ДО
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Професор Анелия Мингова

ДОКЛАД

Относно: участие на госпожа Цветанка Табанджова – член на Висшия съдебен
съвет, съдия Богдана Желявска, съдия Дарина Костова, съдия Вилиян Петров членове на Националната съдебна мрежа и съдия Вероника Николова - национално
лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в
Осмата годишна
среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по
граждански и търговски дела

На 14 и 15 декември 2009 година, в гр.Хага, бе проведена Осмата среща на
членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела /ЕСМГТД /, в която освен националните лица за контакт взеха участие и другите лица,
назначени от съответните държави – членки съгласно чл.2.1 букви б/, в/ и г/ от
Решение 2001/470/ЕО на Съвета на Европейския съюз от 28.05.2001г. за създаване
на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, а именно:
представители на централните органи,
магистрати за връзка, или други
компетентни съдебни или административни органи с правомощия в областта на
съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела. Срещата бе
ръководена от госпожа Саала Састамойнен, Завеждащ отдел „Гражданско
правосъдие” в Дирекция “Правосъдие, свобода и сигурност”, господин Яцек
Гарцка, от Дирекция “Правосъдие, свобода и сигурност” и господин Жоао Симос
де Алмейда – секретар на ЕСМ-ГТД. На срещата като представители на Република
България присъстваха госпожа Цветанка Табанджова – член на Висшия съдебен
съвет, съдия Богдана Желявска, съдия Дарина Костова, съдия Вилиян Петров членове на Националната съдебна мрежа и съдия Вероника Николова - национално
лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.
Срещата протече при следния дневен ред:
Дневен ред за 14 декември 2009 година
1. Официално откриване на срещата
Срещата бе открита от Министъра на правосъдието на Холандия, господин Ернст
Хирш Балин. Господин Хирш Балин изтъкна приноса на Европейска съдебна
мрежа по граждански и търговски дела за установяване на по – ефективно и
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ускорено съдебно сътрудничество между съдилищата на Общността. Посочи,че
ЕСМ способства за създаването на преки контакти между магистратите на
държавите – членки, основани на взаимно доверие и споделена отговорност,
посредством които се разрешават затрудненията, породени от различието в
законодателствата на отделните държави. Като доказателство, че ЕСМ отговаря на
реалните потребности за информация на юристите и гражданите на Общността,
господин Хирш Балин изтъкна факта, че интернет – страницата на мрежата има над
400 000 посетители годишно. Посочи, че по – нататъшното развитие на ЕСМ
следва да бъде насочено към разрешаването на два основни проблема – бавното
обработване на молбите за получаване на информация и сътрудничество в
областта на гражданско правните спорове и липсата на разбиране на множеството
проблеми, които адвокатите срещат при случаите с международен елемент.
На участниците в срещата бе представена публикацията „Гражданско правни
култури в Европа”, съдържаща статии относно различията в правните системи на
отделните държави – членки, която е публикувана със съдействието на
Министерство на правосъдието на Кралство Холандия.
Господин Арнолд Енклар, културолог, изнесе лекция на тема „Юридически
процедури и културни различия в Европа”, която бе последвана от дискусия с
участниците.
2. Представяне на информация от Европейската комисия за развитието на
законодателството на Общността
Госпожа Фиона Кинсман, от Отдел „Гражданско правосъдие” в Дирекция
“Правосъдие, свобода и сигурност” представи на участниците най – същественото
от съдържанието на Регламент №805/2004
на Европейския парламент и на
Съвета от 21.04.2004г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при
безспорни вземания и на Регламент №1896/2006 на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане, като извърши
съпоставка на процедурите, установени от двата регламента. Посочи,че и двете
процедури са приложими в хипотезите, когато кредиторът очаква,че длъжникът
няма да оспори своето задължение. Разликата е в това, че производството по
Регламент №805/2004 започва като национално производство, което приключва с
решение, спогодба или съставяне на автентичен документ, а на последващ етап се
превръща в европейска процедура с издаването на европейското изпълнително
основание.
Европейското изпълнително основание е сертификат, който
придружава национално решение, съдебна спогодба или автентичен документ и
позволява те бъдат приведени в изпълнение в друга държава – членка без
провеждане на екзекватура. Този сертификат се издава само ако съответният
национален акт отговаря на предпоставките, предвидени в Регламент №805/2004.
Госпожа Кинсман подчерта, че разликата при процедурата за издаване на
европейска заповед за плащане по Регламент №1896/2006, се състои в това, че тази
процедура започва като европейска от самото начало и може да се използва от
кредитора, когато длъжникът е с местожителство в друга държава – членка.
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3. Кръгла маса за обмен на практически опит по приложението Регламент
№805/2004
на Европейския парламент и на Съвета от 21.04.2004г. за въвеждане
на европейско изпълнително основание при безспорни вземания
В дискусията, ръководена от Госпожа Саала Састамойнен, взеха участие господин
Хари Уициерс, съдия от Окръжния съд на Миделбург, Холандия и госпожа Мари
Клод Ланглоа, административен секретар на Tribunal de Grand Instance Париж.
Съдия Уициерс посочи, че броят на подадените пред холандските съдилища молби
за издаване на сертификати за европейско изпълнително основание е нараснал през
последните години, като е достигнал до над 1000 молби годишно. Поради това
според него Регламент №805/2004 може да се счита за успех. Съдия Уициерс
сподели като проблем при приложението на Регламента в Холандия, че
юридически лица, които водят голям брой дела, като банки, телекомуникационни
компании и други, по правило включват в исковите си молби искания за издаване
на сертификат въз основа на решението, независимо дали възнамеряват да
изпълняват решението в друга държава – членка. Същевременно ищците, които
рядко водят дела, почти никога не правят такова искане, дори и когато имат
основание за това. Посочи,че много често исканията за издаване на сертификати се
включват излишно в исковата молба, тъй като е видно,че изпълнението на
решението ще се проведе в Холандия и сертификатът ще бъде безполезен. Също
посочи,че много малко искания за издаване на сертификати се правят след
приключване на съдебните производства. Според него при споровете с
международен елемент Регламент №805/2004
на Европейския парламент и на
Съвета е по- малко популярен от Регламент №1896/2006 на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за
плащане.
Госпожа Мари Клод Ланглоа, посочи, че съдът, в който тя работи, е издал само 12
сертификата от момента на влизане в сила на Регламент №805/2004 -21.10.2005г.
досега и 44 сертификата по реда на Регламент №44/2001 за периода 2007г. 2009г. Според нея обстоятелството, че броят на молбите за издаване на
сертификати не се е увеличил през годините, показва, че практикуващите юристи
слабо познават европейското законодателство, а също и че Регламент №805/2004
не е от голяма практическа значимост.
От участниците в срещата бяха изразени становища, че европейските юристи все
още не са се възползвали в достатъчна степен от потенциала на Регламент
№805/2004, както и че практическото му приложение изисква приемане на
конкретни норми в националните законодателства на отделните държави- членки,
установяващи компетентните национални органи. Наред с това се постави въпроса,
че нормите в Регламента, касаещи автентичността на националните решения и
спогодби са много общо формулирани и следва да се предвиди ред за проверка
дали актът, придружаван от сертификата за европейско изпълнително основание ,
действително е издаден от съответния национален орган.
4. Обръщение на господин Жак Баро, заместник - председател на Европейската
комисия, отговарящ за Дирекция “Правосъдие, свобода и сигурност”, към
участниците в срещата.
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В своето обръщение господин Баро изрази задоволство,че може да присъства на
годишната среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела,
още повече, че тя се провежда няколко дни след приемането на Стокхолмската
програма. Господин Баро посочи, че двете основни цели на Стокхолмската
програма са развитието на Европейската зона на правосъдие за гражданите
посредством премахване на всички останали до момента пречки за упражняването
на техните права и осигуряването на ефективно действие на всички съдебни
системи на 27 –те държави – членки в съответствие с техните национални
юридически традиции. Оповести, че тези цели могат да бъдат постигнати чрез
предприемане на следните мерки: - прилагане в максимална степен принципа на
взаимното признаване, като се предвиди актовете на европейските съдилища да
бъдат привеждани в изпълнение във всички държави – членки без междинна
процедура по екзекватура; -засилване на взаимното доверие, като за целта бъдат
увеличени средствата и усилията за обучение на европейските магистрати; установяване на общи минимални процедурни стандарти за признаването и
изпълнението на чуждестранни решения по дела за родителска отговорност; подобряване на достъпа до Европейското правосъдие чрез мобилизиране на
електронни ресурси / Европейския портал за електронно правосъдие/ и въвеждане
на он – лайн производства; - подпомагане на бизнеса в условията на икономическа
криза чрез изменение и актуализиране на Регламента за несъстоятелността, което
следва да приключи през 2012 година. Господин Баро изтъкна,че Европейската
комисия е направила Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела
ключов инструмент за улесняване на съдебното сътрудничество между съдебните
органи на държавите – членки. Посочи, че посредством ЕСМ конвенционалната
дипломация се замества от мрежа от лични контакти. Подчерта,че тя представлява
активен форум за провеждане на дискусии между всички органи, участващи в
международното сътрудничество по граждански въпроси: съдии, Централни органи
и представители на други юридически професии. Изтъкна като изключително
постижение на националните лица за контакт постигнатия средностатистически
срок от 5 дни за отговор на молбите за сътрудничество. Подчерта като
непосредствени задачи на ЕСМ все по – пълното й ангажиране с обучението на
магистратите, както и интегрирането на професионалните организации на
практикуващите като членове на мрежата.
5. Представяне на практическото ръководство по приложението на Регламент
№1206/2001 на Съвета на Европейския съюз относно сътрудничеството между
съдилищата на държавите – членки при събирането на доказателства по
граждански и търговски дела и по - специално относно използването на
видеоконферентна технология при събирането на доказателства
Секретарят на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела Жоао
Симос де Алмейда обяви, че практическото ръководство, създадено от работна
група от членове на ЕСМ и официално одобрено на 27- мата среща на
националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и
търговски дела, ще бъде отпечатано на всички езици на Общността в началото на
2010 година, за да бъде разпространено сред съдиите и институциите на отделните
държави – членки.
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Господин Ерал Найт, национално лице за контакт на Обединеното кралство и
ръководител на работната група, изготвила ръководството, изтъкна, че основната
цел на съставителите е била да осигури информация за съдиите от отделните
държави – членки относно правилата и ограниченията при използването на
видеоконферентни технологии, съществуващи в останалите държави. Господин
Найт посочи,че ръководството се състои от две части – правила, които са валидни
за всички държави – членки и ще бъдат отпечатани като брошура и отделни секции
за всяка от държавите, които секции ще са достъпни само на интернет страницата
на ЕСМ.

6. Кръгла маса за обмен на практически опит по приложението Регламент
№1206/2001 на Съвета относно сътрудничеството между съдилищата на държавите
– членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела
В дискусията, ръководена от Госпожа Саала Састамойнен, взеха участие господин
Стивън Уитъкър, старши член на отделението на Върховния съд на Обединеното
кралство, разглеждащо искове за договорна или деликтна отговорност /Queen`s
Bench Division/, госпожа Яня Роблек, съдия от Окръжния съд на Краня, Словения,
и госпожа Сабине Кьониг, съдия в Районния съд на Хамбург, Германия. Съдия
Уитъкър посочи, че е определен като Централен орган да разглежда всички молби
за допускане на директно събиране на доказателства по реда на чл17 от Регламент
№1206/2001 отправени до Обединеното кралство, а останалите молби за събиране
на доказателства по реда на регламента се изпълняват от пет съдилища в
Кралството. Изрази впечатления, че съдилищата, изпращащи молбите за
сътрудничество по реда на Регламент №1206/2001 не използват достатъчно добре
Европейския съдебен атлас и не адресират молбите си правилно до компетентните
съдилища, което води до забавяне на тяхното изпълнение. Също така посочи,че
съдиите не попълват правилно формулярите, като пропускат да посочат
съществени факти, като например имената на свидетелите, които следва да бъдат
разпитани. Изтъкна, че не винаги, когато се иска разпит на свидетел от
чуждестранен съд, се изпраща предварително списък на въпросите, които да бъдат
поставени. Съдия Уитъкър посочи, че разпоредбата на чл.14/2в от Регламент
№1206/2001, предвиждаща, че молба за събиране на доказателства може да не
изпълнена, ако според правото на замолената държава поисканите действия не
попадат в правомощията на съда, създава проблеми в практиката, тъй като
функциите на съда според Общото право значително се отличават от функциите
на съдилищата на останалите държави – членки.
Съдия Яня Роблек изтъкна, че предвидената от Регламент №1206/2001 директна
комуникация между съдилищата осигурява значително ускоряване на процедурата
по събиране на доказателства в чужбина и е новост, в сравнение с Хагската
конвенция. Посочи, че намирането на компетентния съд, до който да бъде
адресирана молбата, се осъществява лесно с помощта на Европейския съдебен
атлас, а установяването на стандартизирана форма на молбите за сътрудничество
посредством приложените към Регламента формуляри, улеснява съда да изложи по
– конкретно и ясно исканията си. Изрази мнение ,че приложението на Регламента
може да се подобри, ако при искане за разпит на свидетел или страна, молещият
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съд, освен списък на въпросите, изпрати и кратко изложение на казуса. Също
сподели,че много често съдилищата не попълват прецизно адресите на
свидетелите, което затруднява тяхното издирване, а също и че не попълват
исканията на словенски, а на други езици.
Съдия Сабине Кьониг направи презентация на казус, при който е осъществила
пряко събиране на доказателства в Италия.
Бе проведена дискусия между участниците в срещата, на която бе обсъден въпроса
дали видеоконферентните технологии следва да се използват само при събирането
на доказателства или могат да се ползват и при изслушване на самите страни,
когато те не разполагат с възможност или средства да се явят пред съд на друга
държава.

7. Представяне на работата по новото практическо ръководство по приложението
на Регламент №1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
процедура за Европейска заповед за плащане, в сила от 12.12.2008г.
Госпожа Фиона Кингсман от отдел „Гражданско правосъдие” на Дирекция
“Гражданско право, права и гражданство” на Европейската комисия, посочи, че
работната група от членове на ЕСМ, на която е възложено съставянето на
практическото ръководство, е разработила въпросник относно практическия опит
натрупан от отделните държави – членки по приложението на Регламента. В него
са включени както въпроси относно най – често срещаните проблеми, така и
въпроси относно нормативната уредба по приложението на Регламента, приета в
отделните държави, като например размера на дължимите такси за издаване на
Европейска заповед за плащане, начини за плащане на таксите, каква информация
се предоставя на заявителите относно реда за изпълнение на заповедите Този
въпросник е изпратен до националните лица за контакт на отделните държави –
членки, като срокът за попълването му е изтекъл на 30.11.2009г.
Във връзка с приложението на Регламент №1896/2006 участниците споделиха
виждания относно това дали е уместно централизация на компетентността по
Регламента. Представителите на Германия изразиха становище, че издаването на
заповеди за плащане в Германия е предоставено в компетентността на ограничен
брой съдилища, като по този начин е осигурена специализация на съдиите.
Представителите на Холандия и Обединеното кралство изразиха опасения, че по
този начин се възпрепятства достъпа на гражданите до правосъдие.

Дневен ред за 15 декември 2009 година
1. Дискусия на тема „Ролята на Европейска съдебна мрежа по граждански и
търговски дела при практическото приложение на актовете на Общностното
право”.
Господин Жоао Симос де Алмейда – секретар на ЕСМ-ГТД, изнесе презентация на
тема „Как да бъде използвана най – пълноценно Европейска съдебна мрежа по
граждански и търговски дела”. Господин Алмейда изложи като основни цели на
Стокхолмската програма подобряване на обучението и сътрудничеството между
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практикуващите юристи и премахване на бариерите за признаване на съдебните
актове на държавите – членки. Посочи, че тези цели могат да бъдат постигнати чрез
ефективно прилагане, изпълнение и оценка на съществуващите нормативни актове,
подобряване на съдебното сътрудничество и подобряване на ефективното
приложение на европейското законодателство от всички практикуващи юристи . В
тази връзка особено важна е ролята на ЕСМ, чиито основни задачи са подпомагане
на изпълнението на молбите за съдебно сътрудничество, събиране и
разпространение на информация за правото на държавите – членки и поддържане
на информационна система. Според господин Алмейда основните предимства на
мрежата са, че предлага практически разрешения на проблеми в случаите, когато
няма приложими норми на Общностното или международното право, както и че
използва иновативни и неформални методи на съдебно сътрудничество. Посочи,
като непосредствена задача на Комисията и членовете на мрежата, привеждането
на мрежата в съответствие с Решение 2009/568/EC на Европейския парламент и
Съвета от 18.06.2009г. за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за
създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Изтъкна,
че в тази връзка предстоят редица промени : възлагане на нови задачи на лицата за
контакт; отваряне на мрежата за професионалните организации на практикуващите
юристи; установяване на връзки с други съдебни мрежи, както и с Европейската
мрежа на потребителите. Посочи,че в рамките на петте срещи на лицата за контакт,
които ще бъдат проведени през 2010г. следва да бъде потърсено разрешение на
редица въпроси, между които подобряване на организацията на срещите на лицата
за контакт /брой на участниците, теми, предварителна подготовка, участие на
национални експерти, разпространение на информация за резултатите от тези
срещи/ и осигуряване на целогодишното участие на лицата за контакт в дейността
на мрежата, включително и чрез участие в работни групи по специфични теми.
Изтъкна,че една от основните задачи на националните лица за контакт е при
провеждането на дискусии и изготвянето на практически ръководства по отделните
нормативни атове на Общността, да събират становища на съдиите
и
практикуващите юристи от своите държави, като по този начин ще се създаде
реална представа за практиката на отделните държави по съответния нормативен
акт и по – лесно ще бъдат набелязани проблемите при приложението му.
По темата бе изслушан и доклад на господин Ерал Найт, национално лице за
контакт на Обединеното кралство. Господин Найт изтъкна, че за да бъде
превърната в реалност идеята за Европейска зона на правосъдие, проблемите на
гражданите следва да бъдат решавани по бърз и практичен начин. Подчерта
приноса на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела за
идентифициране на нуждите на гражданите и практикуващите юристи от
информация. Изтъкна интернет страницата на Мрежата като нейно най – голямо
постижение в последните години, като се позова на резултатите от проведено от
Европейската комисия проучване, съгласно които 68% от потребителите
преценяват страницата като отлична или много добра. Посочи,че за да бъде
наистина полезна тази страница, членовете на мрежата следва да осигуряват
информацията навреме и да я актуализират своевременно, а също и да се
консултират с практикуващите юристи в своите държави относно новите теми
което те желаят да бъдат включени в съдържанието на страницата. Изрази
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мнение,че мрежата следва да бъде използвана за разрешаване на такива
практически проблеми, които другите органи с правомощия в областта на
съдебното сътрудничество не са в състояние да разрешат. Посочи, че една от
новите функции, която Решение 2009/568/EC на Европейския парламент и Съвета
от 18.06.2009г. за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на
Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски, възлага на мрежата, а
именно осигуряване на информация относно приложимото чуждо право по дела с
международен елемент, ще бъде особено полезна за съдиите и ще допринесе за по –
бързото приключване на делата. Подчерта необходимостта от ефективното
използване на регистъра на ЕСМ, както за отчитане на изпълнените от лицата за
контакт молби да съдействие, така и като източник на информация по въпросите,
на които лицата за контакт вече са отговорили. Посочи,че регистърът може да бъде
полезен само ако се попълва от всички лица за контакт. Заяви,че независимо от
важността му, регистъра не следва да се използва от Комисията като единствен
инструмент за оценка на работата на мрежата, тъй като много често малкият брой
на отправените до някои лица за контакт запитвания се интерпретира погрешно
като слаб резултат от дейността им. Подчерта,че липсата на запитвания, отправени
до лицата за контакт на някои от държавите – членки не се дължи на липса на
активност от тяхна страна, а на високия професионализъм на съдиите и
централните органи от съответната държава. Изтъкна, че съгласно
Решение
2009/568/EC на Европейския парламент и Съвета от 18.06.2009г. за изменение на
Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по
граждански и търговски, задължение на държавите – членки е да осигуряват на
лицата за контакт необходимите ресурси за осъществяване на дейността им, но
Комисията също трябва да съдейства активно за осигуряването на тези ресурси.
На проведената след това дискусия участниците в срещата изразиха мнения,че е
препоръчително да се създават вътрешни мрежи от национални съдии, които да
разпространяват информацията осигурявана от Европейската комисия посредством
лицата за контакт. Също така участниците настояха Европейската комисия да
насърчава държавите – членки да осигуряват необходимите условия за работа на
лицата за контакт, съответно да изисква от държавите спазването на някакви
стандарти за регулиране на натовареността на лицата за контакт, с оглед на това,че
те изпълняват тази дейност наред с основните си служебни задължения на съдии
или експерти в министерства.

2. Дискусия относно начините, по които професионалните организации на
практикуващите юристи в държавите – членки могат да допринесат за
изпълнението на задачите на Европейската съдебна мрежа
В дискусията, ръководена от господин Яцек Гарцка, взеха участие господин Жоао
Симос де Алмейда – секретар на ЕСМ-ГТД, госпожа Джулия Бейтмън, завеждаща
Брюкселския офис на Обединените правни общества на Англия и Уелс, Шотландия
и Северна Ирландия и господин Бернард Буи, Председател на Белгийската камара
на съдебните изпълнители. Госпожа Джулия Бейтмън говори за ролята на Правните
общества за информирането на практикуващите юристи за развитието на
гражданското правораздаване чрез разпространение на периодични издания и
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организиране на конференции. Посочи,че професионалните организации
приветстват включването им в ЕСМ. Счита,че практическият опит, който имат
представителите на различните юридически професии, ще бъде съществен принос
в работата на мрежата. Постави конкретни въпроси свързани с участие на
професионалните организации, а именно: кой ще определя срещите на мрежата, на
които ще бъдат канени да участват представители на професионалните
организации, кой ще организира връзките с тях като членове на мрежата, ще има ли
закрити дискусии на останалите членове на мрежата, на които професионалните
организации няма да бъдат допускани до участие.
Господин Бернард Буи, Председател на Белгийската камара на съдебните
изпълнители, разясни, че съгласно белгийското законодателство съдебните
изпълнители са овластени да осъществяват връчването на книжа по реда на
Регламент № 1393/2007. С оглед на това приносът на Белгийската камара на
съдебните изпълнители в дейността на ЕСМ – ГТД може да се изрази в осигуряване
на обучение на съдебните изпълнители по Европейско право, а също и като се
създаде информационна система, съдържаща списък на съдебните изпълнители и
техните адреси, която да бъде непрекъснато актуализирана.
Участниците в срещата изразиха становище, че следва да бъде изготвено
ръководство, съдържащо информация за съществуващите в отделните държави
професионални организации или съответно тази информация да бъде
систематизирана и предоставена от лицата за контакт, за да бъде поместена на
интернет страницата на мрежата. Господин Алмейда припомни на участниците,че
Европейската комисия поддържа отделна страница с информация за
професионалните юридически организации, като не съществува пречка
информацията от тази страница да бъде поместена и на интернет страницата на
мрежата. Разясни,че взаимодействието с професионалните организации като
членове на мрежата ще бъде осъществявано от националните лица за контакт,
както и че лицата за контакт ще преценяват темите на кои от срещите на мрежата
ще са от значение за работата на професионалните организации и съответно ще ги
включват в състава на делегациите. В тази връзка присъстващи на срещата
представители на международни организации изразиха опасения, че ако всяка
отделна държава определя на национално ниво професионалните организации,
които ще покани за членове на мрежата, то съществува опасност международните
организации да останат изключени. Представляващите Комисията отговориха,че
професионалните организации ще участват в мрежата като представители на
отделните държави – членки, поради което тяхното определяне за членове на
мрежата следва да бъде извършено на национално ниво от съответната държава, а
не от Комисията.
5.Обсъждане на резултатите от дейността на Европейската съдебна мрежа по
граждански и търговски дела през 2009г. Участниците в срещата представиха
доклади за броя на получените от тях запитвания и съответно изпратените от тях
отговори, назначените в отделните държави – членки членове на мрежата, за
предоставените на тяхно разположение персонал и ресурси и установените на
национално ниво структури на мрежата.
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Въз основа докладите е изготвен обобщен доклад от секретаря на ЕСМ -ГТД, който
бе представен на участниците. Според същия към настоящия момент мрежата се
състои от 422 членове, както следва: 97 национални лица за контакт, 136
Централни органи, 9 магистрати за връзка и 178 национални органи с правомощия
в областта на съдебното сътрудничество. През 2009г. от националните лица за
контакт са получени и изпълнени общо 1053 молби за съдействие, като основната
част от тях касаят пет основни теми: връчване на документи, събиране на
доказателства, признаване и допускане на изпълнение на решения по реда на
Регламент №44/2001 и Регламент №2201/2003, производствата по издаване и
изпълнение на Европейски изпълнителни основания при безспорни вземания и по
Европейски заповеди за плащане. Също през изминалата година са формирани три
работни групи с участието на членове на мрежата и
представители на
Европейската комисия: за съставяне на практическо ръководство по приложението
на Регламент №1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
процедура за Европейска заповед за плащане; - за обработка на статистическите
данни по приложение на Директива 2004/80/ЕО на Съвета относно компенсирането
на жертви на престъпления и за създаване на единен формуляр за исканията за
обезщетение съгласно Директивата; - за обработка на статистическите данни по
приложение на Регламент №2201/2003 и за изготвяне на единен формуляр за
исканията за връщане на дете.
Срещата бе закрита от господин Ален Брюн, изпълняващ длъжността директор на
Дирекция “Правосъдие, свобода и сигурност”, който изрази задоволството си, че
проведените дискусии са били свързани пряко с основните цели на Европейската
общност, като установяването на взаимно доверие между съдебните системи на
отделните държави – членки и пълното премахване на практическите препятствия
при производствата с международен елемент. Подчерта и значимостта на
Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела като уникално
средство за подобряване на съдебното сътрудничество и осигуряване на ефективно
практическо приложение на европейското законодателство.

Гр.София

05.02.2010г

Изготвила:

съдия Вероника Николова
Национално лице за контакт на
Европейската съдебна мрежа
по граждански и търговски дела

