения контакт, с който разполага – испанския му 
телефонен номер на MOVISTAR. Вносителката на петицията счита, че  по този начин 
ще може да упражни правата си въз основа на изпълнителното основание, което ще 
бъде връчено по местоживеене на длъжника. Според вносителката на петицията, 
компетентните органи не са й съдействали да упражни правото си. Поради това 
вносителката на петицията търси разяснение от Комисията относно това към кого би 
могла да отправи искането си за помощ. Вносителката на петицията се оплаква, че 
вътрешният правен отдел на доставчика на услуги „Freenet AG“ е оказал натиск върху 
нея, за да плати за услуги, които никога не е получавала. Тя счита това поведение за
престъпно деяние. Тя счита, че нито националният регулаторен орган за електронни 
съобщения (Bundesnetzagentur), нито адвокат са в състояние да й помогнат. 

Коментари на Комисията относно петицията 
a) Частен дълг на физическо лице
Изпълнение на гражданскоправно основание в друга държава-членка на ЕС:
Трябва да бъде припомнено, че по принцип, ако  търси изпълнение на съдебно решение 
в друга държава-членка, кредиторът трябва да поиска от съответния съд в държавата-
членка, в която се търси изпълнението, да обяви изпълняемостта на чуждестранното 
съдебно решение (екзекватура).
Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и 
търговски дела съдържа правила относно изпълнението в друга държава-членка.
Регламентът определя следните правила в областта на международното частно право:

- съдебни решения, постановени в държава-членка и подлежащи на изпълнение там, се 
изпълняват в друга държава-членка, след като бъдат обявени за изпълняеми там (или 
регистрирани в Обединеното кралство) по искане на всяко лице, което се интересува от 
този въпрос;

- искането се подава в съда, който има териториална компетентност въз основа на 
местоживеенето на страната, срещу която се иска изпълнение, или според мястото на 
изпълнението;
- декларацията за изпълняемост („екзекватура“) трябва да се издава след изпълнението 
на определени формалности и трябва да се връчва на другата страна, която може да я 
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оспори само в съдилищата;
- възможно е да се отказва признаване на чуждестранно съдебно решение, ако 
признаването противоречи на държавната политика или на по-рано постановено 
съдебно решение, или когато документът за образуване на производството не е връчен 
своевременно, или другата страна не се яви.
Освен това съществуват редица опростени и ускорени производства на европейско 
равнище, както следва:
Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 
година за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания, 
при определени условия, освобождава от всички посреднически действия – т.е. 
премахване на процедурата по признаване и изпълнение в държавата-членка, в която то 
е потърсено при установена липса на оспорване относно естеството или размера на 
дълга. Тези условия се отнасят основно до връчването на документи в случай на 
съдебни решения, постановени в отсъствието на ответника.

Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 година създаде процедура за европейска заповед за плащане. Тя позволява на 
кредиторите да събират по съдебен ред безспорните си вземания по граждански и 
търговски правоотношения пред съдилищата в държавите-членки в съответствие с 
единна процедура, която действа въз основа на стандартни формуляри. Процедурата не 
изисква явяване пред съда; може дори да се започне и управлява напълно по 
електронен път. Ищецът само трябва да подаде молбата си, след което процедурата се 
придвижва самостоятелно. Не се изискват допълнителни формалности или намеса от 
страна на ищеца. В допълнение, тъй като не се изисква съдействие от адвокат, 
процедурата е свързана с минимални разходи. Езиковите проблеми са сведени до 
минимум благодарение на наличието на стандартни формуляри за комуникация между 
страните и съда, които са налични на всички езици на ЕС. Полученото съдебно 
решение в резултат на процедурата ще се разпространява свободно в другите държави-
членки; кредиторът не трябва да предприема междинни стъпки за изпълнение на 
решението в чужбина.
Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 
година създаде европейска процедура за искове с малък материален интерес. Целта на 
регламента е да опрости, ускори и намали разноските за съдопроизводство.
Процедурата се прилага при презгранични граждански и търговски дела, когато цената 
на иска не надвишава 2000 евро. Процедурата се прилага за парични вземания, както и 
за непарични вземания. Регламентът отменя междинните мерки за признаване и 
изпълнение на решение, постановено в рамките на европейска процедура за искове с 
малък материален интерес. Съдебното решение следва да се признава и изпълнява в 
друга държава-членка автоматично и без да има възможност за възражение срещу 
неговото признаване, с изключение на случаите на нередовно връчване на иска.
Въпреки това не съществуват европейски разпоредби относно изпълнението като 
такова. Поради това се прилагат националните схеми за изпълнение.
Правното основание за иска на вносителката на петицията срещу длъжника е 
нотариално заверен инструмент относно безспорни вземания. Това изпълнително 
основание се признава съгласно германското гражданско право. Следователно 
вносителката на петицията има законно право на иск срещу длъжника в Германия 
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съгласно гражданското право. Въпреки това той не е пряко признат и изпълнен в друга 
държава. Например ако длъжникът се е преместил в друга държава-членка (Испания), 
кредиторът следва да поиска от испанските съдилища да обявят това основание за 
изпълняемо  (съгласно разпоредбите на „Брюксел I“) или да започне опростено 
производство за презгранични безспорни вземания, както е посочено по-горе.
В хода на процедура за изпълнение съдебните органи обикновено могат да проверяват 
адреса на длъжника и да получават информация за всяка промяна в законното 
пребиваване. От петицията не става ясно дали германските органи вече са положили 
усилия в това отношение или дали вносителката на петицията е молила органите за 
такива действия.

Вносителката на петицията твърди, че единствената информация за контакт, с която 
разполага относно длъжника, е испански номер на мобилен телефон. Въпреки че не е 
ясно кога номерът е бил използван за последен път от длъжника и тези, както и други 
обстоятелства ще трябва да бъдат разгледани, може да се счита като указване, че 
длъжникът е в Испания или е бил там в определен момент. Германските органи биха 
могли да поискат помощ от испанските органи за установяване на местонахождението 
на длъжника и изпълнение на изпълнителното основание. За да получат информация 
относно местоживеенето на длъжника, те могат да използват подходящи начини като 
достъп до регистъра по местоживеене или други информационни източници, с които 
разполагат.

Наказателно производство:

Вносителката на петицията счита, че фактът, че длъжникът й дължи пари, е 
престъпление и е съобщила за длъжника на полицията в Берлин. Не е предоставена 
информация дали германската полиция е започнала разследване.
В случай че такова разследване е извършено, германската полиция може да се 
възползва от сътрудничеството с испанските органи съгласно приложимото право на 
ЕС.

Въпреки това, при липсата на такава информация, не е възможно да се анализира този 
елемент.

Определяне на местонахождението на физическо лице:
Държавните органи обикновено имат няколко възможности за определяне на 
местоживеенето или адреса на физическо лице. От изпълнителното основание са 
известни поне пълното име, датата на раждане и последният адрес на регистрация на 
длъжника. Тези информационни елементи следва да служат като отправна точка за 
установяване на настоящия адрес на длъжника.

Използването на лични данни, съхранявани от частни субекти като администратори на 
данни, и използването на конкретни категории данни, обработвани от доставчици на 
електронни комуникационни услуги, е предмет на разпоредбите на националното 
право, което транспонира съответното законодателство на ЕС, и по-специално 
Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО. Директива 2006/24/ЕО се отнася за 
запазването на съобщителни данни, за които говори вносителката на петицията.
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(i)  Директива 95/46/ЕО1 за защита на физическите лица при обработването на лични 
данни.

Директивата за защита на данните предвижда правната рамка за обработването на 
лични данни във всички държави-членки.

Член 2 определя като „лични данни“ всяка информация, свързана с идентифицирано 
или подлежащо на идентификация лице (съответно физическо лице). За подлежащо на 
идентифициране лице се смята това лице, което може да бъде идентифицирано, пряко 
или непряко, по-специално чрез идентификационен номер или един или повече 
специфични признаци, отнасящи се до неговата физическа, физиологическа, 
психологическа, умствена, икономическа, културна или социална самоличност.

Директива 95/46/ЕО не се прилага за обработването на лични данни при извършване на 
дейност на държавата в областта на наказателното право (член 3, параграф 2).

Директива 95/46/ЕО определя принципите, с които трябва да бъде съобразена 
дейността по обработването, за да бъде законосъобразна. Тя също така установява 
правата на лицата, чиито лични данни се обработват, за да се гарантира основното 
право на защита на личните данни. Принципите, които се съдържат в член 6, са основа 
за защитата на личните данни, тъй като се отнасят до качеството на данните, когато те 
се обработват: събирането и обработването на лични данни трябва да става за 
конкретни и ясно формулирани цели, а личните данни трябва да бъдат подходящи, 
релевантни и да не са прекалено много по отношение на целите, за които се събират 
и/или обработват допълнително, и при необходимост, да се актуализират. Личните 
данни също така трябва да се обработват за срок не по-дълъг от необходимия за целите, 
за които тези данни са събрани или обработени допълнително.
Обработването на данни (член 7) се счита законосъобразно, само ако:

а) съответното физическо лице е дало недвусмислено своето съгласие за това, или
б) обработването е необходимо за сключването на договор, задължителен за 
съответното физическо лице, или
в) представлява законово задължение, или
г) цели защита на жизнено важни интереси на съответното физическо лице, или
д) за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес или при 
упражняване на официални правомощия, или
е) е в законен интерес на физическо или юридическо лице, при условие че интересите 
или правата и свободите на съответното физическо лице нямат преимущество.
Съответното физическо лице има право на информация, достъп, поправяне и изтриване 
или блокиране на личните данни, както и на ефективна правна защита. Тези права 
могат да се ограничат, доколкото са необходими за гарантиране, например на 
националната сигурност, отбраната, но също така и за целите на наказателно 
разследване и преследване.

Дейностите по обработването са предмет на надзор и контрол от страна на независими 
държавни надзорни органи.

В настоящия случай Директива 2002/58/ЕО се прилага като lex specialis, тъй като 
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данните, които ще бъдат обработвани, ще бъдат данни за трафик и местонахождение на 
длъжника.

(ii) Директива 2002/58/ЕО1 относно обработката на лични данни и защита на 
правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните 
комуникации, във вида, в който е изменена с Директива 2009/136/ЕО2:Директива 
2002/58/ЕО допълва и уточнява Директивата 95/46/ЕО за защита на данните.
От особено значение в контекста на петицията са разпоредбите относно данните за 
трафик и данните за местонахождение. Директивата предвижда, че държавите-членки 
трябва да гарантират конфиденциалност на съобщенията и свързания трафик на данни 
(член 5), че данните за трафик могат да бъдат обработвани само за конкретни цели или 
със съгласието на абоната или в анонимна форма (член 6), както и че данните за 
местонахождение могат да бъдат обработвани, само когато се направят анонимни или 
със съгласието на потребителя (член 8).
Директивата предвижда възможността за държавите-членки да приложат 
законодателни мерки, които ограничават тези права, при условие че ограниченията са 
подходящи, пропорционални и необходими в рамките на демократичното общество и 
се отнасят до конкретни цели като национална сигурност, преследване, превенция, 
разследване и разкриване на престъпни нарушения (член 15).

В свое решение по дело 275/06 Promusicae/Telefónica, което се отнася до гражданско 
производство в областта на защитата на авторското право, Съдът на Европейските 
общности (СЕО) постанови, че разпоредбата, наред с друго приложимо 
законодателство на ЕС, не налага на държавите-членки да предвидят задължение за 
съобщаване на личните данни в рамките на гражданско производство.
За да се оцени приложимостта на директивата към настоящия случай, първо следва да 
се отбележи, че няма доказателства, че телефонният номер все още е активен, и дори 
случаят да е такъв, че длъжникът все още използва телефонния номер. Освен това няма 
данни, че длъжникът някога е бил абонат на телефонния номер3. Не може да се 
изключи възможността достъпът до данни за съобщителен трафик или данни за 
местонахождение във връзка с телефонния номер да наруши правата на лична 
неприкосновеност на трето лице.

Във всеки случай достъпът до съобщенията във връзка с данните е законен, само ако е 
необходим и пропорционален. Условието за необходимост изисква да не са налице 
други начини за постигане на целта. Фактът, че вносителката на петицията не вижда 
други начини, не е от решаващо значение в случая. Вместо това трябва да се вземат 
предвид средствата, с които разполагат органите, на които е възложено изпълнението 
на гражданското основание или, ако е налице престъпно деяние, разследването и 
преследването на нарушението.
При проверката за пропорционалност ограничаването на основните права трябва да се 

                                               
1

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични 
данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), ОВ L 201 от 31.7.2002 г., стр. 37.
2

3
До неотдавна Испания позволяваше използването на предплатени карти за електронни съобщения без регистрация на 

име или адрес на абоната. След влизането в сила на задължението за регистрация, всички нерегистрирани телефонни номера бяха 
изключени. 
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разглежда по отношение на планираната цел. Необходим е допълнителен анализ на 
фактите по случая, за да се прецени дали разкриването на адреса, регистриран за 
абоната на телефонния номер, при условие че длъжникът е абонатът, на компетентните 
национални органи може да се счита за пропорционално, като се имат предвид въпроси 
като сериозността на престъпното деяние (ако има такова) и вероятността органите да 
имат възможността да отпуснат достатъчно средства, за да продължат разследването на 
въпроса.
Съмнително е дали достъпът до данните за местонахождение във връзка с телефонния 
номер може да се счита за необходим и подходящ в настоящия случай. Данните за 
местонахождение, обработени в електронни комуникационни мрежи, не показват 
точния адрес, а само клетка на мобилна телекомуникационна мрежа. Такива клетки 
обикновено обхващат зони от няколкостотин метра или дори няколко километра в 
диаметър. Дори ако за даден мобилен телефон могат да се определят данни за 
местонахождението при това равнище на точност, ще се изискват значителни 
допълнителни усилия за разследване, за да се установи физически контакт с 
потребителя на телефонния номер. Освен това, за да се получи настоящото 
местонахождение на телефона, ще се изисква постоянно наблюдение на неговата 
работа, което е съпоставимо с прихващането на разговори.

(iii) Директива 2006/24/ЕО1:
Директива 2006/24/ЕО предвижда запазване на определени категории данни във връзка 
с електронни съобщения, включително мобилна телефония, за целите на разкриването, 
разследването и преследването на тежки престъпления. Беше прието да се позволи 
разследване на престъпления като тероризма. Няма данни в случая да е извършено 
тежко престъпление.

Следва да се отбележи, че обратно на твърдението в петицията, директивата или който 
и да било друг инструмент на ЕС не предвижда „постоянно наблюдение на всички 
съобщения“. Директивата се отнася само до запазването на определени категории 
данни. За мобилна телефония, единствената информация, съхранявана за 
местонахождението на терминалното оборудване, е идентификаторът на мрежовата 
клетка, в която се съхранява започнатото съобщение.

б) Необосновани вземания от доставчик на услуги
Информацията по случая не е достатъчна, за да се оцени относимостта на 
законодателството на ЕС. В зависимост от фактите по случая, законодателството на ЕС 
в областта на защитата на потребителите може да е от значение.

Заключения
а) Частен дълг на физическо лице
Съгласно гражданското право вносителката на петицията може да бъде приканена да 
предяви съществуващото си парично вземане въз основа на изпълнителното основание 
пред компетентните органи, т. е. гражданските съдилища.

                                               
1 Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени 
или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени 
съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО, ОВ L 105 от 13.4.2006 г., стр. 54.
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Вносителката на петицията може да бъде приканена да представи допълнителни 
твърдения за престъпление пред компетентните органи, т. е. наказателните съдилища.

б) Необосновани вземания
Вносителката на петицията се приканва да потърси съвет от орган за защита на 
потребителите или служба за консултации. В Германия вносителката на петицията 
може да се свърже с:

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. – vzbv
Адрес: Markgrafenstrasse 66, DE-10969 Berlin
Тел: +49 (0)30 258000
Електронна поща: info@vzbv.de
Интернет: www.vzbv.de


