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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0277/2010, внесена от A. K., с полско гражданство, относно липсата 
на възможности в Полша за предаване на съдебни и извънсъдебни 
документи за връчване по поща или чрез електронни средства

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на разпоредбите на полския 
гражданскопроцесуален кодекс, които се отнасят до връчването на документи, 
включително документи за образуване на съдебно производство, експертни становища 
и копия от съдебни решения или заповеди.  Вносителят посочва, че ако една от 
страните по дело пребивава извън Полша, полските съдилища изискват да бъде посочен 
представител в Полша, на когото да бъдат връчени документите по делото; в противен 
случай документите по съответното дело се считат за връчени. Вносителят подчертава, 
че това представлява дискриминация срещу лица, пребиваващи извън Полша, тъй като 
не съществуват разпоредби, които да позволяват връчването на документите по поща 
или по електронен път, както в други държави-членки.  Поради това той предлага 
Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване 
в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или 
търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 
на Съвета да бъде изменен, за да позволи връчването на такива документи по поща или 
чрез електронни средства в целия ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 юни 2010 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 3 март 2011 г.
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a) Комисията счита, че подобряването на предаването между държавите-членки на 
съдебни и извънсъдебни документи за връчване относно граждански и търговски дела е 
изключително важно. Връчването на документи в Европейския съюз значително се е 
подобрило за последните десет години. През 2000 г .  Европейският съюз прие 
Регламент (№ 1348/2000 от 29 май 2000 г.), в който са указани процедурните правила за 
улесняване изпращането на документи от една държава-членка в друга.
Междувременно този регламент е бил заменен от Регламент (EО) № 1393/2007, който е 
приет на 13 ноември 2007 г.

Новият регламент е бил приет след приемането на доклад относно прилагането на 
Регламент (EО) 1348/2000 на Съвета за връчване на съдебни и извънсъдебни документи 
по граждански или търговски дела в държавите-членки.

б) Регламентът предвижда различни начини за предаване и връчване на документи:
предаване чрез предаващи и получаващи органи, предаване по консулски или 
дипломатически път, връчване по пощата или пряко връчване.

Всеки от тези начини за предаване представлява валидно от правна гледна точка 
връчване на документи в държавите-членки на ЕС. Въпреки това регламентът не 
предвижда предаване по електронен път.

в) Член 1135 от полския гражданскопроцесуален кодекс налага задължението на 
пребиваващите в друга държава-членка (и други държави) страни по граждански и 
търговски съдебни дела, да посочат свой законен представител или пълномощник за 
целите на връчване на документи в Полша. При положение че такъв не е посочен, 
документите, адресирани до съответната страна, се депозират в съда и се считат за 
връчени на тази страна.

Това задължение може да е несъвместимо на член 18 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, тъй като може да представлява непряка дискриминация на 
основание гражданство.  

Член 18 от Договора за функционирането на Европейския съюз забранява, в обхвата на 
приложение на този Договор, каквато и да било дискриминация на основание 
гражданство. Това се отнася не само за явната дискриминация, основана на 
гражданство, но и за дискриминацията, основана на други критерии, чието приложение 
на практика води до същия резултат. 1 Въз основа на съдебната практика на Съда на ЕС 
е ясно, че едно национално изискване, което прави разграничение на основание 
жителство, като на лицата, които не са местни жители се отказват определени 
придобивки, които, за разлика от това, се предоставят на лицата, пребиваващи на 
националната територия, най-вероятно действа основно във вреда на гражданите на 
други държави-членки и по този начин представлява непряка дискриминация на 
основание гражданство. 2

                                               
1 Наред с други, дело 152/73, Sotgiu/Deutsche Bundespost, [1974] ECR 153, точка 11.
2 Наред с други: Дело C-221/89, Factortame [1991] ECR I-3905, точка 32, Дело C-114/97, Комисията срещу 
Испания [1998] ECR I-6717, точка 44; Дело C-279/93 Finanzamt Köln срещу Schumacker [1995] ECR I-225, 
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Въпросната разпоредба засяга основно граждани на други държави-членки, които в 
много случаи не пребивават/не са се установили в Полша (и следователно ще трябва да 
посочат представител или пълномощник за връчване на документи), и само в редки 
случаи се отнася за полски граждани (тези, които нямат официално или обичайно 
жителство в Полша). Така въпросните правила изглежда водят до същия практически 
резултат, както и пряката дискриминация на основание гражданство и съответно биха 
могли да представляват непряка дискриминация на основание гражданство.

Въпреки това е важно да се отбележи, че, съгласно съдебната практика на Съда на ЕС, 
за да се направи заключението, че дадена разпоредба е в противоречие с член 18 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, не е достатъчно да се установи, че 
определено изискване представлява непряка дискриминация на основание гражданство. 
Трябва да бъде установено също и дали въпросната разпоредба е оправдана и 
пропорционална. 1

В допълнение, гореспоменатият Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета относно връчване в държавите-членки на съдебни и 
извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) 
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета, цели да осигури бързо и 
ефективно връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или 
търговски дела между страните по делото, които се намират в различни държави-
членки. Този регламент потвърждава възможността за връчване по пощата на 
документи в други държави-членки. Макар, че, съгласно член 14 от този регламент, 
всяка държава-членка има право да връчва съдебни документи пряко по пощата на 
лица, които пребивават в друга държава-членка посредством препоръчано писмо с 
обратна разписка или по друг равностоен начин, тя може също така да избере да 
използва и други процедури, предвидени от регламента, с цел да осигури още по-
голяма гаранция, че връчваните документи ще бъдат правилно приети. 

Накрая, при оценката на гореспоменатото задължение ще се вземат предвид също така 
и разпоредбите на член 165, параграф 2 от полския гражданскопроцесуален кодекс, 
съгласно който датата на връчването на даден документ е датата на неговото внасяне в 
съда или в службите на полския оператор на обществените пощи.

Заключение

Предвид горепосочените съображения Комисията възнамерява да повдигне въпросите, 
посочени в точка в), пред полските органи.

Същевременно Комисията контролира много внимателно ефективността на 
съществуващите европейски правни инструменти. Както е предвидено в параграф 24 от 
Регламент (ЕО) No 1393/2007, Комисията ще представи доклад относно приложението 

                                                                                                                                                  
точки 28 и 29.
1 Наред с други: Дело C-398/92 Mund & Fester срещу Hatrex Internationaal Transport [1994] ECR I-467, 
точки 16 и 17; Дело C-29/95 Pastoors [1997] ECR I-285, точка 24; Дело 323/95 Hayes срещу Kronenberger 
[1997] ECR I-1711, точка 24.
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на регламента не по-късно от 1 юни 2011г. В този доклад Комисията възнамерява да 
разгледа възможността за прилагане на модерни средства за електронна комуникация, 
за да гарантира сигурност на кореспонденцията. Докладът, и евентуално прегледът на 
регламента, следва да даде оценка също и на необходимостта от въвеждане на общи 
минимални стандарти или стандартни правила на гражданското производство по 
отношение на връчването на документи.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 6 септември 2011 г.

Полските органи отговориха на писмото на Комисията на 7 юни 2011 г. Отговорът на 
полския министър на правосъдието подчерта готовността за започване на 
подготвителна работа за решаване на въпросите, повдигнати от Комисията. Този 
отговор обаче не даде никакви гаранции относно сроковете и резултатите от дейността, 
която следва да доведе до необходимите промени в полския гражданскопроцесуален 
кодекс. По тази причина Комисията като пазител на договорите, наблюдава 
ефективността на съществуващите правни инструменти на ЕС и ще действа според 
случая. Комисията ще представи доклад относно приложението на Регламент 1393/2007 
до края на първото тримесечие на 2012 г. В този доклад Комисията възнамерява да 
разгледа възможността за прилагане на модерни средства за електронна комуникация, 
за да гарантира сигурност на кореспонденцията. Докладът, и евентуално прегледът на 
регламента, следва да даде оценка също и на необходимостта от въвеждане на общи 
минимални стандарти или стандартни правила на гражданското производство по 
отношение на връчването на документи.


