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ПЪРВО ЦЯЛОСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ
НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Изследването на доц. д-р Атанас Семов върху организацията и
функционирането на съдебната система на Европейския съюз е първото българско цялостно изследване на тази несъмнено важна проблематика. То идва да запълни една празнота в българската литература и
да предостави на много широк кръг заинтересовани читатели добро и
практически полезно четиво, подходящо както за доброто изучаване
на Правото на ЕС, така и за доброто му прилагане в практиката.
Представеният анализ е широкообхватен – включва по същество
всички основни въпроси, свързани със създаването, правната уредба
(и нейното развитие), състава, структурата и вътрешната организация
на съдилищата на ЕС и процедурните правила за осъществяването на
тяхната компетентност. Изчерпателно представени са две от производствата пред съдебната институция на ЕС, които имат най-голямо практическо значение за държавите-членки, респективно за националните
юристи – производството за нарушения на държави-членки и производството за постановяване на преюдициални заключения – отразяващи най-ярко правораздавателната и тълкувателната компетентност на
съдебната институция на ЕС.
Трудът представя аналитично всички новости в материята, внесени с влезлия сравнително скоро в сила Лисабонски договор и почива
на съдебна практика, актуализирана до самия край на работата по изследването.
Впечатление прави присъствието на авторова теза по редица от разглежданите въпроси и много силният стремеж за аргументираност –
в общ обем над 500 страници трудът разполага с много богат научен
апарат, може би не съвсем типичен за българските научни традиции,
който включва 41 използвани и отделно други 107 цитирани съчинения, от които 60 на чужди езици и общо цитирани 692 съдебни решения в близо 1 500 бележки. Може да се приеме, че огромният каталог
цитирани съдебни решения сам по себе си е ценно помагало за националния юрист.
Не може да не се отбележи и много добрата систематизация и забележителната четивност на изследването – което допълнително аргументира неговата практическа полезност.
9

Трудът налага устойчива и аргументирана терминология, която
макар не винаги да съвпада с традиционните за българската правна
наука понятия, отразява съществената специфика на интеграционния
правопорядък.
Книгата, която е пред нас, представлява едновременно задълбочено
научно изследване и практически полезен труд. Той позволява както
доброто разбиране на особеностите на съдебната система на ЕС, така и
ефективно практическо осъществяване на юридическа функция в държава-членка. Той надгражда научните приноси на автора относно системата на източниците на правото на ЕС (от 2009 г.) и принципите на
прилагането им (2006 г.). Позволявам си да вярвам, че ще бъде продължен и с представяне на другите производства пред Съда на ЕС, познаването на които също е от съществена важност за националния юрист.

Проф. д-р Евгени ТАНЧЕВ,
Председател на Конституционния съд
на Република България
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Терминологични уточнения,
използвани съкращения и начин на цитиране
1. Предвид прекратяването на Европейската общност с Лисабонския договор стана модерно да се счита, че изрази като „Общностно право” или „общностни норми”
са остарели. Смятам това за неточно – определението „общностен” се отнася не толкова към Европейските общности като структура, колкото към уникалния характер
на интеграционния правен ред. В доктрината се смята за прието, че Европейският
съюз може да се разглежда като „правова общност”*, поради което тук използвам „общностно” като негово определение и като синоним на „интеграционен” във връзка с
уникалните особености на този самостоятелен правен ред. Още чл. 1 на Конституцията за Европа (29 октомври 2004 г.) прогласява, че „Съюзът… упражнява по общностен
начин компетенциите, които ДЧ му предоставят” – и макар в редакцията на ДЕС след
Лисабонския договор този текст да не бе възпроизведен, той е едно безспорно политическо и доктринално аки�**. Понятието „общностен” се използва на общо основание,
като обозначаващо уникалния правен ред на европейската интеграция и нямащо обвързаност със съществуването или не (след ЛД) на Европейските общности. Същевременно като синоними са използвани „интеграционен” (правен ред) и „съюзно”
(право), а и „Правото на ЕС”.
2. В текста се използва новото наименование на съдебните органи на ЕС. Когато
обаче става дума за конкретен случай, са използвани наименованията на съответния
съд в дадения момент – респ. СЕО и ПИС.
3. Аналогично, предвид прекратяването на Европейската общност по правило в
текста се говори за ЕС, освен когато е необходимо да се прокара разлика между ЕО и
ЕС в съответния исторически момент.
4. Съдебната практика е цитирана на френски език (като основен език на общностната юриспруденция) – пример: CJCE, 1990, Dzodzi, AJ C-297/89 et C-197/89, Rec.
I-3763, където CJCE (Cour de justice des Communautès europèennes) e CEO, TPI (Tribunal
de premiére instance), респ. след ЛД: CJ (Сour de justice) за Съда и T (Tribunal de grande
instance) за ОС; 1994 е годината на постановяване на решението, в италик е името на
страните (или поне една от тях), с което се именува делото, AJ се поставя, когато става
дума за решение по съединени дела, С-120/94 е номерът на делото, а Rec. (Recueil de
la jurisprudence) e сборникът на юриспруденцията на СЕО и ПИС (като съответните
решения се отбелязват: на СЕО – т. І, на ПИС – т. ІІ. и номера на страницата в сборника
– напр. „Rec. II-1234”, което означава Сборник, том ІІ, с. 1234). Номерът на делото се
състои от буква и две числа. Буквата обозначава съда, в който делото е заведено („C”
(Cour) за Съюза, „T” (Tribunal de grande instance) за Общия съд, и „F” (Tribunal de la
fоnction publique) за СПС. Първото число посочва поредния номер на делото в съответния съд, а второто – годината на завеждане на исковата молба.
Когато номерът е следван от букви, те съответно означават: „P” (pourvoi) – обжалване, т.е. решението е второинстанционно; „RX” (rèexamen) (преразглеждане),
т.е. третоинстанционно решение; „R” (rèfèrè) – определяне на временни мерки; „PR”
(pourvoi dans procèdure de rèfèrè) – обжалване на временни мерки; „PPU” (procèdure
prèjudicielle d’urgence) – спешно преюдициално производство. Когато съдът се произнася с едно решение по съединени дела, пред номера на решението се поставя „AJ”
Подробно виж в: Атанас СЕМОВ (съст.), Европа като правова общност, УИ „Св.
Климент Охридски” и Институт по Европейско право, С., 2006.
**
Въпрос, по който е постигнато съгласие.
*
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(affaires jointes). В по-редки случаи букви след номера на делото отразяват други негови особености: „TO” (tierce opposition) – обжалване от трето лице; „DEP” (taxation des
dèpenses rècupèrables) – присъждане на разноските; „INTP” (interprètation) – тълкуване
(разясняване) на постановено съдебно решение; „REV” (rèvision) – отмяна на влязло в
сила решение.
Когато в края на съответното посочване на съдебно решение следва допълнение
като напр. „р. 22”, то обозначава конкретно точката от мотивите на съда, която е именно релевантна към разглеждания въпрос.
За решенията, които към момента на подготовка на текста още не са публикувани
в Сборника на юриспруденцията, не е посочена страницата на публикуването.
5. Обнародваните в ОВЕС актове са цитирани в по-голямата си част на френски език, по чисто исторически съображения, като JOCE/JOUE (Journal officiel des
Communautès europèennes / de l’Union europèenne).
6. За по-добра четивност и икономия на обем се прилага широко използване на
съкращения, заместващи дълги изрази (напр. ДФЕС вместо „Договор за функциониране на Европейския съюз”, СЕС и ОС и мн. други). Въведени са и редица нови, все
още относително непопулярни съкращения предвид новите наименования след ЛД
(напр. СЕС, ОС, СПС) или изменени съкращения (като К вместо ЕК, която никъде в
УД не се нарича „европейска”), както и други, които не отразяват нова реалност, но
са неутвърдени поради практическото отсъствие на литература на български език по
съответната материя (напр. в производството за установяване на нарушения на ДЧ).
И обратно – запазено е популярното преди съкращение СМ за Съвета на ЕС, тъй като
съответстващото съкращение СЕС крайно неподходящо би съвпадало с единствено
възможното за Съда на ЕС (впрочем идеята в Конституцията за Европа бе да се нарича
именно Съвет на министрите).
7. Приложена е цитирана и отделно използвана литература с оглед по-добра
ориентация в доктрината и образователна полезност. Цитираната изобилна съдебна
практика е представена по два библиографски способа – по азбучен ред на наименованието на делото и по обобщен хронологичен ред по годините на постановяване на
решенията.
8. Най-сетне, с оглед икономия и предвид относително ограниченото им практическо
значение (в много тясна материя), в текста не са отразени особеностите на материята във
връзка със запазеното и след ЛД съществуване на формално самостоятелна Европейска
общност за атомна енергия и останалия в сила договор (ДЕОАЕ или Евратом).
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Основни използвани съкращения
БТП
ДЕО
ГА
ГПК
Д
ДЕИО
ДЕОАЕ
ДЕОВС
ДЕС
ДМ
ДФЕС
ДЧ
ЕАСТ или ЕФТА
ЕИБ
ЕИО
ЕК
ЕКЗПЧОС (ЕКПЧ)
ЕО
ЕОАЕ (Евратом)
ЕОВС
ЕС
ЕСЦБ
ЕЦБ
ИкоСоКо
ИМ
КЕ
КоРе
Корепер
ЛД
МД
МоСт
МП
МПК
МС
НЮ
ОВЕС
ОПВРС
ОСМТ (ГАТТ)
ОУП
ПЕС
ПИС
ППЗ
ППОС

бързо тълкувателно производство
Договор за създаване на Европейската общност
генерален адвокат
Граждански процесуален кодекс
директива
Договор за създаване на Европейската икономическа общност
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия
Договор за създаване на Европейската общност
за въглища и стомана
Договор за Европейския съюз
Договор от Маастрихт
Договор за функционирането на Европейския съюз
държава-членка (държави-членки)
Европейска асоциация за свободна търговия
Европейска инвестиционна банка
Европейска икономическа общност
(до преименуването и� в Европейска общност от 1 ноември 1993 г.)
Европейска комисия (Комисия)
Европейска конвенция за защита правата на човека
и основните свободи
Европейска общност (Европейски общности)
Европейска общност за атомна енергия
Европейска общност за въглища и стомана
Европейски съюз
Европейска система на централните банки
Европейска централна банка
Икономически и социален комитет на ЕС
искова молба
Конституция за Европа
Комитет на регионите на ЕС
Комитет на постоянните представители
Лисабонски договор
международен договор
мотивирано становище
Международно право
междуправителствена конференция
междуинституционно споразумение
национална юрисдикция
Официален вестник на ЕС
Обща политика във външните работи и сигурността
Общо споразумение за митата и търговията (GATT)
официално уведомително писмо
Право на Европейския съюз
Първоинстанционен съд
производството за преюдициални заключения
Процесуален правилник на Общия съд
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ППС
ПУНДЧ
С
СЕС
СЕО
СП
СПС
СС
УД
УЕСЦБ
УМС
УСЕО
УСЕС
ФЮЛ

Процесуален правилник на Съда
производство за установяване на нарушение на държава-членка
секретар (на Съда или Общия съд)
Съд на Европейския съюз
Съд на Европейската общност
Сметна палата
Съд на публичната служба
специализирани съдилища
Учредителни договори
Устав на Европейската система на централните банки
Устав на Международния съд
Устав на Съда на Европейските общности (преди ЛД)
Устав на Съда на ЕС
физически и юридически лица

CJCE
CJ
RTDE
TPI
T
JOCE

Cour de justice des Communautés européennes
Cour de justice (след ЛД)
Revue trimestrielle de Droit européen
Tribunal de première instance
Tribunal (de grande instance – след ЛД)
Journal official des Communautés européennes

14

УВОД
…Всяка държава, която сама е подчинила своята публична власт на съдебен контрол,
няма да позволи от него да бъде освободен един или друг орган,
овластен да създава, да прилага или да санкционира
неизпълнението на правните норми дори под претекст,
че става дума за едно „автономно” или „sui generis” право.
Морис Лагранж1

Тази пределно ясна формулировка на ролята на съдебния контрол
във всеки правопорядък – национален, международен или наднационален – пренася същностния юридически морал, основополагащ за
една държавна конструкция, и към всяка друга самостоятелна правова конструкция. Сред познатите ни в историята на правната мисъл,
безспорно най-оригиналната, най-специфичната, най-уникалната е
правната конструкция на европейската интеграция.
Тя разполага със собствен правопорядък – още от 1964 г. „според постоянната практика на Съда общностните договори създават нов правен ред, в полза на който държавите са ограничили във все по-широки
сфери, суверенните си права и чиито субекти са не само държавитечленки, но също и техните граждани”2.
Професорите Ги Исаак и Марк Бланке приемат, че става дума за
„истински правен ред, с всичките му елементи”3. Европейските общности, днес Европейският съюз, представляват „правова общност” –
СЕО не се колебае да приеме категорична формулировка: „ДЕИО, макар и сключен във формата на международен договор, представлява в
пълна степен конституционна харта на една правова общност”4,5.
Maurice LAGRANGE, Conclusions, Conseil d’Etat, 2 avril 1943, Bouguen D., 1944, p. 52.
CJCE, 1991, Espace économique européenne, Avis С-1/91, Rec. I-6079, р. 2; на български
език виж Атанас СЕМОВ (съст.), 55 най-важни решения на Съда на ЕО с коментари, Институт по Европейско право, С. 2007, с. 302 (по-надолу „55 най-важни решения...”).
3
Guy ISAAC, Marc BLANQUET, Droit communautaire générale, Armand Colin, 2001, 8e
éd., p. 131.
4
CJCE, 1991, Espace économique européenne, Avis С-1/91, Rec. I-6079, р. 2; на бълг. език виж
55 най-важни решения…, с. 302. Тук и навсякъде подчертаването мое. Повече виж у нас в:
Иван БОЕВ, Европа като правова общност. – В: Атанас СЕМОВ (съст.), Европа като
правова общност, УИ „Св. Климент Охридски” и Институт по Европейско право, С.,
2006, с. 73-80.
Атанас СЕМОВ, Европа като правова общност. – В: Атанас СЕМОВ (съст.), Европа
като правова общност, УИ „Св. Климент Охридски” и Институт по Европейско право,
С., 2006, с. 37-73.
5
Макар категорично да се очертават разграничителните линии между интеграционния съюз като правова общност и федералната държава, неговият квазифедерален характер не може напълно да се отрече – у нас още през 1995 г.
Р. Иванова отбелязва, че „въпреки заличаването на думата „федерален” на ЕС в Маас1
2
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Тази правова общност е натоварена с характеристики и съдържание, които правят задължително наличието на съдебен контрол. „В
действителност договорът не цели създаването на взаимни задължения между различните субекти, за които се прилага, а установява един нов правен
ред, който урежда компетентността, правата и задълженията на тези субекти, както и необходимите процедури за установяване и санкциониране на всяко евентуално тяхно нарушаване.”6
Така още от самото си създаване Общностите и сетне Съюзът разполагат не просто и не само с процедури и органи за съдебен контрол – а
с цялостна собствена съдебна система, без аналог по широта на компетенциите, сложност на структурата и осъществяването на съдопроизводство сред всички форми на извъндържавно общение. Редом с това
създаването и съществуването на интеграционна „правова общност”,
в някои отношения силно наподобяваща организацията на една държава, естествено предполага обособяването на съдебна власт. Както
е известно обаче, институционната система на ЕС е изградена не на
основата на типичния за модерната държавна конструкция принцип
за разделение на властите, а на принципа на представителството на
интересите – но „докато Съветът се счита изразител на националните
интереси на страните-членки, Парламентът представлява „гражданите” на ЕС, то Комисията и Съдът… се явяват изразител и защитник
на автономните интереси на Общността”7. Тази съществена особеност
намира ярко проявление не само в правилата за функционирането на
интеграционния съд, но дори и в механизма на конституирането му
(относно определянето на състава виж по-долу Глава 6).
Навярно затова директорът на Академията по Европейско право
проф. Рено Деус заключава: „Забележителното място на Съда в европейската институционна система е несъпоставимо с това на повечето негови международни събратя, на които е възложена по-скоро маргинална роля...
Всъщност значението на Съда произтича от значението на правото в европейската интеграция.”8 Уникалната съдебна система на ЕС се отличава
с безпрецедентно широките компетентност и функции на съдебните
органи на ЕС и невиждано сложното дву- (и с възможност и за три-)

трихт, федералната идея е прокарана в редица разпоредби на договора, някои със
значението на основни принципи” – Ружа ИВАНОВА, Правна характеристика на Европейския съюз, Съвременно право, № 2/1995, с. 82.
6
CJCE, 1964, Commission c/ Luxembourg et Belgique, 90-91/63 Rec. 1964, p. 1220.
7
Ружа ИВАНОВА, Организация и функции на съдебната власт в европейските общности, Съвременно право, № 2/1993, с. 35.
8
Renaud DEHOUSE, La Cour de justice des Communautés européennes, Montchrestien,
Paris, 1997, p. 9.
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инстанционно съдебно производство, а по същината си отразява уникалността на самия интеграционен правопорядък.
Първоначално суверенните държави-членки са прехвърлили на
Европейските общности, а днес на ЕС като нетипизирана структура,
невиждано широки по обхват и особено дълбоки по степен на овластеност компетенции. Общностите и Съюзът ги упражняват чрез свои
наднационални органи, и то с обвързваща сила не само по отношение
на самите държави (нещо познато за Международното право), но и по
отношение на всички правни субекти в тях! Тази възможност за пряко
засягане на интересите на държавите-членки и на милиони физически
и юридически лица логично предполага и дори изисква възможност
те да могат да се защитят срещу всяко неправомерно действие или бездействие на така широко овластения Съюз и неговите органи9.
Разбира се, твърде бързо интеграционният съд си извоюва незаобиколимо място сред интеграционните институции: „не само потенциалните възможности на Съда, заложени в Договорите, но и тяхното
максимално реализиране в дейността му го превърнаха в мотор на европейската интеграция… Затова мнозина в различни европейски среди – политически, юридически, стопански – говорят за „управление
на съдиите” в ЕО. Нерядко окачествяват Съда и като „първостепенен
интеграционен фактор”10.
Нека добавим и че специфичните, „полусемейни” отношения между членуващите в ЕС държави изискват евентуалните спорове между
тях да намират решение „единствено вътре в семейството” – естествено чл. 292 ДЕО (днес чл. 344 ДФЕС) предвижда безусловно задължение
„държавите-членки да не уреждат споровете, отнасящи се до тълкуването или прилагането на Договорите, по начини, различни от тези,
предвидени в тях”.
Именно на тези потребности отговаря съдебна система на ЕС.
***
От 1 януари 2007 г. българските правораздавателни органи са част
от правната система на ЕС и от съдебната му система (виж по-долу Глава 2). Цялото право на ЕС11 стана действащо право в Република Бълга-

Виж Жоел РИДО, Правото на съдебна защита – гръбнак на правната система на ЕС. –
В: Атанас СЕМОВ (съст.), Европа като правова общност, УИ „Св. Климент Охридски” и
Институт по Европейско право, С., 2006, с. 81-95.
10
Ружа ИВАНОВА, Организация и функции на съдебната власт в европейските общности, Съвременно право, № 2/1993, с. 35-36.
11
Подробно за неговия обхват – виж Атанас СЕМОВ, Система на източниците на
правото на ЕС, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2009.
9

17

рия и се прилага от националните съдилища, при това с предимство
пред нашето национално право.
Това разбираемо налага българските юристи и на първо място магистратите да познават добре същността и особеностите на съдебната
система на ЕС12. Тази задача е усложнена от два съществени фактора. От
една страна, общностният правопорядък представлява сложно и нетипично построение, изучаването на което предполага специфични усилия и подход, включващи не на последно място принципно различно
разбиране за ролята на националния съдия като първи съдия по правото на ЕС. От друга страна, политически обоснованата, но юридически
затормозяваща динамика на Учредителните договори (четири ревизии
само за последните 10 години!13) и политическото им „обрамчване” (постоянно една или друга държава-членка се „дистанцира” от отделни
аспекти на интеграцията или чрез декларации ги модифицира и адаптира към неувяхващите си суверенистки страхове...).
По-нататъшното изложение няма за цел да изчерпи цялата проблематика. В ПЪРВА ЧАСТ то проследява особеностите и структурата
на съдебната система на ЕС, което включва създаването и уредбата на
Съда на ЕС (Глава 1), отношенията между Съда на ЕС и националните
съдилища (2), приложимото право пред Съда на ЕС (3), функциите и
компетенциите на Съда на ЕС и разпределението им между отделните съдилища (4), процесуалните отношения между отделните съдилища (5), структурата и вътрешната организация на съдебната власт на
ЕС (Съда – 6, Общият съд и специализираните съдилища – 7), а във
ВТОРА ЧАСТ процедурите за осъществяване на компетенциите на
съдебната власт на ЕС – общите процедурни правила (8) и двете производства с най-голямо значение за националните юристи и администрацията на държавите-членки: производството за нарушение на държава-членка (9) и производството за преюдициално заключение (10).
В края е приложен каталог на използваната и отделно на цитираната научна литература и съдебна практика (по азбучен и по хронологичен ред).
Изследването е актуализирано до края на 2010 г. и е съобразено изцяло с Лисабонския договор за реформи на ЕС (ЛД), в сила от 1 декември
Като първи опит за по-подробно представяне виж Атанас СЕМОВ, Христо ХРИСТЕВ, Зорница ГРЕКОВА, Георги ГЕОРГИЕВ, Съдебната система на Европейския съюз
и САЩ,Институт по Европейско право, С., 2007.
13
Договорът от Амстердам, в сила от май 1999 г., Договорът от Ница от март 2003 г.,
неуспешният, но дръзко разтърсил системата опит с Конституцията за Европа от октомври 2004 г. и Лисабонският договор от декември 2009 г.
12
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2009 г., макар той да не внася особено съществени изменения в уредбата
на съдебната власт на Съюза, както впрочем и в други сфери14.
Авторът изразява своята дълбока благодарност на Юлия Захариева
и Ружа Иванова – поставили основите на изучаването на Правото на
ЕС в България – за тяхното съдействие при първоначалната работа по
това изследване през 2005 г., и на проф. Жоел Ридо от Университета на
Ница и проф. Ритленг от Университета в Страсбург (референт в Съда
на ЕС) за многократните консултации.
София, януари 2011 г.

14
Подробно за Лисабонския договор виж в: Атанас СЕМОВ, Плахите реформи на
уморена Европа, Министерство на външните работи, С., 2007 и Атанас СЕМОВ, Христо
ХРИСТЕВ (съст.), Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари, СУ „Св.
Климент Охридски” и Институт по европейско право, С., 2009.
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Особености на съдебната система на ЕС

23

24

Глава 1
Създаване, особености и уредба
на съдебната власт в ЕС
1. Изграждане на съдебната власт в ЕС

1.1. На 9 май 1950 г. в Часовниковата зала на френското министерство на външните работи Жан Моне и Робер Шуман в своята декларация, без да го споменават изрично, доразвиват идеята на Юго от 1869 г.
за „европейска федерация, основана на правото” и предлагат изграждането на една уникална правна конструкция със собствен правен
ред. Новата международна организация ще се отличава принципно от познатите организации на международното право. Редом със
създаването на наднационален Върховен орган, който е овластен да
упражнява типични държавни правомощия вместо членуващите суверенни държави, най-съществената особеност на тази международна
организация sui generis е възможността нейните органи да приемат
правнозадължителни актове, обвързващи не само членуващите държави, но и частните субекти под тяхна юрисдикция, при това пряко,
без никакво опосредяване от самите държави. Така още в първия политически програмен документ на европейската интеграция „Бащите
на Европа” залагат идеята за правовата конструкция, която естествено
трябва да бъде снабдена със съдебна институция.
1.2. Това разбиране естествено намира отражение в първия устройствен акт на интеграцията – Парижкия договор от 18 април 1951 г.
за създаване на Европейска общност за въглища и стомана. Неговият
чл. 136 предвижда създаването на собствен съдебен орган на новата
общност – Съд на ЕОВС. За него е предвидено да решава споровете по
изпълнението на Договора и да отменя противоречащите му актове
на институциите. Възможността в областите на добива, преработката
и търговията с въглища и стомана да се „законодателства” на наднационално равнище и с пряко въздействие в правната сфера на гражданите и стопанските субекти логично предполага да се предвиди и
механизъм за съдебен контрол и защита. Националните съдилища
не могат да бъдат овластени да контролират актовете на наднационалните15 органи. Това налага създаването на друг, също наднацио15
Една от основните характеристики на наднационалността е именно независимостта от държавите и техните органи – виж Klaus von LINDEINER-WILDAU, La
supranationalité en tant que principe de droit, Sijthof, 1970; подробно: Атанас СЕМОВ, Наднационалността и Европейския съюз, Институт по Европейско право, www.eubg.eu.
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нален, правозащитен орган, който да гарантира правата на лицата,
адресати на наднационалните правни норми.
Така още в първия договор на интеграцията (ДЕОВС) се предвижда създаването и функционирането на съдебна институция със
задача да правораздава по онези спорове, които не могат да бъдат
възложени на националните съдилища, като осигурява правосъдие
и за частните субекти.
1.3. Въодушевлението от успешното и обещаващо начало на европейските обединителни процеси довежда до подписването през 1957 г.
на Римските договори за създаване на Европейската общност за атомна енергия и голямата по материален обхват Европейска икономическа общност. Трите Европейски общности са създадени като самостоятелни юридически лица със своя самостоятелна уредба и свои органи.
Всеки от техните Учредителни договори съдържа разпоредби относно
компетентността и функционирането на съответния съд. На практика, обаче не са създадени три отделни съдилища. Съдът на ЕОВС е
натоварен да действа като съд на трите общности, черпейки в зависимост от случая своята компетентност и намирайки уредба от съответния учредителен договор и приложения към него устав.
Така на практика единният Съд на Европейските общности в зависимост от случая действа или като съд на ЕОВС, или на ЕОАЕ, или
най-често – като съд на ЕИО16 – но като обща за трите организации
институция17 – Съд на Европейските общности (СЕО).
1.4. Тази уникалност е запазена и до днес. Разбира се, след 2002 г.
ЕОВС вече не съществува, а ЕИО през 1993 г. бе преименувана на „Европейска общност”. С Договора от Ница и особено с Лисабонския договор започва установяване на цялостна уредба на все по-усложнената
по структура единна съдебна система на ЕС, но дори след ЛД ДЕОАЕ
продължи да действа и така СЕС ще продължи да черпи уредбата си
от два отделни учредителни договора и да бъде орган на две формално отделни организации...
1.5. Съдът на ЕО функционира като единствен съдебен орган близо
четири десетилетия. Предвид неговата огромна натовареност обаче,
Към 1995 г. например съотношението на разгледаните от СЕО дела е съответно
19 по ДЕОАЕ, 359 по ДЕОВС и 4024 по ДЕ/И/О...
17
По силата на Конвенцията относно някои институции, общи за Европейските
общности, подписана и влязла в сила заедно с Римските договори през 1958 г. и уреждаща действието на единни Съд и Парламентарна асамблея, сетне заменена от чл. 2,
§ 9 на Договора от Амстердам.
16
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Единният европейски акт, подписан в Люксембург на 17 февруари и
в Хага на 28 февруари 1986 г., в сила от 1 юли 1987 г.18 акт осъществява
първата голяма реформа на съдебната власт на ЕС (ЕО) предвижда
възможност към СЕО да бъде прибавен още един съдебен орган, който да гледа като първа инстанция някои категории дела, възложени
в компетентността на общностната юрисдикция. Така през 1988 г. с
решение № 88/59119 на Съвета е създаден Първоинстанционният съд
(ПИС), който започва да действа от 1989 г. с основна задача да облекчи
работата на СЕО. Това позволява създаването на пълноценна съдебна
система на Европейските общности.
1.6. Съществени промени във философията и организацията на съдебната система на ЕС внасят Докладът от май 1999 г. на СЕО и ПИС
„Бъдещето на съдебната система на ЕС” и Докладът от 4 февруари
2000 г. на създадената от ЕК група за размисъл, включваща бивши съдии, отразен в Приноса на ЕК за Междуправителствената конференция относно институционните реформи: реформата на общностната
юрисдикция от 1 март 2000 г. В тези доклади се анализират забележително увеличеният брой дела пред ПИС, респ. СЕО (както като втора
инстанция по актовете на ПИС, така и в рамките на запазената само
за него компетентност). Увеличеният през 1995-а с 3 и през 2004-2007а с още 12 брой на членуващите държави и с над 100 милиона брой
на гражданите на ЕС допълнително аргументира нуждата от по-нататъшно разширяване на структурата на съдебната система на ЕС и
създаването на нови съдебни органи.
Тенденцията е очертана ясно: с разширяването на материалния (основно ДМ, по-малко ДА и ДН), териториалния и персоналния (се присъединяването на нови ДЧ) обхват на интеграцията се налага разширяване на структурата на съдебната система, която гарантира нейното
законосъобразно изграждане и функциониране. От ноември 2004 г.
започна действителното изграждане на специализирани съдилища –
първоначално по формулата „към ПИС”, днес „към Общия съд”, въз
основа на общата разпоредба на чл. 257 ДФЕС (стар чл. 225-а ДЕО).
1.7. Втората голяма реформа от Ница. Договорът от Ница (в сила
от февруари 2003 г.) внесе две съществени групи изменения.
1.7.1. Структурни изменения. Първоинстанционният съд добива самостоятелна роля и правно положение – той вече не е „съд към СЕО”,
а самостоятелна юрисдикция („всеки в рамките на своите компетен18
19

JОCE, № L 169 от 29 юни 1987 г.
JOCE, № L 319 от 25 ноември 1988 г.
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ции”), макар и част от съдебната институция на ЕС. Допълнително
„към него” могат да се създават „съдебни отделения” (ЛД изостави
този термин и приложи по-общото и отразяващо съответно тяхната
самостоятелност „специализирани съдилища”).
1.7.2. Изменения в разпределението на компетентността. Първоинстанционният съд добива статут на своеобразен общ съд по делата – ДЕО в новата си редакция го обявява за компетентен по всички
дела, които не са запазени изрично в компетентността на СЕО (такъв
е смисълът на разпоредбата на чл. 225 ДЕО) – което вече включва възможност за възлагане и на дела срещу ДЧ („Уставът може да предвиди
компетентност и по други категории дела”, извън изброените изрично), а и на дела по преюдициални запитвания (макар и „в определени
специфични области” – § 3). Това трябваше да означава Уставът да
бъде редактиран в посока на изброяване не на делата, по които ПИС
е компетентен, а само на тези, по които не е (запазени за СЕО). Този
подход бе използван в Решенията на Съвета от 16 и 24 април 2004 г. за
изменение на чл. 51 УСЕО20.
ДН добави нов чл. 229-а ДЕО, днес чл. 262 ДФЕС, който предвижда
също така, че Съветът може да предостави компетентност на Съда на
ЕС по спорове относно прилагането на приетите актове относно европейско право на интелектуална собственост21.
Това би позволило на частни лица да решават пред общностен съд
споровете си относно общностните разпоредби за интелектуалната
собственост. Решението на Съвета обаче изисква одобряване или ратифициране от ДЧ. ЕК внася на 23 декември 2003 проект за регламент
относно общностния патент, който предвижда създаването на съд за
общностните патенти, което обаче все още се отлага.
Редом с това се предвиди опростена система за изменение на Устава
на СЕО – уредена в чл. 245 ДЕО, тя вече позволява Съветът да изменя не
само Дял ІІІ на Устава, но и всички други разпоредби (вкл. относно организацията на съдилищата), с изкл. на Дял І (относно статута на съдиите
и генералните адвокати). Съветът ще може да приема (регламентите за)
процесуалните правилници на отделните съдилища или измененията
в тях вече с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие.
1.8. Присъединяването на общо 21 държави-членки (след 6-те учредителки) и нарастването на ролята на съдебната власт в ЕС довеждат
до необходимостта Договорът от Ница да предвиди създаването на
специализирани съдилища към ПИС. Декларация № 16 на МПК от
JOCE, 2004, No L-132; JOCE, 2004, No L-194.
Такъв акт на Съвета обаче ще влезе в сила само след одобряването му от ДЧ „съгласно техните конституционни правила”, т.е. след ратификация.
20

21
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Ница относно чл. 225-а ДЕО възлага на СЕО и ЕК във възможно найкратък срок да подготвят проект за решение за създаване на специализирано съдебно отделение (камара) по делата между ЕО и техните
служители. На 2 ноември 2004 г. Съветът приема решение за създаване
на първия специализиран съд – Съдът на публичната служба на ЕС
(виж по-долу Глава 7).
1.9. Лисабонският договор осъществи втората голяма ревизия на
съдебната власт на ЕС. Чл. 13, ал. 2 и чл. 19 ДЕС потвърдиха съществуването на самостоятелна съдебна институция на ЕС – Съд на ЕС (СЕС).
Тя е натоварена да осигурява спазването при тълкуването и прилагането на Договорите и се състои от Съд, Общ съд (бившия „Първоинстанционен”) и специализирани съдилища (чл. 19).
1.9.1. Така ЛД предвиди една относително опростена структура на
съдебната власт на ЕС и очерта единна съдебна институция, в рамките
на която:
– някои категории типизирани дела (дела на служителите, общностните патенти и евентуално други) се гледат като първа инстанция
от специализирани съдилища;
– Общият съд се произнася като втора инстанция по обжалването на
техните актове, ограничено до правните въпроси, и като първа инстанция по делата, възложени в неговата компетентност (виж по-долу);
– а Съдът осъществява общото ръководство и контрол на съдебната
власт на ЕС, като се произнася по изключение (само при преразглеждане на второинстанционните актове на ОС) като трета инстанция,
като втора инстанция по решенията на ОС по преюдициални запитвания (след като Съветът реши да му възложи гледането на такива), и
като първа и единствена инстанция по делата, оставени изключително в неговата компетентност (виж по-долу Глава 4).
Така днешното устройство на съдебната власт в ЕС е структурирано като „триетажно”, но инстанционността е усложнена (ОС действа
и като първа, и като втора инстанция, респ. Съдът – като първа, втора
и трета по различните дела).
1.9.2. Компетентността на СЕС вече обхваща всички компетенции
на ЕС. Заедно с премахването на „стълбовата структура” на ЕС се премахват и ограниченията по отношение на произнасянето на неговата
съдебна институция в материите на досегашния „Трети стълб” (правосъдие22). Премахва се и ограничението за преюдициално сезиране на
Съда единствено от последните национални съдебни инстанции в маС резервата за преходен период от 5 г. съгласно чл. 10 на Протокол № 36 относно
преходните разпоредби.
22
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терията на визовата и имиграционната политика по стария Дял ІV на
ДЕО. Ограниченията по отношение на материята на досегашния „Втори стълб” (външна политика) са смекчени – по изключение той може
да контролира спазването на чл. 40 ДЕС (разграничение от предоставените с чл. 3-6 ДФЕС компетенции на ЕС) и да контролира актовете на
институциите, които засягат физическите или юридическите лица (по
реда на общото производство за отмяна на актове по чл. 263 ДФЕС).
1.9.3. Приложимото от СЕС право е значително разширено с Хартата за основните права на ЕС, вече част от първичните източници, т.е.
от „конституционния корпус” на ЕС.
1.9.4. Особено съществени изменения се внасят в уредбата на производството за отмяна на актове на институциите – активна легитимация получават СП, ЕЦБ и Комитета на регионите; за атакуеми, редом
с актовете на „институциите” (сред които вече и актовете на Европейския съвет), са обявени и тези на органите, агенциите и службите на
съюза; частните лица се освобождават от изискването за „индивидуално засягане” за допустимост на исковете им за отмяна на регламенти
(освен съдържащите изпълнителни мерки).
1.9.5. В производството срещу ДЧ за първи път се предвижда възможност в отделни случаи (несъобщаване на мерки по транспониране
на директива) ЕК да поиска, а съдът да наложи санкции заедно с констатирането на нарушението, а не в отделно последващо производство
(виж подробно по-долу Глава 9). ЕК получава възможност и да атакува
неизпълнението на мерки по полицейско и съдебно сътрудничество
по наказателноправни въпроси (също след преходен период от 5 г.).
1.9.6. ЛД оставя непроменени както изискванията към членовете на съдилищата, така и процедурата по назначаването им (по общо съгласие от
Съвета), но предвижда създаването на Комитет по назначенията, който
се съставя по предложение на председателя на Съда и дава (важни, макар
и не незаобиколими) становища относно годността на предложените от
националните правителства кандидатури (виж по-долу Глава 6).
1.9.7. Изрично се закрепва възможността за осъществяване на спешно преюдициално производство (чл. 267 ДФЕС).
1.10. Днес преамбюлът на ДЕС (§ 4)23 потвърждава привързаност към
принципите на свободата, демокрацията и зачитането на правата на
човека и основните свободи, както и принципа на правовата държава, а
чл. 2 ДЕС изрично определя: Съюзът се основава на ценностите на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата
Виж Атанас СЕМОВ, Христо ХРИСТЕВ (съст.), Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари, СУ „Св. Климент Охридски” и Институт по европейско право,
С., 2009, с. 320. Навсякъде в текста позоваването на ДЕС и ДФЕС е по този източник.
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държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Всички тези ценности предполагат наличието на ефективен механизъм за съдебното им гарантиране. Преамбюлът декларира решимост за създаване, а
чл. 3, § 2 определя, че Съюзът предоставя на своите граждани „пространство на свобода, сигурност и правосъдие”, което естествено предполага
силна съдебна институция. Според чл. 6 ДЕС Съюзът зачита правата,
свободите и принципите, определени в Хартата за основните права на
ЕС – а това е невъзможно без самостоятелна съдебна система. Член 4
ДФЕС отново изрично овластява ЕС и определя пространството на свобода, сигурност и правосъдие за област на „поделена компетентност”.
Всичко това прави неизбежно съществуването на собствена система
на съдебна власт на ЕС. Според едно от най-ярките имена на доктрината и практиката проф. Коен Ленартс, днес съдия в Съда, „в Общностния правопорядък съдебната система на ЕС има двойна задача.
Първо, тя е отговорна за прилагането на всички норми на Общностното право, в резултат на което осигурява защита срещу всяко действие
или бездействие от страна на националните власти или лица, което
накърнява тези норми. За тази цел общностното право (т.е. съдът –
б.м.) действа като меч за защита на предоставените субективни права.
Второ, съдебната система осигурява прилагането на писаните и неписаните върховни норми на Общностното право и предоставя защита
срещу всяко действие или бездействие на институциите и другите органи на ЕС в нарушение на тези норми. За тази цел то (съдът – б.м.)
действа като щит.”24
От създаването си през 1952 г. съдебната власт на ЕС (общо трите
действащи днес съдилища) е постановила около 15 000 решения.

2. Основни различия между интеграционния съд
и международните съдилища

Посочените по-горе особености на интеграционния правопорядък
предопределят и особеностите на интеграционната съдебна институция, които принципно я отличават от всеки международен съд.
Макар формално силно да наподобява един международен съд (по
начин на конституиране и упражняване на компетенциите си), СЕС
играе роля и притежава особености, които съществено го отличават
от всички други институции на международното правосъдие. Нещо
повече – видно от неговата уредба, общностният законодател е бил воKoen LENAERTS, Dirk ARTS and Ignace MASELIS, Procedural Law of the European
Union, Sweet & Maxwell, London, 2006, second ed., р. 127.
24

31

ден от идеята общностната юрисдикция да бъде изградена и да функционира по-близко до модела на националните, отколкото на международните юрисдикции, без, разбира се, да ги копира.
2.1. Най-съществената отлика е в ролята на общностната юрисдикция25. От самата природа на общностния правопорядък произтича определянето му като организация, принципно различна от всяка
международна организация – „правова общност”26, която естествено
предполага наличие на правораздавателна система с важна роля. Възможността за приемане на директно обвързващи правни актове, при
това най-вече с мнозинство, а не с единодушие, изисква и ефикасна
защита, което предопределя несравнимо по-голямото практическо
значение на юрисдикцията. СЕС бива натоварен с компетентност и
функции в невиждано голям обем и многообразие (виж по-долу)27.
2.2. За да изпълнява ефикасно своята задача, общностният съд е овластен със задължителна компетентност (арг. от чл. 19 ДЕС), за разлика от повечето международни съдилища, чиято компетентност е факултативна. Присъединявайки се към Общностите, всяка държава приема
властта на техния съд28. Член 344 ДФЕС (стар чл. 292 ДЕО) задължава ДЧ
„да не уреждат споровете, отнасящи се до тълкуването или прилагането
на Договорите, по начини различни от тези, предвидени в него”.
2.3. Същевременно компетентността на общностния съд е изключителна – той е компетентен да гледа категории дела, които не са от компетентността на никой друг съд (арг. от чл. 274 ДФЕС, стар чл. 240 ДЕО, и
чл. 19 ДЕС). СЕС обаче няма обща компетентност (арг. от изчерпателното
изброяване на производствата, по които е компетентен) – той има само
25
„Повечето юрисдикции играят твърде скромна роля в международния живот,” пише Р. Деус – Renaud DEHOUSE, La Cour de justice des Communautés européennes,
Montchrestien, Paris, 1997, p. 19.
26
CJCE, 1991, Avis 1/91, Rec. 602.
27
„Разрешаването на спорове между държави далеч не е най-важната дейност на
СЕО”, отбелязва Рено Деус – Renaud DEHOUSE, ibid., p. 37.
28
Нещо повече – държавите-членки приемат възможността да им бъде търсена
отговорност за неизпълнение на Учредителните договори по ред, принципно различаващ се от реда в международното право – наднационалният орган Европейска
комисия е овластен да следи за общностната законност и да води дела срещу държавите-нарушителки, без да е необходимо каквото и да е произнасяне или участие на
друга ДЧ. Към това може да се добави и категоричното неприемане от страна на СЕО
на един от основните принципи на МП – СЕО обявява за недопустимо една ДЧ да
оправдае неизпълнение на свое задължение по УД с неизпълнението на друга ДЧ –
виж CJCE, 1964, AJ 90-91/63, Commission c/ Luxembourg et Belgique, Rec. 1271, виж по-долу
Глава 9.
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предоставена компетентност по сравнително ограничен кръг дела, което
е и най-съществената му отлика от националните съдилища.
2.4. Решенията на общностната юрисдикция се ползват с изпълнителна сила (чл. 280 ДФЕС, стар чл. 244 ДЕО) за разлика от международните съдилища. Те представляват изпълнително основание в ДЧ
и спрямо тях не е необходимо прилагането на никаква процедура по
екзекватура. Обратно – неизпълнението им се счита за нарушение на
Учредителните договори и е основание за търсене на отговорност от
съответната държава.
2.5. След 1988 г. в рамките на ЕС се осъществява уникално двуинстанционно правосъдие – непознато и засега смятано за ненужно в
международните съдилища. Нещо повече – Договорът от Ница предвиди възможност за уреждане и на триинстанционно производство –
без какъвто и да е аналог в международното правосъдие.
2.6. Непосредствената приложимост и директният ефект29 на общностните норми позволяват пряко засягане на правата и интересите
на частните лица – и това обосновава необходимостта те да разполагат
с ефикасен механизъм за защита. Още от самото начало общностната
юрисдикция е достъпна за преки искове на физически и юридически лица от държавите-членки – нещо, което не е характерно за международното правораздаване.
2.7. Отлики представляват и установените особено високи изисквания30 и гаранции за независимост на членовете на СЕС31, както и наличието в Съда на една особено специфична фигура със съществена процесуална роля – фигурата на Генералния адвокат. Своеобразна отлика
крие и езиковият режим, който приема за официални всички езици на
ДЧ, но единствен работен език на съда е френският, и ред други32.
29
Подробно виж в Атанас СЕМОВ, Принципи на прилагане на правото на ЕС, Институт по публична администрация, Институт по Европейско право, С., 2007.
30
Вече трябва да имаме предвид и предвиденият в Лисабонския договор специален комитет, натоварен със задачата да одобрява кандидатите за съдии и генерални
адвокати в Съда и ОС – виж по-долу.
31
Членовете на общностната юрисдикция са във висока степен независими от своите държави. Персоналният съставът на Съда (респ. ОС и специализираните съдилища)
се определя по общо съгласие на правителствата на ДЧ, което в известна степен ограничава връзката на всеки съдия с неговата държава. Мандатът им е относително дълъг
(6 г.), макар и подновяем (виж по-долу Глава 6). Начинът на конституиране на общностния съд е и друга от съществените отлики в сравнение с националните съдилища.
32
Например някои процесуални особености във функционирането на общност-
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3. Правна уредба на съдебната система на ЕС

Създаването и функционирането на юрисдикцията на ЕС е уредено в редица правни източници от различен ранг.
3.1. Учредителните договори:
3.1.1. ДЕС:
– чл. 13, § 1-3 (обща институционна рамка на ЕС и задължение за
лоялно сътрудничество);
– чл. 19 (обща уредба на Съда на ЕС).
3.1.2. ДФЕС:
– чл. 108 (относно извънредната процедура по прекомерен дефицит на ДЧ – стар чл. 88 ДЕО);
– чл. 114, § 9 (относно пряко сезиране на СЕС от ДЧ при неправомерно поведение на ДЧ относно сближаването на законодателствата
– стар чл. 95 ДЕО);
– чл. 228, § 1, ал. 1 (относно изваждането на актовете на СЕС от контрола на Омбудсмана) и § 2, ал.2 (относно правомощията на СЕС по
освобождаването от длъжност на Омбудсмана – стар чл. 195 ДЕО);
– чл. 245, ал. 2 (относно правомощията на СЕС по прекратяването
на мандата на ЕК – стар чл. 213 ДЕО);
– чл. 251-281 (основни разпоредби относно СЕС – стари чл. 220-245 ДЕО);
– чл. 286, § 6 (относно освобождаването от длъжност на член на
Сметната палата – стар чл. 247 ДЕО;
– чл. 299 (относно правомощията на СЕС по принудителното изпълнение на актовете на институциите на ЕС – стар чл. 256 ДЕО);
– чл. 316 (относно разходите на СЕС в бюджета на ЕС – стар чл. 271 ДЕО);
– чл. 340 (относно договорната и извъндоговорната отговорност
– стар чл. 288 ДЕО);
– чл. 342 (относно езиковия режим на институциите – стар чл. 290 ДЕО);
– чл. 344 (относно изключителната компетентност на СЕС и задължението на ДЧ да не уреждат споровете помежду си пред друг съд
– стар чл. 292 ДЕО);
– чл. 348, ал. 2 (относно възможността за пряко сезиране на СЕС за
неправомерни действия на ДЧ по чл. 346 и 347 – стар чл. 298 ДЕО) и
– чл. 218, § 11 (относно консултативната компетентност на СЕС по
международни договори на ЕС – стар чл. 300 ДЕО).
3.1.3. Относно ОС:
– чл. 19 ДЕС (обща рамка на съдебната институция, част от която е ОС);
ния съд – като изискването за задължително процесуално представителство пред съда,
режима на разноските и ред други (които проследявам подробно по-долу – Глава 8),
– което отличава общностния съд и от националния.
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– чл. 254-256 ДФЕС – изричните разпоредби за ОС от общата уредба
на СЕС, повечето от другите разпоредби за СЕС обаче също намират
приложение по отношение на ОС: според чл. 253, ал. 5 разпоредбите
относно Съда се прилагат и относно Общия съд, освен когато УСЕС
предвижда друго.
3.1.4. Чл. 20, § 1, ал. 1 ДЕС и чл. 257 ДФЕС предвиждат възможност за
създаване на специализирани съдилища.
3.1.5. В ДЕОАЕ – чл. 3, чл. 12; чл. 18; чл. 21; чл. 38; чл. 81-83; чл.103-105;
чл. 136-160; чл.164; чл. 188; чл. 193.
3.2. Протоколът (към ДЕС и ДФЕС) относно Устава на Съда на ЕС33.
С ранг на първичен източник, той доразвива уредбата на УД относно
организацията и функционирането на Съда на ЕС, закрепва процесуалните правила за производствата и предвижда някои неспоменати в
УД производства. Уставът на СЕС се прилага по отношение на всички
съдилища, съставляващи СЕС. Чл. 281, ал. 2 ДФЕС предвижда опростена процедура за изменяне на УСЕС34.
3.3. Производни правни източници относно Съда
3.3.1. Процесуалният правилник на Съда (ППС, 2010/C 177/01), изготвен от Съда (СЕО) и приет с регламент на Съвета с единодушие на 19
юни 1991 г.35 съгласно чл. 253, ал. 5 ДФЕС36, посл. изм. 23 март 2010 г.
3.3.2. Допълнителен правилник към ППС, приет от СЕО в Люксембург на 4 декември 1974 г. и одобрен от Съвета с единодушие37.
3.3.3. Инструкции за съдебния секретар на Съда, приети от СЕО по
предложение на председателя, Люксембург, 4 декември 1974 г.38.
3.3.4. Указания към процесуалните представители на страните в
писменото и устното производство пред Съда на Европейските общности от февруари 2009 година39.

ОВЕС, № C 115 от 9 май 2008; http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7040/.
ЕП и Съветът могат по обикновената законодателна процедура да изменят разпоредбите на УСЕС, освен Дял I (относно статута на членовете на СЕС) и чл. 64 (относно езиковия режим) – по искане на Съда и след консултация с ЕК или по предложение
на ЕК и след консултация със Съда.
35
JОCE, № L 176 от 4 юли 1991 г., с. 7, многократно изменян, неофициална консолидирана версия: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/).
36
ДЛ предвиди правилникът да се приема или изменя от Съвета с квалифицирано
мнозинство.
37
JOCE, № L 350 от 28. 12. 1974 г., с. 29, посл. изм. JO, № L 72 от 11. 03. 2006, с. 1.
38
JOCE, № L 350, с. 33, изм. JOCE, № C 286 от 3. 10. 1986 г, с. 4.
39
http:/www.curia.eu.int.
33
34
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3.3.5. Практически указания относно преките производства и жалбите срещу решения или определения на Първоинстанционния съд40
3.3.6. Информационна бележка относно отправянето на преюдициални запитвания от националните юрисдикции41.
3.3.7. Съобщение на ЕК относно принципите при осъществяването
на процедурата по налагане на санкции на ДЧ, която не изпълнява
съдебно решение за установяване на неизпълнение на задължение42
3.3.8. Съобщение на ЕК № 97/C 63/02 относно методиката за изчисляване на периодичната санкция43. На 13 декември 2005 г. ЕК издава ново съобщение, в което уточнява методиката на изчисляване и
заявява намерението си постоянно да предлага налагането и на двете
санкции, когато е налице продължаващо нарушение.
3.3.9. Дирекция „Устни преводи” на Съда е издала кратки „Съвети
към страните”44.
Последните няколко акта са създадени от Съда на основание чл.
125-а ППС и следва да се разглеждат като правнообвързващи (квазинормативни).
3.4. Производно право относно ОС
3.4.1. Чл. 47 УСЕС предвижда, че разпоредбите на УСЕС относно
организацията и статуса на членовете на Съда (чл. 2-8 и 14, 15, 17, ал. 1,
2, 4 и 5, и чл. 18) се прилагат и по отношение на ОС. Чл. 53 УСЕС определя, че процесуалните правила пред Съда се прилагат и пред ОС и
предвижда доразвиването им в процесуален правилник на ОС.
3.4.2. Процесуалният правилник на ОС (ППОС) от 2 май 1991 г., изготвен от ОС (ПИС), одобрен от Съда (СЕО) и приет с единодушие от
Съвета45 съгласно чл. 254, ал. 4 ДФЕС.
3.4.3. Указания за секретаря на Общия съд от 5 юли 2007 година, приети от ОС по предложение на председателя на ОС на осн. чл. 23 ППОС46.

40
Приети на 15 октомври 2004 г. (OВ L 361, 8.12.2004 г., с. 15) и измененията на тези
указания, приети на 27 януари 2009 г. (OВ L 29, 31.1.2009 г., с. 51).
41
ОВЕС, № C-297 от 2009 г., с. 1, заменя информационната бележка, публикувана
в ОВ C 143 от 11 юни 2005 г., с. 1, и допълнението към нея, публикувано в ОВ C 64 от
8 март 2008 г.
42
Communication 96/C 242/07, JOCE, № С-242 от 21 август 1996 г.
43
JOCE, № С-63 от 28 февруари 1997 г.
44
http:/www.curia.eu.int.
45
ОВЕС, 2.7.2010 г., № C-177, с. 37., посл. изм. от 26 март 2010 г. (ОВЕС, 13.4.2010 г.,
№ L-92, с. 14), консолид. версия: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7040/.
46
Приети от ОС на 5 юли 2007 г. (ОВЕС № L-232, стр. 1) и изменени на 17 май 2010 г.
(ОВЕС № L-170, с. 53).
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3.4.4. Практически инструкции към страните, приети от ПИС на 5
юли 2007 г.47.
3.4.5. Критерии и процедури за определяне на съставите и разпределяне на делата между съставите, приети от ПИС, Люксембург, 13
септември 2004 г.48.
3.4.6. Решения за избор на председател на ОС, на председатели на
състави и определяне на заместващи съдии49.
3.4.7. „Съвети към страните” от Дирекция „Устни преводи”50.
Последните актове са създадени от ОС на основание чл. 136-а ППОС и
също следва да се разглеждат като правнообвързващи (квазинормативни).
3.5. Разпоредби в УД и производно право относно СПС.
3.5.1. Чл. 20, § 1, ал. 1 ДЕС и чл. 257 ДФЕС предвиждат възможност за
създаване на специализирани съдилища.
3.5.2. Приложение І към УСЕС относно СПС (с ранг на първичен източник) урежда общата правна рамка на функционирането на СПС.
3.5.3. Решение на Съвета от 2 ноември 2004 година за създаване на
Съда на публичната служба (2004/752/ЕО, Евратом)51. Според чл. 3, § 3
на Решението за създаване на СПС до приемането на собствен процесуален правилник на СПС, той действа по ППОС, освен разпоредбите
относно разглеждането на делата от един съдия.
3.5.4. Процесуален правилник на СПС (2010/C 177/03, ППСПС)52.
3.5.5. Указания за секретаря на СПС от 19 септември 2007 г.53.
3.5.6. Практически указания към страните относно съдебното производство пред СПС54.
3.5.7. Критерии и процедури за определяне на съставите и разпределяне на делата между съставите, решения за избор на председател на
СПС, на председатели на състави и определяне на заместващи съдии55.
3.5.8. „Съвети към страните” от Дирекция „Устни преводи”56.

47
ОВЕС, 2007 г., № L-232, с. 7, изменени на 16 юни 2009 г. (ОВЕС от 2009 г., № L-184,
с. 8) и на 17 май 2010 г. (ОВЕС № L-170, с. 49).
48
http:/www.curia.eu.int.
49
http:/www.curia.eu.int.
50
http:/www.curia.eu.int.
51
ОВЕС, 9.11.2004, № L-333/7, с. 142.
52
ОВЕС № L 225 от 29 август 2007, посл. изм. 17 март 2010 г. (ОВЕС, 13.4.2010 г.,
№ L-92, с. 17.
53
ОВЕС, 25.9.2007 г., № L-249, с. 3.
54
ОВЕС, 13.3.2008 г. № L-69, с. 13.
55
http:/www.curia.eu.int.
56
http:/www.curia.eu.int.
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Глава 2
Отношения между Съда на ЕС
и националните съдилища
1. Единна система?

Правораздаването по Правото на ЕС е възложено на една огромна
и сложна съвкупност от правосъдните органи на ДЧ и на ЕС. Националните и съюзните съдилища прилагат едно и също право – Правото на Европейския съюз – всеки в рамките на своята компетентност.
Те заедно носят отговорност за съюзната законност и заедно изпълняват една от ключовите роли в правовата държава (респ. „правовата
общност”). Обединени са от общ правен ред (правният ред на ЕС), с
общи цели (защитата и гарантирането на законността в ЕС) и в известна степен с общи средства (средствата на юрисдикционната принуда).
Националните юрисдикции имат огромна роля за осигуряването на
законността при прилагането на правото на ЕС. Безусловен е принципът, че „съдия по Общностното право е националният съдия”.
Нещо повече – националният и съюзният съд си „поделят” делата по
прилагането на правото на ЕС – при това „общностните” съдии се
произнасят само по ограничен кръг въпроси.
В същото време ЛД ясно подсказва разбирането за участието на съюзните и националните съдилища в единна правосъдна система – чл. 19
ДЕС закрепва основните принципи относно Съда на ЕС и в § 1, ал. 2 (на
пръв поглед сякаш нелогично…) определя: „Държавите-членки установяват правните средства, необходими за осигуряването на ефективна
правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза”, именно
във връзка с ключовата роля на националните съдилища, които – заедно
със съюзните – са призвани да гарантират законността в Съюза.
Поради това в доктрината съжителстват две разбирания за „съдебната система” на ЕС – според едното тя обхваща само юрисдикциите, създадени въз основа на Учредителните договори, а според други
включва заедно с тях и националните съдилища като съдилища57, които в най-голям обем осъществяват правораздаването по Правото на ЕО
и ЕС. Според другото изобщо не може да става дума за единна „система”, независимо от някои свързващи характеристики58.
57
Така у нас и у Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на
Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 27.
58
За Ружа Иванова „Съдът на ЕО е наднационалната съдебна власт в ЕО, но не е
единствен, който прилага правото на ЕО. Съдебната организация в ЕО е комплексна не защото вече съществува и ПИС, а защото компетентността по обезпечаване
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1.1. Между националните и съюзните „съставки” на съдебната система на ЕС е прокарано ясно разграничение – и институционално, и
материално – и някои автори приемат, че това са две (или пък 27+1) съдебни системи, без връзка помежду им, което ми се струва пресилено.
Вярно е обаче, че решаването на споровете по прилагането на правото
на ЕС е поделено между юрисдикциите на ЕС, от една страна, и нацио
налните юрисдикции на ДЧ, от друга страна.
1.1.1. Така осъщественото разпределение е твърде неравномерно
– националните юрисдикции правораздават на общо основание по
всички спорове по прилагането на Правото на ЕС и извън компетентността им остават само твърде ограничен кръг въпроси, изчерпателно
изброени в УД и изрично поставени в компетентността на съдилищата на Съюза.
1.1.2. От друга страна, това са въпросите с най-голямо юридическо
и практическо значение на съюзно равнище – както за частните лица
(исковете им срещу противоправните актове или бездействия на органите на ЕС), така и за ДЧ (способите за защита на общностната законност и исковете им срещу друга ДЧ, която не изпълнява общностните
си задължения) и за самия ЕС и неговите органи (споровете между тях
за компетентност и способите, предоставени на първо място на Комисията, като „пазителка на Договорите”, и на другите институции).
1.2. От организационна гледна точка механизмът за осъществяване на правосъдието по Правото на ЕС е сложен и нехомогенен: от една
страна, сложната и многообразна система от правораздавателни органи (съдилища и множество други юрисдикции59) в 27-те ДЧ (с множеството национални специфики и отлики), от друга страна, все поусложняващата се система от съдебни органи на самия ЕС (вече три

действието на правото на ЕО е разпределена между Съда на ЕО и националните съдилища. Авторите на Договорите не само са създали една автономна съдебна власт в
ЕО, но са я поставили и в органична връзка с националните съдилища, с цел да осигурят хармоничното прилагане и развитие на правото на ЕО. Грижата да се осигури
пълна ефикасност на съдебната система на ЕО, без да се засяга съдебният суверенитет
на страните-членки, е намерила израз в оригиналното разпределение на компетентността” – Ружа ИВАНОВА, Организация и функции на съдебната власт в европейските
общности, Съвременно право, № 2/1993, с. 44.
Подробно по темата виж Атанас СЕМОВ (съст.), Взаимоотношенията между националния съд и Съда на ЕС. Сборник актове от Международната конференция, проведена на
10-13 септември 2009 г. в София, СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010.
59
Като органите за защита на конкуренцията например и много други – виж
по-долу относно понятието за национална юрисдикция в производството за преюдициални заключения – Глава 10).
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съдилища и изграждане на нови съдебни органи, двуинстанционно и
елементи на триинстанционно производство – виж по-долу Глава 5).
1.3. От материална гледна точка разграничението е дори още поочевидно – съдилищата на ЕС могат да гледат само ограничен и изрично определен кръг дела, по които националните юрисдикции по
никакъв повод и начин не мога да се произнасят (виж по-долу – Глава
4) – и обратно, националните юрисдикции са компетентни да гледат
всички дела по прилагането на правото на ЕС, с изключение на тези,
които изрично са включени в компетентността на Съда на ЕС.
Съдът на ЕС (съдебната власт) не разполага с обща компетентност,
не правораздава „на общо основание”. Има само едно (относително
ограничено, но с интензивно приложение и голяма икономическа значимост) изключение – предвидената в чл. 261 ДФЕС (стар чл. 229 ДЕО)
компетентност на СЕС да решава спорове с „пълна юрисдикция” (виж
по-долу Глава 4, т. 1.4.).
1.4. От процесуална и административна гледна точка разграничението е безусловно – между националните и съюзните юрисдикции
по никакъв повод и начин не съществува никаква процесуална, административна, йерархична, бюджетна или друга връзка. Те правораздават самостоятелно, подчинени на различна и автономна конституционна и процесуална уредба. По никакъв начин и на никакво правно
основание решенията на националните юрисдикции не подлежат на
обжалване пред юрисдикция на ЕС дори по дела, по които прилагат
Правото на ЕС.
1.5. Предвидено е едно единствено, макар и съществено, изключение от това отчетливо разделение: производството за преюдициални
заключения (ППЗ, виж по-долу Глава 10). При това то само условно е
изключение – доколкото не нарушава принципа за процесуалната независимост и самостоятелност на националните юрисдикции и не ги
поставя в йерархическа зависимост. Зависимостта, доколкото възниква, е нормативна и доктринална – тълкувателните решения на Съда на
ЕС имат важна роля като източник на Правото на ЕС. Националната
юрисдикция, отправила преюдициалното запитване, е длъжна да се съобрази в решаването на висящото пред нея дело с отговора от Люксембург – но това съобразяване не е повече от дължимото съобразяване с
приложимото право по делото (доколкото тълкуванието става част от
тълкуваната норма). Извън това нито съдът в Люксембург може да отиде (напр. да дава указания как да бъде решено делото), нито питащият
съдия е длъжен да се съобразява. Може да се приеме, че макар да няма
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процесуална власт над националните съдилища, Съдът на ЕС осъществява над тях „доктринална „власт, която ще проследя по-надолу.
1.6. Може да се обобщи, че независимо дали националният съд ще
да бъде разглеждан като част от съдебната система на ЕС или само
като национален орган по прилагането на Правото на ЕС, във всички
случаи той черпи компетентност и се подчинява не само на интеграционните правни норми, но и на вътрешноправни източници60.
1.6.1. От една страна, националното процесуално законодателство
е единственото приложимо по делата, по които се прилага Правото
на ЕС, общностни процесуални норми за делата пред националните
съдилища няма.
1.6.2. От друга страна, законодателството на ДЧ остава единственото приложимо по редица въпроси, неуредени в Правото на ЕС (напр.
цялото наказателно право, семейното и наследственото право и мн.
др.). Разбира се, дори когато правораздава в тези материи, националният съдия е безусловно длъжен да се съобразява с Правото на ЕС (и
да остави неприложена всяка национална норма (материална, процесуална и дори устройствена), която противоречи на конкретна интеграционна правна норма, на духа на общностния правопорядък или на
целите на интеграционната общност (виж надолу)61.
1.7. Въз основа на изложеното и доколкото разрешаването на този
спор не е предмет на това изложение, смятам все пак за по-приемливо
разбирането, че общностните и националните юрисдикции могат да
се разглеждат като компоненти на системата на правосъдието на ЕС,
но по-точно е (и за нуждите на това изложение) под „съдебна система
на ЕС” да се разбира системата на съюзните („общностни”, „интеграционни”) съдилища, включваща:
1. Съда (бивш СЕО, създаден най-рано и с най-широки правомощия), наричан след ЛД само Съд;
2. Общия съд (създаден през 1989 г. като Първоинстанционен съд);
„Компетентността на националните съдилища да прилагат правото на ЕО почива на концепцията за неговата директна приложимост на територията на страните-членки и директния му ефект спрямо всички субекти на правото.” – Ружа ИВАНОВА, Организация и функции на съдебната власт в европейските общности, Съвременно
право, № 2/1993, с. 44.
61
Подробно за ролята и задълженията на националния съдия по прилагането на
Правото на ЕС и особено за правото и задължението му (според СЕО) да пренебрегва всяка национална норма, за да гарантира еднообразното, правилно и ефикасно
действие на общностния правен ред, виж в: Атанас СЕМОВ, Принципи на прилагане на
Правото на ЕС, ИПАЕИ и ИЕП, С., 2008.
60
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3. специализираните съдилища (предвидени с ДН и в процес на
създаване, действащ е Съдът на публичната служба от 2004 г., виж подолу Глава 7).
Всички те заедно съставляват една от седемте (след ЛД) основни институции на ЕС – съдебната институция (наричана Съд на ЕС).

2. Доктриналната власт на Съда на ЕС над
националните съдилища

В продължение на близо 6 десетилетия СЕО и днес СЕС постоянно
„адресира” своите решения към националния съдия и сякаш осмисля
своето съществуване чрез това да предопределя положението, правата, задълженията и смисъла на упражняването на правосъдната функция на националния съд в условията на европейска интеграция. Така
погледнато, всички постулати, които СЕО извежда и налага през десетилетията, извежда, като вменява задължения или поне последици за
националните съдилища.
Проф. Жан-Клод Готрон обича да използва интересната метафора за
пустинния остров, където, ако разполагаш дори само с производството
за преюдициални заключения, можеш да накараш цялото Общностно
право да функционира добре. Аз бих я разширил – ако на този пустинен остров се разположи само съдебната институция на ЕС, тя може да
накара всички други институции на ЕС и всички национални органи
да функционират добре и да прилагат цялото Право на ЕС…
2.1. Водещата линия в цялата практика на СЕС е постулатът, догмата, императивът за „еднообразното и правилно прилагане” на ПЕС. Тя
е насочена именно и най-директно към националния съдия: той е този,
който трябва да прилага еднообразно и правилно и да гарантира, че всички други национални органи ще прилагат еднообразно и правилно62.
2.1.1. Защо „Еднообразно прилагане”? Собственият смисъл на
създаването на интеграционните общности е те да изграждат и да
се основават на автономен правен ред с две ключови характеристики: разграничаване от националното и от международното право и
общовалидност на правните предписания за всички субекти на този
самостоятелен правен ред. Интеграцията стана необходима именно
защото механизмите на международното сътрудничество се оказаха
недостатъчно ефективни. През 1986 г. генералният адвокат Марко
Необходимостта от еднообразно прилагане на Общностното право е подчертавана многократно от СЕО – например още през 1965 г. CJCE, 1965, Firma Schwarze,
16/65, Rec. 1081 – на бълг. език 55 най-важни решения…, с. 74.
62
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Дармон формулира в заключенията си по делото Johnston може би найкраткото и ясно обяснение на правната същност на европейската интеграционна конструкция: „Доколкото е съставена от правови държави,
Европейската общност неизбежно е правова общност. Създаването, както
и функционирането ù – иначе казано Общностният пакт – почиват върху
равното зачитане от държавите-членки на Общностния правен ред.”63
2.1.2. Защо „правилно”? Защото собственият смисъл на интеграционния правопорядък е в налагането на единни правила – създаването
на общ пазар с обща правна уредба. Ако за отделните участници в
него – частноправни субекти или цели държави – е допустимо да се
отклоняват от тези правила, те напълно биха изгубили смисъла си. Затова е от жизнена важност националният съд да гарантира, че общите правила ще се спазват навсякъде и безусловно. По същата логика
принципът на примата обхваща и националните конституции – основите на тази доктрина можем да открием още през 1965-а, когато по
делото San Michele СЕО подсказва: „Принципите на една национална конституционна конструкция не биха могли да засегнат валидността на един
общностен акт и неговия ефект на територията на една държава-членка.”64
Това разбиране достига размах в решението по делото Kreil – СЕО прогласява предимството на директивата за равенството между мъжете и
жените пред всяка вътрешна норма, която ограничава правата на жените (в случая за заемане на въоръжени военни длъжности), дори тя да
е конституционна (в случая чл. 12-а на немската конституция)65.
2.1.3. Защо именно от националния съдия? Защото именно националните органи са тези, от чийто правосъден морал и воля зависи успеха на интеграционния проект. Гарант за добро функциониране на
националните органи не може да е друг освен собствения им коректор
в рамките на всяка отделна държава – националния съд. Не е въпрос
на предпочитание от страна на СЕО – той няма друг избор, няма на
кого другиго да възложи тази сложна и ключова задача по налагането
на спазването на общите европейски правила. Нещо повече – именно
от неговата твърдост, упоритост и убедителност в налагането на тази
ключова роля на националния съд, от аргументирането и, от последователното и логичното и‛ разгръщане през годините в най-голяма
степен зависи успехът на европейската интеграция. Днес, 58 години
след първото решение на СЕО, не можем да не признаем: принудата
на СЕО спрямо националните съдилища, неговият постоянен и твърд
натиск над тях са най-важният фактор за успеха на уникалната конструкция на интеграцията.
Marco DARMON, Conclusions, CJCE, 1986, Johnston, 222/84, Rec. 1651.
CJCE, 1965, San Michele, 9/65, Rec. 1967, р. 35.
65
CJCE, 2000, Kreil, C-285/98, Rec. I-95.
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2.2. От това разбиране, от догмата за „еднообразно и правилно прилагане”, произлизат всички изисквания към националния съдия,
налагани упорито и последователно в практиката на СЕО:
– да прилага ПЕС като самостоятелен правопорядък, а не като част
от националното право;
– да го прилага с предимство пред всяка национална норма
– и да удовлетворява изискванията на директния ефект на тези от
нормите на ПЕС, които са годни да проявят такъв.
2.3. Принцип на лоялно сътрудничество. Големият белгийски специалист проф. Мелхиор Ватле, бивш съдия в СЕО, приема, че „извън механизма за преюдициално запитване, който изрично предвижда роля на
националните съдилища, основата и условията на компетентността на
националните юрисдикции по прилагането на правото на ЕС се откриват
в пет общи принципа: лоялно сътрудничество, примат и директен ефект,
задължението за съобразено тълкуване и институционна и процесуална
автономия на ДЧ”66. Според мен от основно значение са принципите на
лоялно сътрудничество и на процесуална автономия, докато другите три
са свързани по-скоро със самото прилагане на правото на ЕС.
2.4.1. Задължението за лоялно сътрудничество е уредено днес в един
от най-първите текстове на новата редакция на УД – чл. 4, § 3 ДЕС определя, че „съгласно принципа на лоялното сътрудничество, Съюзът
и държавите-членки при пълно взаимно зачитане си съдействат при
изпълнението на задачите, произтичащи от Договорите. Държавитечленки вземат всички общи или специални мерки, необходими за гарантиране на задълженията, произтичащи от Договорите или от актовете
на институциите на Съюза. Държавите-членки съдействат на Съюза
при изпълнението на неговите задачи и се въздържат от всякакви мерки,
които биха могли да застрашат постигането на целите на Съюза.”
Освен невиждано широкото и немислимо например за системата на
международното право задължение за ДЧ да „вземат всички необходими мерки” (много отвъд идеята за изпълнение на договора и дори за
реципрочност!), принципът на лоялно сътрудничество очевидно ангажира пълната съпричастност към изпълнението на това задължение
и на националните съдилища. Ако обаче за някого тази очевидност не
е достатъчна, Съдът на ЕС в изобилна практика я подчертава и дори
разгърнато доразвива.
2.4.2. Ако ДЧ са длъжни да приемат необходимите норми за прилагането на цялото интеграционно право и за санкционирането на всяко
Melchior WATHELET, Contentieux européen, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 2010, p. 15.
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нарушение, то националните съдилища са длъжни да прилагат цялото интеграционно право и всички свързани с него национални норми,
вкл. санкционни, респ. да санкционират всяко негово нарушаване.
2.4.3. Чл. 19, § 1, ал. 2 ДЕС доразвива принципа на лоялно сътрудничество с изрично уреденото задължение ДЧ да създадат правните
средства, необходими за осигуряването на ефективна правна защита в
областите, обхванати от правото на Съюза”, което естествено съдържа
задължението на националните съдилища не просто да прилагат, а да
гарантират пълната ефективност на тези правни средства.
2.4.4. Задължението на ДЧ за лоялно сътрудничество предполага не
само контрол над изпълнението му от страна на институциите на ЕС
(всъщност на овластената специално за това като „пазител на Договорите) Европейска комисия, но и еднозначно задължение на националните съдилища от своя страна да санкционират всяко нарушение от
страна на държавата (респ. всички нейни органи) и да поправят причинените от това вреди за гражданите (изобилна практика – виж подолу Глава 9, т. 25). Съдът на ЕС се показва особено взискателен в това
отношение спрямо върховните съдилища на ДЧ67. Впрочем, задължението за контрол за спазването на съюзната законност в ДЧ тежи на
общо основание на националните органи на обвинението (прокуратура), в рамките на техните общи компетенции68.
2.4.5. Разбирането за ключовата роля на принципа за лоялно сътрудничество е изключително широко развито в практиката на СЕС69
– най-вече във връзка със „допълнителните” задължения на националния съдия (виж по-долу т. 3). Може без преувеличение да се каже, че
позоваването на принципа на лоялно сътрудничество се повтаря като
мантра в цялата практика на СЕО/СЕС и е несъмнено една от трите
централни свързващи линии в нея (заедно с постулата за интеграционното право като самостоятелен правопорядък и за незаобиколимата необходимост от неговото еднообразно и правилна прилагане във
всички държави-членки).
2.3. Доктринална власт на СЕС над националните съдилища се проявява най-видимо в тежкото задължение, което СЕС им вменява, да
прилагат Правото на ЕС така, както сам той определя за правилно:
CJCE, 2003, Köbler, C-224/01, Rec. I-10239.
Повече виж в Атанас СЕМОВ, Права и задължения на националния прокурор по прилагането на Правото на ЕС, Цикъл лекции пред ВКП, 2008-2010, www.eurbg.eu.
69
CJCE (Ord.), 1990, Zwartfeld, aff. C-2/88, Rec. І-3365; CJCE, 2004, Commission c/ Italie,
С-82/03, Rec. І-6635, р. 15; CJCE, 2005, Commission c/ Irlande, С-494/01, Rec. І-3331, р. 195
и мн. др.
67
68
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2.3.1. Относно директния ефект. СЕС не само натоварва националния съдия с тежкото задължение да прилага общностните правни норми, но и да преценява сам техния директен ефект – разбира се, като се
старае да го снабди с каталог от критерии за преценка. По този начин
СЕС съзнателно оформя ролята на националния съдия като „основен
съдия по правото на ЕС”.
2.3.2. Можем да добавим революционната юриспруденция относно
директивите и особено последователно налаганото от СЕО разбиране
за „възможност за позоваване на директива пред съд”70 независимо от въпроса за директния ефект на отделни нейни норми. Според СЕО полезният ефект на директивите би бил отслабен, ако правните субекти в
държавите-членки са лишени от възможността да се позовават на тях,
респ. ако националните юрисдикции не могат да ги вземат предвид71.
През 1981 г. по делото Rewe СЕО е още по-ясен: „обвързващият характер
на директивата предполага невъзможността за един национален орган да
противопостави на едно частно лице национална законодателна или административна разпоредба, противоречаща на разпоредба на директива, имаща всички необходими характеристики, за да бъде приложена от съдия”72.
И продължава: „един държавен орган не може да противопостави на едно
частно лице законови или административни разпоредби, които не са съобразени с едно безусловно и достатъчно конкретно задължение, произтичащо от
директива”73. Нещо повече: СЕО задължава националните съдилища
да гарантират дори, че ДЧ ще се въздържат във времето до изтичането
на срока за транспониране от каквито и да било мерки, които сериозно противоречат на дължимия резултат74.
2.3.3. СЕО прилага много разширено разбиране относно това кой
в държавите-членки е длъжен да се съобразява с директния ефект75 и
е категоричен, че „задължението за резултат, предписано от директивата, обвързва …и правораздавателните органи”76. Той вменява на
националния съдия едно изключително широко задължение за съобразено тълкуване – през 1990 г. по делото Мarleasing77 СЕО заключава,
че националният съдия е длъжен да тълкува националното си право
в съответствие не само с конкретните общностни норми (разбирай с
70
На френски – invocabilité, виж подробно Denis SIMON, Denis SIMON, Le système
juridique communautaire, Presses universitaires de France, 3è éd., Paris, 2001, p. 37 et suiv.
71
Така CJCE, 1974, Van Duyn, 41/74, Rec. 1337, р. 12.
72
CJCE, 1981, Rewe, 158/80, Rec. 1805, р. 41.
73
CJCE, 1981, Rewe, 158/80, Rec. 1805, р. 43
74
CJCE, 1997, Intеr-Environnement Wallonie, С-129/96, Rec. І-7411.
75
CJCE, 1990, Foster, C-188/89, I-3313, р. 20.
76
CJCE, 1984, Von Colson, 14/83, Rec. 1891, р. 26.
77
CJCE, 1990, Marleasing, 80/86, Rec. I-4135.
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директен ефект), но и в съответствие с общия смисъл и цел на даден
общностен акт – вкл. и директива.
2.3.4. СЕО установява една „тълкувателна приложимост” на всички
директиви, според която националният съдия, обвързан от задължението за лоялно сътрудничество (по чл. 10 ДЕО), „трябва да тълкува
своето национално право в светлината на текста и целта на директивата, дори да няма директен ефект, за да постигне дължимия резултат”78. Така през 1984 г. по делото Von Colson той приема, че „националната юрисдикция следва да даде на закона, приет в изпълнение на
директивата, ...тълкувание и приложение, съобразени с изискванията
на Общностното право”79. През 1990 г. е още по-ясен: „националните
юрисдикции са длъжни при тълкуването на разпоредбите на националното си право – предварително или и последващо – да го тълкуват
доколкото е възможно в светлината на буквата и духа на директивата,
с оглед постигането на определените в нея цели”80.
2.3.5. Това разбиране е потвърдено категорично и доразвито и в
последното десетилетие: изискването за съобразено тълкуване на националното право е естественоприсъщо на интеграционната правна
система и позволява на националните юрисдикции да осигурят пълната ефикасност на общностното право81. СЕС не пропуска повод да
напомни и подчертае пълното ангажиране на националния съдия в
гарантирането на тази ефикасност като безспорно негово задължение
– дори и през 2008 и 2009 г.82. Съдът е категоричен, че от момента на
влизане в сила на една директива (и категорично преди изтичането
на срока за транспонирането й!) юрисдикциите на ДЧ са длъжни да
се въздържат от всякакво тълкуване на вътрешното право, което може
сериозно да засегне постигането на предписаните от нея цели след изтичането на срока за транспониране. В обхвата на действие на дирекCJCE, 1984, Von Colson, 14/83, Rec. 1891, р. 26. Виж също Jean-Claude GAUTRON,
Droit européen, Dalloz, 8ème édition, Paris, 1997, p. 162, както и Joël RIDEAU, Droit
institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, L. G. D. J., 2006, 6e éd., p. 822 и др.
Редица автори говорят за „индиректен ефект” – виж напр. Trevor C. HARTLEY, The
Foundations of European Community Law, Oxford University Press, 4th edition, 1998, p. 211;
Andrea OTT, Fundamental and Basic principles – in: Andrea OTT & Kristyn INGLIS (editors),
Handbook on European Enlargement. A Commentary on the Enlargement Process. T.M.C. Asser
Press, Asser Instituut, The Hague, 2002, p. 19 и др.
79
CJCE, 1984, Von Colson, 14/83, Rec. 1891.
80
CJCE, 1990, Marleasing, 80/86, Rec. I-4135. В същия смисъл – CJCE, 1993, Wagner Miret,
C-334/92, Rec. I-6911, р. 20; CJCE, 1998, Bellone, C-215/97, Rec. I-2191; CJCE, 1998, Coote,
C-185/97, Rec. I-5199, p.18; CJCE, 2000, Oceano Grupo, AJ C-240-244/98, Rec. I-4963, p. 30.
81
CJCE, 2004, Pfeiffer, AJ С-397-403/01, Rec. І-2315; CJCE, 2006, Adeneler, С-212/04,
Rec. І-6057.
82
CJCE, 2008, Impact, С-268/06, Rec. І-2483, p. 98-101.
78

47

тивата попадат не само новите разпоредби, приети нарочно за транспонирането й, но и всички заварени вътрешни норми, които могат да
имат отношение към уредената от нея материя83! Същото задължение
тежи и на всеки друг орган на ДЧ – което от своя страна трябва да бъде
контролирано от националния съд84…
2.3.6. Накрая можем да споменем и твърде широкото разбиране,
което СЕО налага по отношение на „нарушаване на Общностното
право” от страна на държавите-членки (виж по-долу Глава 9 по повод
производството срещу ДЧ).
2.4. Задължения за националния съдия във връзка с принципа
на директния ефект. Практиката на СЕС натоварва националния съдия с две основни задължения:
2.4.1. Да прилага действащите общностни норми спрямо всекиго, за
когото се отнасят85 (като, разбира се, е свободен да прецени коя норма
кога да прилага, а в случай на съмнение относно тълкуванието или
валидността и‛ – да отправя преюдициално запитване).
2.4.2. Да оставя неприложена всяка национална правна норма, независимо от ранга и характера и, когато установи противоречие с Общностното право. Това задължение на националния съдия е ориентирано към частните лица – неговата същност е да защити правата,
които те черпят от Общностното право. Волята на СЕС да го налага
постоянно е очевидна и през 2010 г.
2.5. Разширяване на ролята на националния съдия. СЕО постоянно потвърждава принципа на процесуалната автономия86, днес вече
формално закрепен в чл. 19, § 1, ал. 2 ДЕС87, но приема, че той обективно подлежи на ограничаване от други два принципа – „на еквивалентността” и „на ефективността”.
2.5.1. Още през 1976 г. СЕО приема, че „при отсъствието на общностна уредба, вътрешният правен ред на всяка държава е този, който ще
83
CJCE, 2008, VRB-VAB NV c/ Total Belgium et a., AJ С-261 & 299/07, р. 61 и във връзка
с CJCE, 2006, Cordero Alonso, С-81/05, Rec. І-7569, p. 29.
84
CJCE, 23. 04. 2009, VRB-VAB NV et a., AJ С-261 & 299/07, р. 38-39. Виж също CJCE,
20. 10. 2009, Uniplex, С-406/08.
85
„На националните юрисдикции е възложена грижата да осигурят правната защита, която се полага на частните лица по силата на директния ефект на общностните правни норми” – CJCE, 1976, Rewe, 33/76, Rec. 1989, р. 5, също и CJCE, 1976, Comet,
45/76, Rec. 2043, р. 12.
86
Изрично – в CJCE, 1998, Edis, C-231/96, Rec. I-4951; така и CJCE, 1998, Aprile,
C-228/96, Rec. I-7141 и др.
87
„ДЧ установяват правните средства, необходими за осигуряването на ефективна
правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза”.
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определя компетентната юрисдикция и процедурните правила за осигуряването на защитата на правата на частните лица, произтичащи от
директния ефект на Общностното право”. Веднага след това обаче той
отива по-нататък: „…тези правила не могат да бъдат по-неблагоприятни
от предвидените за подобни производства от вътрешен характер…”88.
Това е принципът на еквивалентност (основан на принципа на недискриминация): той изисква приложимите към европейските материални
норми национални процесуални норми да не бъдат по-неблагоприятни от тези, които се прилагат относно националните материални норми – и това се отнася за служебното начало в процеса, доказването на
интерес, сроковете, доказателствените средства и т.н.89 През 2010 г. Съ
дът потвърждава многозначително: „Правото на ЕС не допуска прилагането на национална разпоредба, която поставя възможността за търсене на отговорност на държавата за нарушение, прогласено с решение
на Съда по чл. 258 ДФЕС, в зависимост от предварителното изчерпване
от ищеца на вътрешноправните средства за защита срещу националната норма, причинила вредите, дори такова изискване да се прилага по
отношение на искове за обезщетение на вреди от национални норми в
рамките на чисто вътрешно правоотношение.”90
Разбира се, СЕС проявява известна гъвкавост:
– за приложими той приема тези национални процесуални норми,
които се отнасят за „съпоставими отношения, с подобен предмет”91;
– не е и необходимо по отношение на правата, произтичащи от правото на ЕС, винаги да се прилага възможно най-широкият режим – естествено е да се отчитат разликите, например по отношение на сроковете, в отношенията от публичен ред между гражданите и администрацията и тези в частноправните отношенията между гражданите92;
– при наличието на по-ограничителна и по-либерална разпоредби националният съдия е длъжен да приложи в рамките на цялото
производство една и съща норма (по възможност по-либералната, при
отчитане на посочените по-горе условности)93.
Всъщност става дума за изискването защитата на субективните права, произтичащи от интеграционния правопорядък, да се постави в

88
CJCE, 1976, Rewe, 33/76, Rec. 1989, р. 5, и CJCE, 1976, Comet, 45/76, Rec. 2043, р. 13 et
16, подчертаването мое – А. С. В същия смисъл и CJCE, 1991, Francovich, AJ C-6 et 9/90,
Rec. I-5357, р. 42 -43, на бълг. език виж 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 292.
89
CJCE, 2003, Pasquini, C-34/02, Rec. 6515, p. 62.
90
CJ, 26. 01. 2010, Transportes Urbanos, C-118/08
91
CJCE, 1997, Palmisani, С-261/95, Rec. І-4025, p. 34-38.
92
CJCE, 1998, Edis, С-231/96, Rec. І-4951, p. 36.
93
CJCE, 1995, Peterbroeck, С-312/93, Rec. І-4599, p. 14.
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„недискриминационно”, равностойно положение на защитата на правата, произтичащи от вътрешния правен ред94.
2.5.2. Принципът на ефективност се основава на принципа на полезния ефект и предвижда, че националните процедурни норми „не
могат да правят практически невъзможно или изключително трудно”
защитаването на правата, които частните лица черпят от Общностното право95. Дори да е спазен принципът на еквивалентност (еднакво
ограничителен режим), ДЧ не могат да прилагат спрямо субективните
права, произтичащи от интеграционното право процесуални норми,
които затрудняват защитата им96. От десетилетия СЕО е категоричен:
задължение на всяка ДЧ (и на нейните юрисдикции) е да гарантират
ефективното приложение на правото на ЕС така, че частните лица да
имат ефективен достъп до национален съд за защита срещу национални правни норми, които противоречат на интеграционните, дори
последните да нямат директен ефект97. Той например98 вменява в задължение на националния съдия да не се съобразява с предписан по
националното право преклузивен срок, който е твърде къс, за да може
да се предостави ефективна защита. Като напомня постоянно практиката си99, съвсем наскоро той отново бе категоричен: „за да изпълни
функцията си на гаранция за правната сигурност, един преклузивен
срок трябва да бъде определен предварително. Едно положение на
съществена правна несигурност може да представлява нарушение на
принципа на ефективност, тъй като поправянето на вредите, причинени на частните лица чрез нарушаване на Общностното право от една
ДЧ може да се окаже крайно трудно за тях, ако не могат да определят
приложимия преклузивен срок с достатъчна степен на сигурност.”100
2.5.2.1. Най-същественото проявление на доктрината на СЕС намираме може би в разбирането, изразено през ноември 2009 г. от генералният адвокат Жулиян Кокот, че „по отношение на правните способи

94
CJCE, 1999, Dilexport, С-343/96, Rec. І-579, p. 43; CJCE, 2003, Weber’s Wine World et a.,
С-147/01, Rec. І-11365, p. 92 и др.
95
CJCE, 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. I-4025, р. 27.
96
Виж в наши дни например впечатляващите заключения на генералните адвокати Пойарес Мадуро по делото CJCE, 2007, Wan der Weerd, AJ C-222-225/05, Rec. I-4233,
р. 20 et s. и Жулиян Кокот по делото CJCE, 2007, ONP c/ Emilie Jackman, AJ C-231-233/06,
Rec. I-5149, p. 48-55.
97
CJCE, 1976, Rewe, 33/76, Rec. 1989, p. 5; CJCE, 1976, Comet, 45/76, Rec. 2043, p. 16 и
мн. други.
98
CJCE, 2006, Manfredi, AJ C-295-298/04, Rec. I-6619, р. 79.
99
CJCE, 2002, Marks & Spencer, C-62/00, Rec. І-6325.
100
CJCE, 2009, Visciano, C-69/08, р. 46.
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за защита на правата, черпени от Правото на ЕС, принципът на ефективност е израз на общия принцип за ефективна съдебна защита”101.
2.5.2.2. Изобилна практика на СЕО определя ограничения относно
националното разбиране за „разумен срок”102; допустими доказателствени средства103; дължими финансови компенсации104; санкции105 и
ред други.
2.5.2.3. СЕО разгръща устойчива практика и по повод възможността
за търсене на отговорност от държавата за неизпълнение на общностни задължения, достигаща до санкциониране дори на нарушение на
национален съдия106.
2.5.2.4. Понякога Съдът на ЕС се позовава едновременно и двата
принципа – на еквивалентност и на ефективност – за да аргументира изискването си към националните съдии да се водят единствено от
(собствената си преценка на) интеграционното право при прилагането спрямо неговите норми на национални процесуални норми107.
2.6. Задължения за националния съдия, произтичащи от принципа
на примата. Именно на националния съдия СЕС възлага в най-голяма
степен отговорността за ефективно постигане на последиците на прогласения от самия него примат на общностните норми над вътрешните.
2.6.1. Така според СЕС националният съдия е длъжен:
– Да откаже (на своя отговорност, ако няма такива правомощия108)
приложението на всяка вътрешна правна норма, предходна или последваща влизането в сила на общностната, с която е в противоречие;
– Да остави неприложена и всяка вътрешна разпоредба или практика, която му пречи да остави без действие друга норма, противоречаща на общностна109;

CJ, 18. 03. 2010, Allassini, C-317/08, р. 42.
CJCE, 1997, Fantask, C-188/95, Rec. I-6783; CJCE, 1998, Aprile, C-228/96, Rec. I-7141;
CJCE, 2001, Marks & Spencer, C-62/00, Rec. І-6325 и др.
103
CJCE, 1983, San Giorgio, 199/82, Rec. 359; CJCE, 2000, Michailidis, AJ 441&/82, Rec. І-7145.
104
CJCE, 1998, Jensen, С-132/95, Rec. І-2975.
105
CJCE, 1997, Draehmpaehl, 180/95, Rec. І-2195.
106
CJCE, 2003, Commission c/ Italie, С-129/00, Rec. І-2195.
107
CJCE, 2008, Impact, С-268/06, Rec. І-2483, р. 63 et 73 и CJ, 15. 4. 2010, Barth, С-542/08.
108
Виж изричната формулировка на СЕО в решението по делото CJCE, 1978,
Simmenthal, 106/77, Rec. 629, на бълг. език виж 55 най-важни решения…, с. 283.
109
CJCE, 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. 629, на бълг. език виж 55 най-важни решения…,
с. 283. Виж също Mark BREALEY, Mark HOSKINS, Remedies in EC Law, Sweet & Maxwell,
2e éd., 1998, р. 53.
101
102

51

– Да спре незабавно изпълнението на този закон, дори ако по
вътрешното си право няма право на това110;
– Да не се съобрази с решение дори на националния Конституционен съд: и да остави неприложена една национална норма, противоречаща на интеграционна, дори когато националният конституционен
съд е обявил съответната интеграционна норма за противоречаща на
националната конституция и като такава за неприложима111.
2.6.2. Общностното право не налага изрично държавите-членки да
отменят противоречащите му национални разпоредби – за него е достатъчно националният съдия винаги и безусловно да ги счита за неприложими112. Само по отношение на международните договори на
държавите-членки е предвидено изрично задължение за предприемане на „всички необходими мерки, за премахване на несъответствието”
с общностното право.
2.7. Зачитане на силата на присъдено нещо на решенията на СЕС.
В последната година СЕО имаше два повода да подчертае по категоричен начин обвързващия за националните съдилища характер на
своите решения и абсолютния характер на силата на присъдено нещо,
с която те се ползват. На 3 септември 2009 г. той постанови, че незачитането на силата на присъдено нещо на решение на СЕО създава
сериозно затруднение на гарантиране на общностното правосъдие113.
На 6 октомври 2009 г. той определя114, че националният съд трябва да
извлече от едно решение на СЕО всички последици, свързани със силата на присъдено нещо, така, както би следвало да го направи във
връзка с едно влязло сила решение на национален съд.
2.8. Сътрудничеството между националния и общностния съдия.
Това е, струва ми се, територията на най-широкото разгръщане на разбирането на СЕС за правото му да налага на националните съдии правила за
поведение. От една страна, именно тълкувателната компетентност позво110
„..Незабавно да спре приложението на този закон до отсъждането на Съда, дори
ако неговото национално право му забранява това...” – CJCE, 1990, Factortame, C-213/89,
Rec. I. 2433., виж също 55 най-важни решения…, с. 287.
111
Това еднозначно заключение Съдът на ЕС направи по категоричен начин съвсем наскоро – на 18 ноември 2009 г.! – CJCE, 2009, Filipiak, C-314/08, p. 87.
112
Самият СЕО е обявил за противоречащи на Общностното право (и като такива
– за неприложими, без, разбира се, да може сам да ги отмени) „неизброимо количество
национални правни актове” – виж Ralph H. FOLSOM, Ralph B. LAKE, Ved P. NANDA,
European Union Law After Maastricht. A Practical Guide for Lawyers Outside the Common Market,
Kluwer Law International, The Hague-London-Boston, 1996, р. 23.
113
CJCE, 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08.
114
CJCE, 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08.
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лява на съда в Люксембург да изведе, формулира и утвърди принципите
на правото на ЕС и голямата част от свръх богатата си юриспруденция.
От друга страна, интеграционният съд разгръща особено богата практика и по отношение на правилата относно самото производство, чиято
роля сам определя като изключително съществена.
2.8.1. Задължителност на запитването. Няма съмнение – това е найвпечатляващият пример за „произвола” на СЕС: той не просто тълкува, а директно дописва нормата на Учредителния договор – буквата
на Договора предвижда (чл. 267 ДФЕС, стар чл. 234), че националните
юрисдикции са свободни в преценката си дали да отправят преюдициално запитване и само последната инстанция е длъжна да го направи в
случай на съмнение, но СЕО приема, че всяка националната юрисдикция
е длъжна да отправи запитване, ако има съмнение относно валидността на приложима общностна норма (акт), независимо дали се явява
последна инстанция по делото или не! В същото време СЕО „благородно” позволява на националната юрисдикция да откаже да отправи запитване, дори и двете страни да настояват за такова115 – като го
овластява дори да не се съобразява с евентуални национални процесуални разпоредби, които задължават националната юрисдикция да
се съобрази с преценката на по-висшестояща национална инстанция,
респ. първо да отнесе въпроса до нея116, дори ако става дума за задължително сезиране на националния конституционен съд117.
2.8.2. И обратно – СЕО „смекчава” абсолютния характер на задължението на последната инстанция да отправи запитване – напр. в хипотезата на бързо производство118.
2.8.3. СЕО ограничава възможността от отправяне на „произволни
запитвания” – запълва празнота с правила относно момента за отправяне на запитването, вида акт, с който националната юрисдикция
следва да отправи запитването119; присвоява си правото да „преформулира” зададените въпроси120; да трансформира един тълкувателен
CJCE, 1981, Salonia, 126/80, Rec. 1563.
CJCE, 1974, Rheinmühlen, 166/73 Rec.33.
117
CJCE, 1991, Mecanarte-Metalurgica, C-348/89, Rec. I-3277.
118
CJCE, 1977, Hoffmann-Laroche, 107/76, Rec. 957.
119
CJCE, 1982, Reina, 65/81, Rec. 33.
120
Първоначално СЕО приема, че не би могъл да влияе върху преценката на питащата юрисдикция относно съдържанието на запитването и „преценката на фактите
по делото” би довела до това Съдът на ЕО „да разреши спора” (CJCE, 1975, Van der
Hulst’s Zonen, 51/74, Rec. 79) или „да приложи общностна разпоредба спрямо определен случай” (CJCE, 1975, Matisa Machinen, 35/75, Rec. 1205). Въпреки че подобен тип
резерва се среща в практиката и по-нататък (CJCE, 1980, Eldi Records, 106/79, Rec. 1137),
съдебната доктрина се е развила към доста по-различни възгледи, за да се стигне до
едно на практика противоположно виждане: виж Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕ115
116
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въпрос във въпрос за валидност121; да изисква и взема предвид информация относно предмета на делото и страните и т.н. (подробно виж
по-долу в Глава 10 относно тълкувателното производство).
2.9. Доктринална власт на СЕС над писаното интеграционно право. СЕС проявява смелостта да тълкува разширително или да запълва
празноти дори в писаното общностно право:
2.9.1. Относно самото право на ЕС: Съдът на ЕС сам определя:
– какво е общностното право (самостоятелен правопорядък) и какво
не е (напр. международно право);
– кои са му източниците (особено „нетипичните”). Тук трябва да
добавим сложната доктрина относно правата на човека;
– как се прилагат (уникалната доктрина за принципите).
– каква е ролята на националните съдилища за това прилагане.
– СЕО еднозначно налага монистичния подход по отношение на
Правото на ЕС – дори и на тези ДЧ, които следват дуалистичния подход спрямо международното право.
2.9.2. Относно правомощията и функционирането на институциите СЕС:
– очертава правомощията им (понякога едва-едва опирайки се на
заложеното в Учредителните договори…);
– определя как да действат (правната основа и действието на актовете им и т.н.).
2.9.3. Относно собствената си уредба и роля:
– сам определя какво е компетентен – разширително и стеснително,
по своя наглед почти произволна преценка: СЕО например се е обявил (без нито дума в ДЕО!) за компетентен да се произнася относно съобразността на актовете на институциите с международното право на
ЕО122. По този начин той ясно показва и че актовете на производното
право следва да се считат за поставени в йерархията на Общностното
право след източниците на международното право;
– сам определя и отношенията си с националния съд.
***
Може да се обобщи, че макар между националните съдилища и
Съда на ЕС да не съществува никаква пряка административна или
процесуална зависимост, още по-малко подчиненост, е налице една
особена взаимосвързаност. Националните съдилища не могат да изВАЛИЕ, коментар на решението по дело CJCE, 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Rec. 2347
– на бълг. език виж 55 най-важни решения..., цит. съч., с. 87.
121
CJCE, 1980, Roquette, 145/79, Rec. 2917.
122
CJCE, 1998, Racke, C-162/96, Rec. I-3655.
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пълняват правосъдните си функции и да прилагат правото на ЕС (което е тяхно задължение на общо основание), без косвено (като се позовават на досегашната интеграционна юриспруденция от Люксембург)
или пряко (чрез задължението да отправят запитвания и да се съобразяват с отговорите им) да се съобразяват със Съда на ЕС. От друга страна, интеграционният съд не може да изпълни считаната от самия него
като ключова функция по гарантиране на „еднообразното и правилно прилагане на правото на ЕС във всички ДЧ”, ако националните
съдилища не им дават чрез своите преюдициални запитвания повод
да тълкуват общностните норми и да преценяват тяхната валидност
и по този начин да изградят системата на уникалното интеграционно
право, с чиито принципи всички субекти на правото на ЕС са длъжни
да се съобразяват. Може да се приеме, че партньорството между нацио
налния и съюзния съдия е в основата на цялата правна конструкция
на европейската интеграция.
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Глава 3
Приложимо право пред Съда на ЕС
Правото на ЕС не е нито сбор от международни договори,
нито част от националните правни системи на
държавите-членки. Европейският съюз
е наднационална юридическа конструкция
с автономна наднационална правна система...
проф. Жасмин ПОПОВА123

Въпросът за приложимото право е от особено значение за всеки
международен съд. Той е още по-значим по отношения на Съда на
ЕС, предвид самостоятелния характер и изключително широкия обхват на интеграционния правопорядък. Отговорът на въпроса може
да бъде пределно кратък: Съдът на Европейския съюз прилага цялото
Право на ЕС. По-подробно разбиране обаче е необходимо.
Правото на ЕС е самостоятелен правопорядък124. То не е международно право и принципно се отличава от него125. Не е и част от вътрешното
право на държавите-членки, а се прилага на територията им като отделен правен ред126. Това е правният ред на една обособена и автономна

Жасмин ПОПОВА, Право на Европейския съюз, Институт по публична администрация и европейска интеграция, С., 2005, с. 98.
124
Още през 1964 г. СЕО е категоричен: „В действителност договорът не цели създаването на взаимни задължения между различните субекти, за които се прилага, а
установява един нов правен ред, който урежда компетентността, правата и задълженията на тези субекти, както и необходимите процедури за установяване и санкциониране на всяко евентуално тяхно нарушаване” – CJCE, 1964, Commission c/ Luxembourg
et Belgique, AJ 90-91/63 Rec. 1220.
125
Първоначалната позиция на СЕО е сдържана: „Общността представлява нов правен ред в Международното право, в полза на който държавите са ограничили суверенните
си права, макар и в ограничени сфери, а негови субекти са не само държавите-членки, но и техните граждани” – CJCE, 1963, Van Gend en Loos, 26/62, Rec. 3., виж на български език Атанас СЕМОВ, (съст. и ред.), 55 най-важни решения на Съда на ЕО (с коментари), ИЕП, 2007,
с. 13 (по-надолу „55 най-важни решения...”). Тук и навсякъде подчертаването е мое (А.С.).
Много скоро обаче той достига до категорично разбиране за самостоятелния характер на общностния правопорядък: по делото Costa c/ ENEL СЕО изрично заключава
за „самостоятелен правен ред, интегриран в правните системи на държавите-членки” без каквото и да било позоваване на международното право – CJCE, 1964, Costa c/
ENEL, 6/64, Rec. 1141, на бълг. език виж 55 най-важни решения..., цит. съч., с. 109.
126
Подробно за непосредствената приложимост виж Атанас СЕМОВ, Източници на
правото на ЕО и ЕС и принципи на прилагането му, Министерство на правосъдието, С.,
2005 и подробно в: Атанас СЕМОВ, Принципи на прилагане на Правото на ЕС в държавите-членки, ИПАЕИ и ИЕП, С., 2008.
123
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правна конструкция, която се разглежда като „правова общност”127. Като
самостоятелен правопорядък, Правото на ЕС има свои собствени източници – сложна система от актове и неписани принципи и норми, – които
не са източници на международното право, а са съществен атрибут на
уникалния интеграционен правопорядък. Този правопорядък представлява „система от правни норми, обвързващи както държавите-членки,
така и техните граждани”128. Тези норми стават действащо право в държавите-членки и по отношение на техните граждани, без да са необходими
каквито и да било национални мерки, които да го допускат, опосредяват
или обуславят: „общностните норми проникват в правния ред на държавите-членки без необходимост от никакви национални мерки”129.
Системата на източниците на Правото на ЕС е уникална както със
забележителното многообразие на видовете източници, така и със своя
цялостен и завършен (благодарение и на СЕС) йерархичен характер,
позволяващ да се говори за „правопорядък”130.
Дефиницията, дадена от СЕО, е ясна и програмна: „ДЕИО, макар и сключен във
формата на международен договор, представлява в пълна степен конституционна
харта на една правова общност. Според постоянната практика на Съда общностните
договори създават нов правен ред, в полза на който държавите са ограничили, във все
по-широки сфери, суверенните си права и чиито субекти са не само държавите-членки, но също и техните граждани.” – CJCE, 14. 12. 1991, Espace economique europeenne,Avis
С-1/91, Rec. I-6079, р. 2, на бълг. език виж 55 най-важни решения..., цит. съч., с. 302.
128
CJCE, 1964, Costa c/ ENEL, 6/64, Rec. 1141, на бълг. език виж 55 най-важни решения...,
цит. съч., с. 109.
129
CJCE, 1968, Firma Molkerei, 28/68, Rec. 211.
130
Като самостоятелен правопорядък разглеждат Правото на ЕО и ЕС повечето автори. Български автори виж: Ружа ИВАНОВА, Основи на европейската интеграция, ЦЕИ,
С., 1998; Жасмин ПОПОВА, Право на Европейския съюз, Институт по публична администрация и европейска интеграция, С., 2005; Юлия ЗАХАРИЕВА, Общностно право. – В:
Ингрид ШИКОВА (ред.), Европейският съюз. История, институции, политики, ИПАЕИ,
С., 2003; Юлия ЗАХАРИЕВА, Ингрид ШИКОВА, Красимир НИКОЛОВ, Европейският съюз – история, институции, политики, ИПАЕИ, С., 2004; Пенка КАРАИВАНОВА
(съст.), Основното за Европейския съюз, УИ, Университет на Лимерик и ЦЕИ, С., 1998 и др.
Особено виждане, присъщо за властващото по онова време разбиране (прозиращо
дори в заглавието), намираме в иначе много високо стойностния труд на проф. Денчо
Георгиев – Денчо ГЕОРГИЕВ, Европейската икономическа общност. Международноправна
характеристика, Изд. на БАН, С., 1986.
Собствено разбиране, трудно за възприемане и навярно повлияно по-скоро от съветската (руската) школа, представя проф. Орлин Борисов – Орлин БОРИСОВ, Право
на Европейския съюз, Арго пъблишинг, С., 2005.
На френски език водещите трудове са: Jean Paul JACQUÉ, Droit Institutionnel de l’Union
européenne, Dalloz, 2001, и на български език Жан Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС,
ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2007; Denys SIMON, Le système juridique communautaire,
PUF, 2e édition 1998, 3e édition, 2001; Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des
Communautés européennes, L. G. D. J., 2006, 6e édition; Guy ISAAC, Marc BLANQUET, Droit
communautaire générale, Armand Colin, 2001, 8e édition, Sean VAN RAEPENBUSCH, Droit
127
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В същото време както обхватът, така и особеностите на тези източници нямат почти никаква нормативна уредба. Ако в международното право чл. 38 от Устава на Международния съд изброява източниците на приложимото пред него право, Учредителните договори (УД) на
ЕО и ЕС не само не съдържат подобна разпоредба, но и разпоредбите,
които съдържат (напр. чл. 288 ДФЕС, стар чл. 249 ДЕО), се оказват неизчерпателни (виж по-долу).
УД не дават дори ориентировъчни указания за системата на действащите в рамките на общностния правопорядък източници – и нейното извеждане и очертаване се прави от доктрината, на основата на УД, практиката
на институциите на ЕС и на ДЧ и най-вече на практиката на Съда на ЕС.

І. Видове източници и концепции за систематизация
За проф. Бержел източникът на правото предполага „състояние на
правовост”131. „Под източник на правото – пише проф. Тенчо Колев
– се разбират формите, в които се обективира нормативната воля на
обществото чрез конструиращата власт на държавата”132.
Това базово определение133 – очевидно ориентирано и дори предопределено от презумпцията за държавата като типична конструкция
на нормативната воля – ми се струва едновременно изчистено и точно
и в най-голяма степен отворено към особената природа на европейinstitutionnel de l’Union européenne, Larcier, 2005; Jean-Victor LOUIS, Thierry RONSE, L’ordre
juridique de l’Union européenne, L. G. D. G et a., Paris, 2005; Jean-Claude GAUTRON , Droit
européen, Dalloz, 1997, 8e édition и на български език Жан-Клод ГОТРОН, Европейско право, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2006; Jean-Marс FAVRET, Droit et pratique de l’UE,
Gualino éditeur, 4e édition, 2003; Jean-Claude ZARKA, Les institutions de l’Union Européenne”,
Gualino éditeur, 1998, 2e édition; Philippe MANIN, Les Communautés européennes, l’Union
européenne, Pédone, 5e édition, 1999 и редица други.
На английски език несъмнена стойност имат трудовете: Koen LENAERTS, Piet
VAN NUFFEL, Constitutional Law of the European Union, Sweet & Maxwell, London, 1999;
Dominik LASOK, Law and Institutions of the European Union, Butterwords, London, 6th
edition, 2001; Jo SHAW, Law of the European union, Palgrave Law Masters, 3th edition, 2000;
Trevor C. HARTLEY, The Foundations of European Community Law, 4th edition, Oxford
University Press, 1998 и др.
Тук и надолу позоваването на доктрината визира основно тези безспорно водещи
автори, разбира се, отчитайки различията между тях, понякога съществени.
131
Жан-Луи БЕРЖЕЛ, Обща теория на правото, Благоевградски университет „Неофит Рилски”, 1993, с. 65.
132
Тенчо КОЛЕВ, Правни отношения и правни връзки, Благоевград, ЮЗУ „Неофит
Рилски”, 1997.
133
Разбира се, проф. Колев уточнява, че това определение „се отнася до формално
юридическия смисъл на понятието „източник на правото” – пак там.
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ската интеграция. Основните елементи в него – „обективиране”, „нормативна воля” и „конструираща власт” – могат да бъдат открити и в
интеграционната организация.
Основополагащо за системата на източниците на международното право е волята на договарящите държави. Това е принципната
разлика между двете системи: ако тази на международното право се
основава на инцидентната воля на държавата „да се ангажира” – и наличието на такава воля се преценява по отношение на всеки източник
– то интеграционната правна система се основава на изначалната воля
на държавите-членки за ангажиране (проявена във формален международен договор), като същностен елемент на ангажирането е волята
държавата последващо „да бива ангажирана” без да се произнася. Ако
„международното право е система, която се основава на суверенитета”134 и „децентрализирана система, в която отсъства върховна власт”,
то интеграционната система е точно обратното – основава се на „прехвърлен суверенитет” и смисълът и е в създаването на такава „върховна
власт”, т.е. в овластяването на институциите на ЕС да вземат управленски решения вместо държавните органи135.
Между двете системи съществува фундаментална разлика – разлика
в основанието и разлика в предназначението. „Обект на международноправното регулиране са международните отношения. Но не всички
международни отношения, а само тези, които възникват между субектите като носители на суверенитет.”136 Почти огледално обратна е
формулировката на СЕО: „Целта на ДЕИО – да се създаде Общ пазар,
чието функциониране пряко засяга всички, попадащи под юрисдикцията на Общността – предполага, че този договор е нещо повече от
споразумение, създаващо само насрещни задължения между сключващите го страни; …преамбюла на Договора, визиращ не само правителствата, но и народите…; …нов правен ред…, …а негови субекти са
не само държавите-членки, но и техните граждани…”137.
Теорията на международното право не е единна относно видовете
източници138 на МП. За нуждите на този анализ ще приема, че източБлагой ВИДИН, Международно публично право. Обща част, Софи-Р, С., 1999, с. 15.
Така Юлия ЗАХАРИЕВА, Общностно право. – В: Юлия ЗАХАРИЕВА, Ингирд
ШИКОВА, Красимир НИКОЛОВ, Европейският съюз – история, институции, политики, ИПАЕИ, С., 2004, с. 47 и ред. други.
136
Пак там, с. 17.
137
CJCE, 1963, Van Gend en Loos, 26/62, Rec. 3., на бълг. език 55 най-важни решения...”,
цит. съч., с. 13.
138
Ще приема за безспорно разбирането, че „източниците на международното
право могат да се определят като форми, в които съществуват нормите на международното право” и делението им на „материални и формални” – Благой ВИДИН,
Международно публично право. Обща част, Софи-Р, С., 1999, с. 63.
134
135

59

ниците на международното право са шест категории, както произтича
от чл. 38 на Устава на Международния съд (УМС):
– международните договори в широк смисъл: чл. 38 УМС говори за
„международните конвенции – както общи, така и специални, които
установяват правила, изрично признати от спорещите страни”;
– международният обичай като доказателство на общата практика,
призната като право;
– общите принципи на правото, признати от цивилизованите народи;
– практиката на Международния съд, макар и без сила на присъдено нещо, доколкото закрепват принципи, с които държавите трябва да
се съобразяват;
– доктрината (на най-квалифицираните автори на различните народи), като субсидиарен (помощен) източник („помощно средство за
установяване на правните норми”);
– актовете на международните организации имат особена природа
и положение.
В доктрината видовете източници на международното право се
групират в няколко различни категории:
– материални и формални;
– договорни и обичайни;
– писани и неписани;
– главни и субсидиарни (допълнителни) и др.
Дори само бегъл поглед показва огромната разлика между видовете
правни източници на международното и на интеграционното право.

1. Систематизация на източниците на правото на ЕС

Общностният правен ред представлява структуриран и йерархизиран правопорядък, със свои собствени източници, свои принципи и свои
правила за съотнасяне с останалите правопорядъци139. Възможните критерии за групиране на различните видове източници са многобройни:
1. Според основополагащия акт в доктрината се разграничават:
– Система на източниците по Парижкия договор за ЕОВС;
– Система на източниците по Римските договори за ЕИО и ЕОАЕ
– със съществени отлики спрямо първата;
– Система на източниците по Маастрихтския договор за ЕС;
– И евентуално – система на източниците, които нямат формална
договорна основа
Така Жан Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2007, с. 407; Жан-Клод ГОТРОН, Европейско право, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2006, с. 111.
139
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2. Разбира се, можем да обособим по-общо система на източниците
на Общностното право и система на източниците на Правото на ЕС,
прокарвайки – уместно или не до там – принципно разграничение
между двете.
3. Според техния автор източниците могат да бъдат групирани на
създадени от ДЧ и създадени от институциите на ЕС.
4. Несъмнено с основание и с достатъчно аналогии можем да приложим разделянето на източниците на писани и неписани – подход,
който ще използвам и аз в този анализ.
5. Източниците могат да се разделят на външни и вътрешни.
6. Първични и производни (може би най-традиционно използваната, но очевидно недостатъчно прецизна, класификация).
7. Норми, предвидени в УД, и норми, въведени в практиката.
8. Общностно право в „широк” и в „тесен” смисъл – една удобна, но
твърде неясна формулировка за избягване на сложността на систематизацията.
С оглед по-доброто разбиране именно на йерархията на нормите
и актовете на общностното право не бих възразил енергично срещу
използването – с дидактична цел – на една опростена (за да не кажем
опростенческа) систематика, при която всички източници се обединяват в три ясно йерархизирани групи:
– първични източници (със сравнително традиционен и безспорен
обхват);
– производни източници (включващи едностранните актове на институциите по трите стълба);
– и допълнителни източници (обединяващи всичко, което не попада в обхвата на другите две групи).
Във всички случаи обаче съм резервиран към академичната употреба на изрази като „първично право” и „производно” или „вторично
право”. Те създават напълно неуместното усещане, че става дума за
различни „права”, респ. „правопорядъци”, което е точно обратното на
целеното и от Съда ясно внушение за единство и систематика на правния ред на ЕС. Вместо това намирам за много по-точно и правилно да
се говори за „първични” и „производни” или „вторични” източници
на единното право на ЕС. Така става естествено и по-правилно да се
говори например и за „допълнителни източници”, а не за „допълнително право”, за „договорни източници”, което няма как да не е различно от да речем „договорно право” (та нали самите Учредителни
договори са по форма договорно право, както и техните ревизии, вкл.
договорите за присъединяване на нови ДЧ, за асоцииране и т.н.).
С оглед по-доброто разбиране смятам за уместно използването на
популярната и опростена систематика:
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Схема на източниците на Правото на ЕС
Писани източници
Вътрешни източници
Първични източници
Учредителните договори
Протоколите и декларациите към УД
Ревизиите на УД („големи” и „малки”)
Производни източници по чл. 288 ДФЕС
Регламент
Директива
Решение
Препоръка и становище (тълкувателен източник)
Други производни източници
Непитични актове на институциите (актове извън номенклатурата
по чл. 288 ДФЕС)
Общностни източници с конвенционален (договорен) характер
(допълнителни източници)
Договори на държавите-членки в приложение на УД
Актове по Втория и Третия стълб на ЕС
Външни източници
Договори на ЕО/ЕС с трети страни
Договори, сключени при упражняване на изрично овластяване от УД
Договори, сключени при упражняване на имплицитни компетенции
„Смесени” договори
Едностранни актове на органите, създадени с международни договори на ЕС

Неписани източници
Вътрешни източници
Принципи, произтичащи от природата на Общностите
Общностна административна практика и общностни обичаи
Практиката на СЕС
Външни източници
Общите принципи на международното право и международният
обичай
Правните принципи
Основните права
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ІІ. Йерархия на източниците на Правото на ЕС
2. Йерархия на интеграционните правни източници

Учредителните договори, традиционно мълчаливи по ключови въпроси, не предлагат уредба нито на системата на източниците на Правото на ЕС, нито на тяхната йерархия. Дори в разпоредбите относно
Съда не откриваме разпоредба, подобна например на тази на чл. 38 от
УМС, която очертава приложимото него право. Проф. Жаке е категоричен: „Специално внимание заслужава постоянството, с което някои
ДЧ, ЕК, ЕП и голяма част от доктрината налагат разбирането за създаване на йерархия на правните норми на общностния правопорядък.
...Несъмнено йерархия на актовете и нормите на Общностното право
съществува. Всеки акт заема своето място в правния ред със задължение за зачитане на по-висшите норми, без което СЕС може да го обяви
за невалиден. Актовете от по-нисък ранг трябва да бъдат съобразени
с тези, които имат по-висш ранг. Следователно създаването на йерархия на нормите не е необходимо, тъй като такава вече съществува. Би
ли могъл иначе СЕС да говори за „правен ред”?”140.
Прави впечатление, обаче, че още с ДЕС от Маастрихт е приета
Декларация относно йерархията на общностните актове, която имплицитно признава липсата на ясно установена йерархия и нуждата
от такава и възлага на бъдещата МПК (която ще приеме Договора от
Амстердам) да „провери доколко е възможно да се преразгледа класификацията на общностните актове с оглед установяване на съответна
йерархия между различните категории норми”141.
Най-ясно виждането на СЕС е изразено по делото International Fruit
Co. et a… от 1972 г.142, т. 5: международните договори, обвързващи Общността, както и принципите на МП като такива, имат предимство пред
производното право. Така може най-кратко да се приеме, че международното право на ЕС заема в йерархията на „вътрешните” правни
норми място, съответно на това, което международното право на повечето европейски държави заема според националните им конституции – след Конституцията и преди вътрешните закони.
Въпросът за йерархията на общностните източници има много съществено практическо измерение – от което произтича неговата голяма важност: за атакуването на актовете – противоречието с по-горестоящ акт е основание за отмяна по чл. 263 ДФЕС и за прилагането
140
A. TIZZANO, La hierarchie des norms communautaires, Revue du Marche unique,
No 3, 1995, p. 407.
141
Виж Учредителните договори..., цит. съч., с.224.
142
CJCE, 1972, International Fruit Co. et a., AJ 21-24/72, Rec. 1219, р. 5, на бълг. език виж
55 най-важни решения..., цит. съч., с. 25.
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– както от общностните, така и от националните органи. Поради определящата роля на националните органи при прилагането на Общностното право – и заради изискването за „еднообразно и правилно
прилагане” на Общностното право във всички ДЧ, на националните
съдилища е предоставена изключителната възможност при съмнение,
при поискване от страна по висящо дело или служебно, относно противоречие на общностна норма с друга общностна норма от по-висок
ранг, да отправят до СЕС запитване за валидност.
ЛД направи частичен опит за уреждане на въпроса за йерархията
на актовете на институциите, като ги обособи на три групи: „пирамидата на подчинените на Договорите актове занапред ще съдържа три
нива: актове, приети според обикновена или специална законодателна процедура, делегирано законодателство и изпълнителни актове”143
(виж по-долу т. 10).
Опростено144 – и поради това не съвсем точно – йерархията на съвкупността на интеграционните правни източници може бъде представена по следния начин:

143
Жан-Пол ЖАКЕ, Лисабонският договор. – В: Атанас СЕМОВ, Христо ХРИСТЕВ
(съст.), Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари, СУ „Св. Климент
Охридски” и Институт по европейско право, С., 2009, с. 76.
144
Подробно виж в Атанас СЕМОВ, Система на източниците на правото на ЕС, УИ
„Св. Климент Охридски”, С., 2009, с. 311-322.
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1. КОНСТИТУЦИОННИЯТ КОРПУС (ПЪРВИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ)
– Учредителните договори заедно с протоколите (и като тълкувателен източник декларациите) към тях – и предвид йерархията между
отделните разпоредби на УД;
– Договорите за изменение на УД;
– Някои „допълнителни” източници – актове на институциите
или на ДЧ с ранг на първични източници;
– Основните правни принципи, с които УД са съобразени.
2. ПРИНЦИПИТЕ НА ПРАВОТО
– основните правни принципи;
– принципите на международното право;
– правните принципи, общи за държавите-членки;
– принципите, изведени от природата на ЕС;
– основните права.
3. МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО НА ЕС
– Международните договори на ЕС с трети държави и международни организации (и актовете на институциите, създадени с тези
договори, които имат същата правна сила като самите договори);
– Смесените международни договори;
– Международните договори на ДЧ, които обвързват ЕС;
– Международните договори между ДЧ, сключени в изпълнение
на УД, ако не са актове за изменение на първичните източници.
4. ПРОИЗВОДНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ
– регламенти (базови и изпълнителни, подчинени на базовите);
– директиви (рамкови и детайлни без йерархия помежду им);
– решения (индивидуални);
– атипични актове;
– актове, които не пораждат правни последици, но могат да бъдат субсидиарен тълкувателен източник.
5. Правният обичай и практиката на СЕС (източници, чийто самостоятелен характер и обособено място в йерархията са условни):
– съдебната практика
– съюзният правен обичай.
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ІІІ. Първични източници
Тъй наречените „първични” източници имат основополагащо значение в системата на източниците на Общностното право. Макар и
сравнително късно – едва през 1986 г. – СЕО ясно и изрично определя Учредителните договори (УД) за „базова конституционна харта”145
на Общностите, а през 1991 г. формулира най-категорично: „конституционна харта на една правова общност”146. Най-високият ранг на
УД е установен еднозначно и в самите тях – актовете на институциите
подлежат на отмяна, ако противоречат на Договорите147. Проф. ЖанМарк Фавре определя, че „оригинерното (или първично) Общностно
право се състои от съвкупността от УД и уподобените на тях актове,
които очертават „конституционната” рамка на ЕС”148.
Първичните източници съставляват правната основа на интеграционния правопорядък. Никакво съмнение: в своята съвкупност те смело
могат да бъдат определени като Основен закон – основополагащ акт
на самостоятелна правна цялост.
„Първичното право)” на ЕС включва няколко групи източници,
обединени по 4 основни критерия:
– начин на създаване и форма: актовете, първични източници на ПЕС,
се създават по договорен път, типичен за Международното право, в
традиционната форма на международния договор;
– влизане в сила: то е типично за установените в Международното
право и приети в ДЧ правила за влизане в сила на международните
договори – по определения в самия договор ред, след обвързване по
конституционно определения начин (ратификация, понякога други
CJCE, 1986, Parti écologique Les Verts,aff. 294/83, Rec. 1339, на бълг. език виж 55
най-важни решения…, цит. съч., с. 207.
146
CJCE, 1991, Avis 1/91, Espace économique européen, Rec. I-6079, на бълг. език виж 55
най-важни решения…, цит. съч., с. 302.
147
Виж чл. 230 ДЕО – Атанас СЕМОВ (съст.), Учредителните договори на ЕО и ЕС.
Конституцията за Европа, Институт по Европейско право и СУ „Св. Кл. Охридски”, С.,
2005, с. 100 – по-долу: „Учредителните договори...”.
148
Jean-Marс FAVRET, Droit et pratique de l’UE, Gualino éditeur, 4e édition, 2003, р. 316,
подчертаването мое (А.С.). Самият той обаче е категоричен: „Важно е да се подчертае,
че тези текстове са международни договори, а не Конституция на Съюза”, въпреки
че понякога СЕО творчески ги определя за „конституционна харта”. Имено това отличава ЕС от една федерална държава” – пак там, подчертаването авторово.
Проф. Жоел Ридо приема, че „Учредителните договори имат функцията на конституция във всяка от Общностите, тъй като предвиждат институции, на които предоставят правомощия и чиито взаимоотношения определят, както и поради факта,
че уреждат поделяне на компетенции и власт между институциите на Европейските общности и държавите-членки” – Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des
Communautés européennes, L. G. D. J., 2006, 5e éd, p. 106.
145
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условия – обнародване в специалното национално издание), след определен брой ратификации (при УД – винаги всички), на определена
дата или след определен срок и др.;
– действие: действат в ДЧ не като източници на Международното
право, а като част от общностното, напълно независимо от националните правила за действие на международните договори.
– място в системата на Общностното право – „първични” са тези
източници, за които СЕС приема, че са в основата на правата система
на ЕС, респ. на върха на йерархията на действащите в тях правни норми. На първичното право ще принадлежи всеки акт, който не подлежи
на контрол за съобразеност с по-горен акт (поради липса на такъв),
респ. несъобразяването с който ще е недопустимо за всеки по-ниско
стоящ акт (виж по-долу).
Така първичните източници на Правото на ЕС включват следните
няколко групи източници:
1. Учредителните договори;
2. Протоколите и декларациите към УД;
3. Малки и големи „ревизии” на УД;
4. Към „конституционния корпус” могат да се отнесат някои от основните правни принципи (по.-долу т. 19.2.).

3. Учредителните договори

3.1. Обхват
3.1.1. Първият „Учредителен договор” е Парижкият договор за
създаване на ЕОВС (ДЕОВС), подписан на 18 април 1951 г. и влязъл в
сила на 25 юли 1952 г. С този договор се създава една принципно нова,
уникална правна конструкция – интеграционна общност с множество
съществени отлики от всичко, познато до тогава в международните
отношенията. Независимо от уникалните особености в съдържанието
му, ДЕОВС по форма е типичен международен договор. Той е сключен за срок от 50 години, който изтича на 25 юли 2002 г.149. Протокол
към ДН уреди последиците от изтичането му150.
3.1.2. В Рим на 25 март 1957 г. се подписват още два „Учредителни”
договора: за създаване на Европейска икономическа общност151 и за
149
Поради това днес е редно да говорим за „четирите” УД в исторически план и
„трите” УД de lege lata...
150
Най-общо добивът и преработката на въглищата и стоманата занапред се подчиняват на общите правила на вътрешния пазар. Специфичните последици са уредени в Протокола, но от теоретична гледна точка не представляват особен интерес.
151
Консолидираната му версия след измененията от Амстердам и Ница е обнародвана в Официалния вестник на ЕО, OJCE, 24. 12. 2002 г., № I-325,– виж също в Учредителните договори..., цит. съч., с. 5.
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създаване на Европейска общност за атомна енергия, влезли в сила на
1 януари 1958 г. Те са формално напълно самостоятелни – сключват се
и се ратифицират по отделно като отделни международни договори.
ДЕИО се приема за общ, а другите два за „специални”, секторни.
3.1.3. Договорът за създаване на Европейски съюз от 7 февруари
1992 г. (Договорът от Маастрихт).
3.1.4. Лисабонският договор преименува и смени предназначението на ДЕО – това вече е Договор за функционирането на ЕС.
Така днес под „Учредителни договори” се разбира: ДЕС и ДФЕС,
заедно с актовете, които са неразделна част от тях (протоколи, декларации, Хартата за основните права).
3.2. Структура. УД имат аналогична структура и съдържа 4 групи
разпоредби:
3.2.1. Разпоредби с декларативен и програмен характер и политическо значение – преамбюл и встъпителни норми. Правната природа на
тези разпоредби е като на аналогичните разпоредби в националните
конституции – най-често това са норми по-скоро с декларативен или
принципен характер, без това да намалява тяхната роля на задължителни норми-принципи. Те определят целите – морални и политически
– на интеграционния процес, като цели, общи за всички ДЧ. Макар да е
ясно, че те не са годни за директно прилагане, СЕС не се колебае да се
позовава на тях152 и подчертава техния „фундаментален характер” – те
трябва да се спазват, „защото закрепват основните цели на Общността”,
осъществяването им има императивен характер, полезният им ефект не
може да бъде накърняван и т.н. Позоваването на целите на е ключово
при прилагането на принципа на субсидиарността153.
3.2.2. Всеки от трите УД съдържа – по подобие на всяка конституция
– институционни разпоредби, които, при това и по съдържание силно
напомнят конституционните. Те определят организацията, правомощията и функционирането на институциите. Тяхната важност е още по-голяма предвид широките властнически функции, предоставени от ДЧ на
Общностите, които се упражняват именно от общностните органи.
3.2.3. Материалните разпоредби съдържат най-съществени отлики УД от всеки друг договор в МП – изчерпателната уредба на някои
материи и най-вече годността за непосредствено и пряко засягане на
В мотивите към решението си по делото Van Gend en Loos СЕО се позовава на
целите на ЕИО – чл. 2 ДЕИО, и на преамбюла на Договора, за да обоснове своето
разбиране за възможността за директна приложимост на неговите разпоредби спрямо частните лица в ДЧ. Виж също CJCE, 1974. Walrave, 36/74, Rec. 1405 и CJCE, 1973,
Europembalage, 6/72, Rec. 215.
153
Днес уреден в чл. 5, § 3 ДЕС, стар чл. 5, ал. 2 ДЕО.
152
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частните лица. В повечето случаи авторите на УД се стремят да посочат за всеки конкретен случай какво може да се направи, кой орган,
по чие предложение, по каква нормотворческа процедура, след каква
допълнителна консултация и с какво мнозинство да осъществи предоставената компетентност.
3.2.4. Заключителните разпоредби на УД са типични за международен договор – те уреждат традиционни въпроси на международното
договорно право като начин на обвързване на държавите и предпоставки за влизане в сила на договорите.
3.3. Йерархично място и съотношение с МП.
3.3.1. УД заемат най-високото място в йерархията на общностните
правни източници. Те имат предимство пред едностранните актове на
институциите или международните договори, сключени от тях с трети страни. УД представляват едновременно правно основание и рамка на всички останали общностни правни източници. Те предвиждат
разгърната система за санкциониране на собственото им незачитане.
3.3.2. Редом с това УД се поставят над вътрешното право на ДЧ, над
договорите им с трети страни (които могат да останат в сила само ако
бъдат съобразени „със задълженията, произтичащи от УД) и дори над
договорите, сключени между тях самите (виж по-надолу). Всяка ДЧ е
длъжна да се съобразява с правото на ЕС в другите си международни
ангажименти, не може да сключва международни договори, противоречащи на УД, и е длъжна да денонсира всеки сключен по-рано международен договор, който противоречи на някой от УД. Така макар формално да са международни договори, УД се поставят в надмощна позиция.
3.3.3. СЕС не се колебае да отрече действието на редица принципи
на международното право, ако ги счита за несъвместими с общностния правен ред. Така той поставя УД над международното право.
3.3.4. Един от въпросите, които нерядко провокира дискусии и политически страсти, е въпросът за статуса на Първичните източници в
държавите-членки. Макар да са сключени във формата на международни договори и са влезли в сила по реда, предвиден в националните
конституции за влизане в сила на международни договори, в ДЧ те се
прилагат не като Международно право, а като Право на ЕС, което е
самостоятелен правопорядък. Те НЕ СТАВАТ ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНОТО ПРАВО и в случай на противоречие ИМАТ ПРЕДИМСТВО ДОРИ
ПРЕД НАЦИОНАЛНИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ НОРМИ! Разбира
се, на практика никоя ДЧ не допуска противоречие между нейната
конституция и Правото на ЕС и винаги когато такова противоречие
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може да възникне, извършват необходимото (и най-често предварително) изменение на конституцията си154.
3.3.5. Макар да представлява един цялостен конституционен корпус, Първичното право има своя вътрешна йерархия – според проф.
Жоел Ридо може да бъде установена йерархия както между различните норми на УД (встъпителните декларативни норми имат предимство
при тълкуването на останалите, някои текстове имат фундаментален
характер, някои не подлежат на преразглеждане и т.н.), така и между
различните първични източници (самите УД например имат предимство пред договорите за присъединяване на нови ДЧ).
От друга страна цялото „Първично” право стои над всички останали източници на Правото на ЕС, като специално за източниците на
„Производното” право изрично е предвидена забраната за противоречие с първичното.
3.4. Териториално и темпорално действие на УД
3.4.1. Териториално действие.
3.4.1.1. УД се прилагат, разбира се, на територията на държавитечленки – това е предвидено изрично в чл. 52, § 2 ДЕС. Какво включва
територията на една ДЧ се определя по принцип от нейните конституционни разпоредби.
3.4.1.2. Според чл. 355 ДФЕС УД се прилагат и по отношение на:
– отвъдморските департаменти на Франция (Гваделупа, Мартиника, Реюнион и Френска Гвиана);
– Азорските острови (Дания);
– Мадейра
– Канарските острови и др.
3.4.2. Влизане в сила. Всеки УД посочва правилата на влизането си в
сила – обикновено след последната ратификация. Изискването за ратифициране от всички ДЧ не произтича от международното право. Всеки
от договорите би могъл да влезе в сила, след като събере определен брой
ратификации – примери в международното право изобилстват.
3.5. Действие на УД по отношение на гражданите (директен
ефект). Интеграционното право се прилага спрямо субектите на правото на ЕС: това са самите ДЧ, ЕС и неговите институции и най-вече
субектите под юрисдикцията на държавите-членки.
На първо място, сред адресатите на правото на ЕС следва да се разглеждат гражданите на ДЧ и юридическите лица, регистрирани по
Виж множество текстове в: Атанас СЕМОВ (съст.), Европейският съюз и националните конституции, Институт по Европейско право и СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2005.
154
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тяхното законодателство – независимо дали осъществяват дейността
си на територията на ДЧ (по-общо на ЕС) или в трети страни (напр.
„Роял Дъч Шел”).
На второ място субекти на Правото на ЕС са и физическите или
юридическите лица, които нямат гражданство (регистрация) на една
ДЧ, ако упражняват на нейна територия професионална дейност
(напр. „Майкрософт”) 155.
От трета страна гражданите на ЕС могат да се ползват от определени права, произтичащи от общностния правен ред, дори когато се
намират извън територията на ЕС. Най-типично в това отношение е
правото на дипломатическа и консулска защита в трета страна, уредено в чл. 23 ДЕС (стар чл. 20 ДЕО).
Директният ефект на общностните норми е може би и най-съществената наднационална отлика на Правото на ЕС. От друга страна предоставената на частните лица възможност да черпят права от
общностните правни норми превръща националните съдии в съдии
по Общностното право156 – те са „длъжни” да прилагат Общностното
право и да гарантират защитата на субективните права, които частните лица черпят от него. Този принцип натоварва съдиите в една суверенна държава да прилагат право, създадено извън нея и немалко
случаи въпреки нейната воля157.
УД по предназначение са годни да директно да засягат правната
сфера на частните лица, т.е. да съдържат норми с директен ефект.
Но не всички норми на УД са норми с директен ефект – има декларативни норми, които изобщо не пораждат преки правни последици;
нормите относно институциите нямат директен ефект, нито вътрешните съюзни норми.

4. Другите първични източници

Те са неделима част от Учредителните договори, но спецификата
им предполага да се разглеждат отделно.

155
По отношение напр. на злоупотреба с монополно положение на чуждестранна фирма – CJCE, 1973, Continental Can, 6/72, Rec. 215; по отношение на влизането
на стоки на територията на ЕО – CJCE, 1972, Imperial Chemical Industries et a., 48/69,
Rec. 619. Разбира се, най-типично в това отношение е налагането на изключително
строги санкции на Майкрософт в Европа.
156
Подробно виж Amis BARAV, La plénitude de compétence du juge national en sa qualité de
juge communautaire – in : L’Europe et le droit, Mélanges Jean Boulouis, Dalloz, Paris, 1991, р. 1 и др.
157
Виж Jean BOULOUIS, Droit institutionnel de l’Union européenne, Montchrestien, 1997,
e
6 éd., p. 268 et 270.
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4.1. Протоколи
Член 51 ДЕС определя, че „протоколите и приложенията към ДЕС
и ДФЕС са неразделна част от тях”.
Сред протоколите най-голямо значение имат:
– Протоколът за Устава на Съда на ЕС;
– Протоколът относно устава на ЕСЦБ и ЕЦБ;
– Протоколът относно Устава на ЕИБ;
– Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейските
общности;
– Протоколът относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;
– Протоколът относно ролята на националните парламенти в ЕС;
– Протоколът относно чл. 6, § 2 от ДЕС относно присъединяването
на Съюза към ЕКЗПЧОС;
– Протоколът относно прилагането на Хартата на основните права
на ЕС към Полша и Обединеното кралство;
– Протоколът относно постоянното структурирано сътрудничество;
– Протоколът относно процедурата при прекомерен дефицит;
– Протоколът относно критериите за конвергенция;
– Протоколът относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на ЕС;
– Протоколът относно преходните разпоредби (уреждащ правилата относно институциите в периода 1009–1014 г. и др.
4.2. Декларации
СЕС не е напълно чужд на идеята за възможността декларациите да
се разглеждат като част от източниците, разбира се субсидиарно, напр.
доколкото очертават значението или действието на отделни норми.
„Повечето от декларациите, пише проф. Филип Манен, са общи за
държавите-членки. Те разкриват техните намерения или воля. Като
такива, декларациите нямат обвързваща сила. Органът, овластен да
тълкува Договорите (Съдът), обаче трябва да държи сметка за тях, тъй
като изразяват общото намерение на договарящите страни. От това
следва и че институциите трябва да се съобразяват, доколкото е възможно, с изразената в декларациите воля.”158
Най-съществените декларации са:
– Декларацията относно Хартата на основните права;
– Декларацията, съдържаща проект за решение на Съвета относно
институциите в периода 2014–2017 г. и след 2017 г.;
Philippe MANIN, Les communautés européennes, l’Union européenne, Pedone, Paris,
1999, p. 292.
158
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– Декларацията относно предимството на правото;
– Декларацията относно разграничаването на областите на компетентност и др.

ІV. Производни източници по чл. 288 ДФЕС
Изключително широката нормотворческа компетентност на органите на ЕС е една от неговите (и на Общностите) най-съществени отлики от всички международни организации. В Международното право няма международна организация (МО), овластена да създава чрез
своите органи правни норми, задължителни не само за самата нея или
за членуващите държави, но и за всички правни субекти в тях – и при
това в изключително много на брой и с огромна значимост материи.
Никоя МО не разполага с такова видово многообразие от актове159,
покриващи много широк спектър на една цялостна, разгърната нормотворческа и административна дейност. Разбира се, авторите на УД
– очевидно съзнателно – са избягвали използването на най-типичното за националната нормотворческа власт наименование (законите).
В същото време, обаче, неуморният „съавтор” на европейското право
– Съдът в Люксембург – не се колебае да нарече общностната правна
система „законодателна система”160 и дори да говори за „законодателната власт на Общността”161.
Като „производни източници” могат да бъдат определени всички
правни актове, които се приемат на основата на първичен източник.
Те са производни, доколкото авторите им ги приемат само ако и доколкото УД са предвидили това. Поради това редица автори използват
и израза „вторични източници”.
„Производни източници” на Правото на ЕС са всички актове,
приемани от институциите на ЕС при упражняването на техните
компетенции в рамките на Учредителните договори.

5. Регламент

Чл. 288, ал. 2 ДФЕС: „Регламентът е акт с общо приложение. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко162 във всички държави-членки.”
„Регламентът е най-характерната проява на нормативната власт на
Някои автори проследяват 17 вида актове...
CJCE, 1970, Köster, 25/70, Rec. 1161.
161
CJCE, 1978, Simental, 106/77, Rec. 629.
162
Това е официалният български превод, по-подходящо обаче е да се използва
„директно приложим”, т.е. с директен ефект, какъвто е смисълът на разпоредбата.
159
160
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Европейската общност. …Това е инструментът, който материализира
разделението на предоставените компетенции, изразявайки радикалното заместване на националната уредба с общностна”163. Несъмнено
това е основният производен източник. Даденото му определение по
чл. 288 му отрежда роля, съпоставима с тази на закона по държавното
право. „Чрез него се изразява парекселанс законодателната власт на
Общностите”, той има „характер и сила, напълно съпоставими с тези
на закона в националните системи”164.
Регламентът е абстрактен нормативен акт – няма конкретни адресати и съдържа норми с общ характер, и неадресиран акт – действа спрямо всички ДЧ и всички правни субекти под тяхна юрисдикция, и институциите, вкл. тази, приела акта. Той е непосредствено приложим
и нормите му се ползват с директен ефект – с влизането му в сила той
става действащо право – не само за ДЧ, но и в тях – за частните лица.
Тези особености на регламента изискват внимателно проследяване.
5.1. Общо действие. „Регламентът е най-характерният израз на нормативната власт на Общността”165. Регламентът е абстрактен нормативен
акт – съдържа общи и неадресирани разпоредби. Той „закрепва нормативни принципи, по абстрактен начин определя условията за прилагането им и определя произтичащите правни последици”166, определяйки го
като „квази-законадателен акт… с нормативен характер ерга омнес”167.
5.2. Задължителен във всички свои елементи. Държавите не могат да си позволят некоректно168 или избирателно169 приложение на
един действащ регламент. Нещо повече – те са длъжни не само сами
да изпълняват регламентите на ЕС, но и по силата на чл. 4, § 3 ДЕС да
бдят за доброто им изпълнение от всички правни субекти и да вземат всички необходими за това мерки. Никакво правно значение няма
каква позиция е имала съответната ДЧ при приемането на акта (ре-

Denys SIMON, Le système juridique communautaire, PUF, Paris, 1998, p. 218.
Guy ISAAC, Marc BLANQUET, Droit communautaire générale, Armand Colin, 2001,
8e éd., р. 142.
165
Ружа ИВАНОВА, Правна система и съдебна защита в Европейския съюз. – В: Пенка
КАРАИВАНОВА (съст.), Основното за Европейския съюз, УИ „Св. Климент Охридски“,
Университет на Лимерик и ЦЕИ, С., 1998, с. 45.
166
CJCE, 1958, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, 13/57, Rec. 261.
167
CJCE, 1959, Firme I. Nold, 18/57, Rec. 89 – на бълг. език виж 55 най-важни решения...,
цит. съч. с. 190.
168
CJCE, 1973, Commission c/Italie, 39/72, Rec. 101.
169
CJCE, 1972, Granaria, 18/72, Rec. 1172.
163
164
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зерви, вот „против” и т.н.)170 или дори след влизането му в сила (напр.
съдебно атакуване на акта, завършило без успех).
Така всяка ДЧ е длъжна:
– да прилага самия регламент в неговата цялост – срещаните обективни или субективни вътрешни трудности не са основание за неприлагане,
нито дори за отлагане (забавяне) на прилагането (изпълнението)171; един
регламент не може да бъде изменян или допълван с вътрешен акт172;
– да остави неприложена всяка национална норма, която му противоречи173;
– да се въздържа от всякакви действия, които могат да препятстват
действието на акта174 или дори само да създадат съмнение относно неговото действие (задължителност)175;
– да санкционира всяко нарушение (неприлагане);
– да осигури изпълнението на регламента – приемайки в разумен
срок176 необходимите правни (по-рядко177), административни или бюджетни мерки178 – както когато самият регламент изрично предвижда това, така
и (дори още повече…) в случаите, когато регламентът мълчи179.
Възпроизвеждането на съдържанието на един регламент – изцяло
или отчасти – в национален правен акт е напълно забранено. Логиката е пределно ясна: националните органи трябва да прилагат самите регламенти, а не да очакват национално законодателство, в което
да бъдат възпроизведени предписанията на регламента. В това е същностния собствен смисъл на регламента като вид акт и най-съществената му отлика от директивите.
Основна загриженост на СЕС е да се гарантира във всички ДЧ еднообразното и правилно прилагане на всички регламенти в тяхната цялост180.
С определението „задължителен във всички свои елементи”, регламентът най-отчетливо се противопоставя на директивата, което е обвързваща „само по отношение на резултата”.
CJCE, 1973, Commission c/ Italie, 39/72, Rec. 101.
CJCE, 1973, Commission c/ Italie, 39/72, Rec. 101.
172
CJCE, 1971, Norddetsches Vieah– und Freischkontor, 39/70, Rec. 49.
173
CJCE, 1979, Commission c/ Royaume-Uni, 128/78, Rec. 419.
174
CJCE, 1970, Bollmann, 40/69, Rec. 69 ; CJCE, 1993, Peter, C-290/91, Rec. I-2981.
175
CJCE, 1977, Amsterdam Bulb, 50/76, Rec. 137.
176
CJCE, 1973, Commission c/ Italie, 30/72, Rec. 161.
177
Но включително и наказателноправни мерки за гарантиране на ефективното
изпълнение на регламента – виж CJCE, 1995, Commission c/ France, C-52/95, Rec. I-4443.
178
CJCE, 1972, Leonessio, 93/71, Rec. 287.
179
CJCE, 1970, Otto Scheer, 30/70, Rec. 1197 – на бълг. език виж 55 най-важни решения...,
цит. съч., с. 21.
180
CJCE, 1993, Antonio Lante c/ Regione Veneto, C-190/91, Rec. I-67.
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Регламентът е инструмент на директно интеграционно законодателство – чрез него общностните институции могат да определят
всички условия по изпълняването и прилагането на общностните
принципи.
5.3. Непосредствено приложим и с директен ефект
5.3.1. Регламентите са единственият правен акт, за който самите
УД изрично предвиждат директен ефект. Чл. 288 ДФЕС определя, че
„регламентът …е обвързващ в своята цялост и ДИРЕКТНО ПРИЛОЖИМ
във всички държави-членки”. Всякакви национални мерки по въвеждане,
обнародване, още повече транспониране, са ненужни и според СЕС
следва да се считат забранени181. СЕС извежда от разпоредбата, че „ще
противоречат на Договора всички условия за изпълнение, които могат да имат за последица препятстването на директния ефект на общностните регламенти и така да компрометират тяхното едновременно
и еднообразно прилагане в цялата Общност”182.
5.3.2. Директният ефект на регламентите е прогласен от СЕО рано
и ясно. Той не се колебае да приеме, че „по силата на самата си природа и своята функция сред източниците на Общностното право, регламентът произвежда непосредствени последици и като такъв е годен да
предостави на частните лица права, които националните юрисдикции
са задължени да защитят”183. При това регламентът по предназначение
е акт, годен да съдържа не само норми с ограничен директен ефект, но
и най-вече норми с пълен директен ефект, които предоставят права
на частните лица в отношенията им с други частни лица184.
Директният ефект на нормите на регламентите следва да се счита
за презумптивен – регламентът е акт, създаден, за да проявява директен ефект, неговите норми са функционално предназначени да предоставят права и задължения на частните лица в държавите-членки.
Националният съдия не само може, но „е длъжен” да защити правата,
които едно частно лице черпи директно от един регламент185.
СЕО извежда директния ефект като същностна характеристика на
регламента напълно еднозначно: „Поради самата си природа и функцията си в системата на източниците на Общностното право, регламентът произвежда непосредствени последици и като такъв е годен
да предостави на частните лица права186, които националните юрисCJCE, 1973, Variola, 34/73, Rec. 981.
CJCE, 1973, Commission c/Italie, 39/72, Rec. 101.
183
Така CJCE, 1973, Fratelli Variola Spa, 34/73, Rec. 980 и CJCE, 1971, Politi, 43/71, Rec. 1039.
184
CJCE, 1974, Walrave, 36/74. Rec. 1405.
185
CJCE, 1972, Leonessio, 93/71, Rec. 287.
186
CJCE, 1972, Leonessio, 93/71, Rec. 287.
181

182
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дикции са длъжни да защитават.”187 Правата, които едно частно лице
може да черпи от един регламент, са противопоставими както на държавата188 („вертикален” директен ефект, така и на други частни лица189
(„хоризонтален” директен ефект).
5.3.3. Видове регламенти. „Базови” се наричат тези регламенти, които се приемат на основание разпоредба на УД. „Изпълнителни” са
регламентите, приети на основание изрична разпоредба на друг („базов”) регламент. Между двата вида обаче съществува безусловна йерархия – изпълнителният е подчинен на базовия190. С известни уговорки съотношението между двата акта е подобно на това между закон и
правилник по прилагането му или по-общо между закон и подзаконов
акт – СЕО даже прецизира, че базовият регламент трябва „да урежда
съществените елементи на съответната материя”191.
5.4. Кой може да приема регламенти? От една страна, чл. 288, ал. 1
ДФЕС, посочва, че СМ, ЕП заедно със СМ и ЕК могат да приемат регламенти. От друга страна, отделни разпоредби в различните сфери на
материална компетентност на ЕС посочват кой орган може да приеме
правен акт, понякога конкретизирайки дори вида му: и Европейската
централна банка – за изпълнението на възложените и задачи, след ЛД
и ЕСв (с известни уговорки).
5.5. Обнародване и влизане в сила. Необнародването на един регламент не е основание за неговата отмяна (прогласяване на невалидност), но го лишава от обвързващо действие спрямо частните лица192.
Затова и серия L (Legislation) на Официалния вестник на ЕС е озаглавена „Актове, чието публикуване е условие за приложимост”.
Чл. 297, § 1, ал. 3: задължително обнародване в ОВЕС и влизане в сила:
– на посочената в тях дата (възможно е обратно действие193 или при
спешност влизане в сила преди 20-я ден или даже още в деня на обнародването194 или следващия195).
– на 20-ия ден след обнародването.
CJCE, 1971, Politi, 43/71, Rec. 1039.
CJCE, 1973, Variola, 34/73, Rec. 990; CJCE, 1974; Walrave, 36/74. Rec. 1405.
189
CJCE, 2002, Antonio Munoz y Cia, C-253/00.
190
CJCE, 1971, Tradax, 25/70, Rec. 145.
191
CJCE, 1970, Köster,aff. 25/70, Rec. 1161 – на бълг. език виж 55 най-важни решения...,
цит. съч., с. 146.
192
CJCE, 1974, Offene Handelsgesellschaft in Firma H. C. Konig, 185/73, Rec. 607.
193
CJCE, 1990, SAFA, C-337/88, Rec. I-1.
194
CJCE (Ord.), 1987, Enital c/Conseil, 304/86 R, Rec. 267.
195
CJCE, 1990, Enital c/ Commission et Conseil, AJ C-304/86 & C-185/87, Rec. I-2939.
187
188
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6. Директива

Чл. 288, ал. 3 ДФЕС: „Директивата е акт, който обвързва по отношение
на постигането на даден резултат от държавите-членки, до които е адресирана, като оставя на националните власти свобода при избора на формата
и средствата за постигане на този резултат.”
Директивата (Д) е специфичен акт, чието основно предназначение е
да дава задължителни указания на ДЧ. Чрез директивата ЕС изпълнява
своите цели и задачи в области, в които не са овластени да предприемат
сами необходимите мерки или в които институциите (най-вече Съветът)
предпочитат да оставят повече свобода на действие на ДЧ – вместо това
указват на ДЧ необходимия резултат и ги задължават да го постигнат.
Нерядко Д съдържа не само посочване на дължимия резултат, но и конкретни указания за начините на постигането му. Д обаче принципно се
отличава от регламента: винаги има конкретен адресат (ДЧ); предназначението и не е да уреди по задължителен за частните лица начин една
материя (като на регламента), а да обслужи интеграцията на ДЧ, като
възложи по единен за цялата общност начин постигането на определен
резултат, като остави на ДЧ свобода на преценка за начина.
Според проф. Дени Симон „Д е инструмент, адаптиран към рамкираните или координирани компетенции – т.е. към хипотезите, при
които ДЧ остават титуляри на нормотворческата власт, а Общността
разполага само с компетентност по хармонизирането на националните законодателства. …Д е инструмент на едно двойно законодателство,
съчетаващо приемането на общностен акт, който фиксира целите, които трябва да бъдат постигнати, и транспонирането чрез национален
акт на тези цели във вътрешното право на всяка ДЧ.”196
6.1. Особености на директивата. Същностна особеност на директивите е, че служат за изграждане на единна общностна (наднационална)
правна уредба на редица материи чрез активно съ-участие на националните публични власти. Поради това директивата е и най-проблемният
от гледна точка на изпълнението му от държавните органи и на действието му в правните системи на ДЧ интеграционен правен източник.
6.1.1. Д е нормативен акт, задължителен за своите адресати. Директивата е правно обвързващ акт – проф. Жаке е категоричен: „Директивата е задължителна точно както регламентът.”197
6.1.2. Д е обявена за акт, „обвързващ само за своите адресати” – разбирането за държавата като адресат обаче е изключително широко:
196
Denys SIMON, Le système juridique communautaire, PUF, 3e édition, 2001, р. 324. Подробно виж забележителното съчинение на същия автор – Denys SIMON, La directive
européenne, DALLOZ, 1997.
197
Жан-Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”,
С., 2007, с. 434.

78

тежестта за „вземане на необходимите мерки” ангажира максимално
широк кръг държавни органи и лица.
6.1.3. Д е винаги адресиран акт – по това има белези на индивидуален акт, без обаче изобщо да може да бъде уподобена на такъв.
6.1.4. Адресат на Д може да бъде само ДЧ: една, няколко или всички (най-често). Затова СЕС нерядко признава Д за „акт с общо действие”198 и даже „с общо нормативно действие” (ПИС)199.
6.1.5. Д обвързва по отношение на резултата – тя предписва постигането на определен резултат, понякога по начин, който предопределя
и дължимото (за постигането на този резултат) поведение. За разлика
от регламента, който е „задължителен във всички свои елементи”, директивата е задължителна само по отношение на резултата.
6.1.6. Дължимият резултат трябва да бъде постигнат в рамките на
посочения в директивата срок – всяка Д задължително посочва срок, в
рамките на който държавите-адресати трябва да вземат „всички необходими мерки за ефективно постигане на предписания резултат”.
6.1.7. Д е инструмент на индиректно общностно законодателство,
тя не е предназначена да проявява директен ефект.
6.1.8. По изключение и след изтичане на срока за транспонирането
и обаче се „отключва” възможността за проявяване на вертикален директен ефект, ако актът съдържа норми, чието съдържание покрива
изцяло изискванията, изведени в практиката на СЕС (виж по-горе Глава 1 относно директния ефект на първичните източници).
6.1.9. Д влиза в сила след обнародване или съобщаване. Член 297
ДФЕС (стар чл. 254 ДЕО) предвижда задължително обнародване в ОВЕС
на директивите, приети по основната законодателна процедура (съвместно приемане) или адресирани до всички ДЧ. Адресираните само до
отделни ДЧ директиви се съобщават (изпращат) на съответното правителство, а в Официален вестник, серия „С”, се публикува съобщение.
6.1.10. Директивата влиза в сила само след обнародването в ОВЕС
или съобщаването на (получаването от) ДЧ-адресат. Датата на влизане в сила се посочва в самата директива или е 20-я ден след обнародването, респ. в момента на получаването от ДЧ-адресат.
6.1.11. По своето основание директивите също могат да се делят на
„базови” и „изпълнителни”, като последните могат да са приети на основание разпоредба както на друга директива, така и на регламент200.

198
CJCE, 1984, Kloppenburg, 70/83, Rec. 1075; CJCE, 1993, Gouvernement de Gibraltar,
C-298/89, Rec. 1075.
199
TPI (Ord.), 1994, Asocarne, T-99/94, Rec. II-871.
200
Така у Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, L.
G. D. J., 2006, 6e éd, р. 165.
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6.1.12. Предписаният в директивите резултат се постига чрез „транспониране”.
6.2. Понятие за транспониране. Няма съмнение, един от въпросите,
все още пораждащи спорове в доктрината, е въпросът за точната терминология относно действията, които една ДЧ дължи в изпълнение
на директива, адресирана до нея. И до днес не само у нас се използва
озадачаващо многообразие от изрази: „въвеждане”, „инкорпориране”,
„възпроизвеждане”, „изпълнение”, „прилагане” и други – за съжаление не без съучастието на люксембургското общностно правосъдие,
което през годините – било в съдебни решения, било в заключения на
генералните адвокати – използва изрази като мерки по „превеждане
(traduction)”201, „изразяване (transcription), „въвеждане (introduction)”
или „изпълнение (execution)”202 или „транспониране (transposition)”203.
У нас редица автори използват израза „въвеждане” („невъведена”) за
една директива – нещо, което считам за дълбоко неправилно.
6.2.1. Транспонирането не е:
– възпроизвеждане – Д предполага създаването на нови норми, понякога посочва наистина само резултата, поради което е негодна за
„възпроизвеждане”, защото няма право, което да бъде възпроизведено, а трябва тепърва да бъде „произведено”, разбира се в контекста на
поставените от директивата цели;
– превеждане – още по-малко! Дори когато Д съдържа достатъчно детайлна и даже изчерпателна уредба, СЕС е категоричен: простото превеждане на директивата в национален акт не е добро транспониране;
– „въвеждане” – въвеждането предполага мерки, които да направят съответния акт действащо право в дадена държава – без такива мерки актът
остава „невъведен”, т.е. „извън” действащото право в държавата, недействащ – което безспорно не се отнася за Д: дори никакви мерки да не бъдат
взети по една директива, тя си е действащо право и щом изтече срока за
взимането на мерки, става възможно да се прилага директно пред съд (за
един „невъведен”, т.е. неприложим акт това е немислимо…).
– Не е точен израз и „изпълнение”, тъй като понякога разпоредбите
на директивата са до такава степен указателни, че не могат да бъдат
„изпълнени” – възможно е само да се създадат собствени норми, които
да постигат предписания резултат, но това трудно може да се нарече
просто „изпълнение”…
6.2.2. Според проф. Дени Симон „дейността по транспонирането
се състои в приемането от компетентните национални власти, в посоCJCE, 1980, Commission c/ Belgique, 102/79, Rec. 1473.
CJCE, 1979, Ratti, 148/78, Rec. 1629.
203
CJCE, 1979, Commission c/ Italie, 93/79, Rec. 3837.
201
202
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чения срок, на националните мерки, необходими за прилагането във
вътрешния правен ред, на нормите, постановени от директивата”204.
Макар едно от най-добрите, това определение не е достатъчно ясно.
Струва ми се за уместно да се възприеме разбирането, че
Транспонирането представлява съвкупността от мерки – законодателни, административни и други, – които една ДЧ трябва да
приеме като необходими за постигането на резултата, предписан
от една директива, и в срока, определен от нея.
Разбира се, нито УД, нито друг общностен правен акт, не предвиждат никакви изисквания към транспонирането, освен да бъде „добро”.
ДЧ е длъжна да вземе „всички необходими мерки” – включително и
предвид ултрафундаменталната разпоредба на чл. 4 ДЕС (задължение
на ДЧ за лоялно сътрудничество) – но именно и само на нея принадлежи (първоначално) преценката необходими ли са изобщо някакви мерки (или националното право още преди влизането в сила на
Д е хармонизирано с нея, т.е. предписаните в нея резултати вече са
позитивен факт в действащата национална регламентация) и ако да
– какви и кога в рамките на определения срок да ги вземе. Свободата,
оставена на ДЧ, относно избора на формата и начина за постигане на
дължимия резултат обаче „е в зависимост от резултата, който Съвета
или Комисията искат да видят постигнат”205.
6.2.3. Транспонирането може да включва различни по вид и правен интензитет мерки – това могат да бъдат както само приемане на
един закон, така и цяла съвкупност от законодателни, подзаконови,
административни, организационни, бюджетни, образователни, технически и ред други мерки – в зависимост от материята и в светлината на изискването (заложено в самата природа на директивата като
общностен акт и изрично формулирано по принцип в чл. 4 ДЕС) „да
се вземат всички мерки”. Не е задължително да бъдат само законови
или непременно да включват и законови – преценката се прави за всеки конкретен случай с оглед обективното съдържание на действащото
национално законодателство.
6.2.4. В практиката на СЕС все пак са изведени някои обобщени изисквания към мерките по транспонирането:
– Националните мерки трябва да имат правнообвързващ характер206
и да носят стабилност, да бъдат инструмент на правната сигурност207;
– Трябва да бъдат достатъчно добре популяризирани, за да се гарантира прозрачност на транспонирането – така че ако една директиDenys SIMON, Le système juridique communautaire, PUF, 3e édition, 2001, р. 326.
CJCE, 1977, Enka, 38/77, Rec. 2203.
206
CJCE, 1982, Commission c/ Pays-Bas, 96/81, Rec. 1791.
207
CJCE, 1986, Commission c/ Belgique, 239/85, Rec. 3645.
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ва предвижда предоставянето на субективни права на частните лица,
те да могат да се запознаят ефективно с тях208;
– Частните лица трябва да могат да се позовават на тях пред съд – и
националните съдилища да гарантират тяхното зачитане209;
– Частните лица трябва отделно да разполагат и с процесуални
средства за позоваване на приетите национални разпоредби210;
– Националните мерки трябва да бъдат приети в срок – когато една
директива е приета от СМ, ДЧ имат възможност да оказват влияние
при определянето на срока за транспониране, който да бъде заложен в
директивата, но едно неприето предложение не е основание за неспазване на срока211; при особени обстоятелства е допустимо държавата да
поиска продължаване на срока212;
– И обратно – преди изтичането на срока за транспониране една
ДЧ не може да бъде „обвинявана” за нетранспониране – тя е свободна
да прецени кога и как в рамките на срока да вземе мерките, дори да
го направи в последния възможен момент и дори ако направи това
напълно съзнателно (за защита на определени интереси). Дори в рамките на срока обаче всички ДЧ са обвързани от задължението за лоялност по чл. 4 ДЕС, което в този случай според СЕС означава „въздържане от приемане на каквито и да било мерки, които могат сериозно да
компрометират предписания от директивата резултат213. Държавите
не могат и да транспонират една директива на етапи214.
6.2.5. Задължението за транспониране тежи на „държавата”. Така
неизпълнението на една директива може да бъде вменено на държавата заради поведението (действие или бездействие) на:
– нейните централни представителни органи (парламент, правителство, в по-редки случаи държавен глава, когато упражнява оперативна власт);
– всеки друг държавен орган,
– но и друг субект, който упражнява държавни функции или е под
контрола на държавата – напр. държавно предприятие215, данъчен орCJCE, 1997, Commission c/ France, C-197/96, Rec. I-1489.
Постоянна и изобилна практика, напр.: CJCE, 1987, Commission c/ Pays-Bas, 291/84,
Rec. 3483.
210
CJCE, 1985, Commission c/ Allemagne, 29/84, Rec. І-1661; CJCE, 1996, Commission c/
Luxembourg, С-221/94, Rec. І-5669.
211
CJCE, 1983, Commission c/ Belgique, 301/81, Rec. 467.
212
Пост. практика: CJCE, 1983, Commission c/ Belgique, 301/81, Rec. 467 и др.
213
CJCE, 1997, Inter-Environnement Wallonie, 301/81, Rec. 467.
214
Така виж Жан Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2007, с. 434.
215
Напр. държавната газова компания на Великобритания – CJCE, 1990, Foster,
C-188/89, Rec. I-3313.
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ган216, орган на местната власт217; публично общинско предприятие218
или служби по здравеопазването219, дори конституционно независим
орган, натоварен с поддържането на обществения ред и сигурност220
– или най-общо „всеки орган, каквато и да е правната му форма, който
по силата на акт на държавната власт е натоварен да изпълнява под
неин контрол служба в обществен интерес и който за тази цел разполага с извънредни правомощия по отношение на разпоредбите, приложими в отношенията между частните лица”221.
СЕС е категоричен, че „задължението за резултат, предписано от
директивата, обвързва всички органи на ДЧ, включително и правораздавателните, в рамките на техните компетенции”222.
6.2.6. Във всички случаи не се счита за добро транспониране:
– простото препращане към действащо национално законодателство223;
– наличието на административна или съдебна практика, съобразена с изискванията на директивата, не освобождава държавата от изискването да закрепи по стабилен начин правния резултат, постигнат по
друг начин във въпросната практика224;
– предвиждането на изключения или условия, непредвидени в самата директива, или частично или избирателно транспониране225;
6.2.7. Има разлика между „нетранспониране” и „недобро транспониране”. Една директива ще бъде „нетранспонирана”, когато държавата не е приела никакви национални мерки – нещо все пак много
рядко срещано. Много често обаче ДЧ „не транспонират коректно”
адресирани до тях директиви: взимат мерки, които обаче не са „всички необходими”, т.е. не са „достатъчно добри”, „адекватни”, поради
което осъщественото транспониране е „некачествено”, „неточно”.
Срокът е ирелевантен – във всички случаи за проблем с транспонирането става дума само след изтичането на срока.
Във всички случаи трябва да се има предвид, че недоброто транспониране на директивите представлява най-често срещаният повод за
CJCE, 1982, Becker, 8/81, Rec. 53; CJCE, 1990, Busseni, C-221/88, Rec. І-495.
CJCE, 1989, Contanzo, 103/88, Rec. 1839 – цит. по Sean VAN RAEPENBUSCH, Droit
institutionnel de l’Union européenne, Larcier, 2005, p. 478.
218
CJCE, 1997, Kampelmann, AJ С-253-258/96, Rec. І-6907, р.46.
219
CJCE, 1986, Marshal, 152/84, Rec. 723.
220
CJCE, 1986, Johnston, 222/84, Rec. 1651.
221
CJCE, 1990, Foster, C-188/89, Rec. I-3313, р. 20.
222
CJCE, 1984, Von Colson, 14/83, Rec. 1891, р. 26.
223
Пост. практика: CJCE, 1997, Commission c/ Allemagne, С-96/95, Rec. І-1653 и ред. други.
224
CJCE, 1980, Commission c/ Belgique, 102/78, Rec. 1473; CJCE, 1996, Commission c/ Grèce,
С-236/95, Rec. І-4459 и др.
225
CJCE, 1989, Firma Eau de Cologne, 150/88, Rec. 3891; CJCE, 1990, Commission c/ Belgique,
304/88, Rec. 2812.
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започване от ЕК на производство срещу ДЧ по чл. 226. И обратно – че
стремежът на всяка ДЧ да взема добре и в срок необходимите за транспонирането мерки не остава незабелязан226…
6.3. Директният ефект на нормите на директивата. В своята практика Съдът на ЕС еднозначно приема, че при нетранспониране (или
недобро транспониране), Д може да прояви директен ефект227. Разбира се, той изключва възможността за пълен („хоризонтален”) директен
ефект – едно частно лице не може да черпи от една Д права срещу
друго частно лице. Съдът на ЕС обаче по никакъв повод не прилага
интеграционни норми с директен ефект – тяхното прилагане по спорове е изцяло в компетентността на националните съдилища. Поради
това този въпрос няма да бъде разглеждан тук228.

7. Решението по чл. 288 ДФЕС

Чл. 288, ал. 4 ДФЕС: „Решението е обвързващо в своята цялост за онези,
до които е адресирано.”
Решенията, приемани в рамките на ЕС, са навярно най-многофункционалните общностни източници. Разбирането за тяхната същност
е поредната линия на разграничение сред различните представители
на доктрината. Някои автори разглеждат „решението”, предвидено в
чл. 288, като събирателно понятие за различни видове актове – както
индивидуални, така и нормативни… Проф. Жаке обаче е категоричен: „другите решения, за които нерядко се използва германският термин beschluss, нямат нищо общо с решенията по чл. 288. Става дума за
общи актове без адресат”229. Приемам, че трябва да се разглеждат два
вида решения – това по чл. 288 (индивидуален акт) и всяко друго.
7.1. Особености на решението по чл. 288. Решението по чл. 288 е
правен акт, предназначен за директна намеса в правната сфера на
частните лица в материи, в които ЕС е овластен за това.
7.1.1. Решението е индивидуален акт, задължителен във всички свои
елементи. То е инструмент за упражняване на предоставените компе226
Виж Слово на Министър-председателя на Република България при откриването на
Международната магистърска програма. – В: Атанас СЕМОВ (съст.), Записки по Европейско право, т. І, С., 2009, УИ „Св. Климент Охридски”.
227
CJCE, 1974, Van Duyn, 41/74, Rec. 1337.
228
Подробно виж в: Атанас СЕМОВ, Принципи на прилагане на правото на ЕС, Институт по публична администрация, Институт по Европейско право, С., 2007, с. 116 и сл.
229
Жан Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”, С.,
2007, с. 438.
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тенции в редица материи и може смело да бъде уподобено на индивидуален административен акт230. СЕС го определя като „индивидуален
акт по изпълнение на Общностното право”231.
7.1.2. Като индивидуален акт, решението има винаги конкретно посочени адресати. То поражда правни последици само за своите адресати. Това обаче не ограничава възможността от решение, адресирано
до една ДЧ, права да черпят и частни лица. Когато адресати са частни
лица, това е типичен акт с директен ефект.
7.1.3. Адресати на решението са само частни лица или ДЧ. Едностранни актове на институциите, дори да носят наименованието „решение”,
адресирани до различен субект, нямат характеристиките на решение
по чл. 288. Може би най-типичното решение, адресирано до частно
лице, е решението на ЕК по чл. 105 ДФЕС (стар чл. 85 ДЕО) във връзка с
чл. 101 ДФЕС (стар чл. 81 ДЕО) относно забраната за концентрация на
предприятия – с него ЕК вменява на няколко предприятия, нарушили
чл. 101, задължението да прекратят нарушението и им налага санкция.
7.1.4. Когато е адресирано до ДЧ, решението се доближава до представата за нормативен акт – „инструмент за индиректно нормотворчество, когато има за адресати всички държави-членки”232. Такова решение може да предвижда приемането на вътрешни мерки – подобно
на транспонирането, оказва се разновидност на директивата. Двата
акта обаче трябва ясно да се различават. Националните мерки се приемат в условията на обвързана администрация, без свобода на преценка, и представляват обикновени актове по изпълнението. Типично
индивидуално решение, адресирано до ДЧ, пък е решението на ЕК по
чл. 108 ДФЕС (стар чл. 88 ДЕО) относно държавните помощи – с него
ЕК вменява на съответната ДЧ задължението да прекрати нарушението на чл. 107. Типично решение, адресирано до всички ДЧ, е решението на СМ за ускоряване на мерките по премахване на митата и таксите
с еквивалентен ефект преди края на преходния период (1968 г.).
7.1.5. Решението се изпраща на неговия адресат и влиза в сила от
момента на получаването му. Решенията, приети по процедурата
за съвместно приемане на актове обаче, подлежат на обнародване в
ОВЕС – под рубриката „Актове, чието публикуване не е условие за
230
„По същество заимства белезите на индивидуалните правни актове в националните правни системи.” – Denys SIMON, Le système juridique communautaire, PUF, 3 e
édition, Paris, 2001, p. 332.
231
CJCE, 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes c/ Conseil, AJ 1617/62, Rec. 901 – на бълг. език виж 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 213.
232
Ружа ИВАНОВА. Правна система и съдебна защита в Европейския съюз. – В: Пенка
КАРАИВАНОВА (съст.). Основното за Европейския съюз, УИ „Св. Климент Охридски“,
Университет на Лимерик и ЦЕИ, С., 1998, с. 47.
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действието им” – но това не отменя изискването за съобщаване на адресатите, което единствено има правопораждащо действие233.
7.1.6. Могат да се разграничават „базови” решения, приети директно на основата на разпоредба на УД, и „изпълнителни” решения, приети в изпълнение на базови решения234.
7.1.7. Срещу решенията не е възможно възражение за незаконосъобразност след изтичането на срока за атакуване по чл. 263 ДФЕС.
7.2. Индивидуални решения по чл. 288 ДФЕС могат да приемат:
– Съветът;
– Съветът и Парламентът – в процедурата по съвместно приемане
на актове, като това решение подлежи на обнародване в ОВЕС;
– Парламентът;
– Комисията – било на основание разпоредба на УД, било при овластяване от СМ;
– Европейската централна банка (чл. 132 ДФЕС).
7.3. Трябва да се има предвид, че чл. 289, § 1 ДФЕС изрично предвижда възможност за приемането на нормативни решения, каквото
институциите приемаха и преди ЛД, но без да е предвидено изрично
в общата уредба (виж по-долу т. 12.4.)

8. Препоръки и становища

Чл. 288, ал. 5 ДФЕС: „Препоръките и становищата нямат задължителен
характер.”
Последните два акта, предвидени в чл. 288 – препоръки и становища235, формално са без правна сила, те не обвързват. Те се приемат от
общностните институции по въпроси, по които последните не са овластени да приемат обвързващ акт, или пък когато същите преценят,
че такъв не е нужен.
8.1. Чл. 17, § 1 ДФЕС предвижда ЕК да формулира препоръки или
становища в материи, които са предмет на договора, ако той го предвижда изрично или ако самата ЕК го смята за необходимо. Най-общо,
становището е израз на мнение относно даден въпрос, то се вписва в
рамките на процедура, водеща до приемането на обвързващ акт (приCJCE, 1972, Geigi c/ Commission, 52/69, Rec. 787.
Сравнително рядко разбиране – виж напр. Jean-Marc FAVRET, Droit et pratique de
l’UE, Gualino éditeur, 4e édition, 2003, p. 341.
235
Смятам „становище” за по-точен по смисъл превод на „avis” от срещаното
„мнение”, за което на френски език се използва „opinion”, респ. и на английски език
„opinion”.
233
234

86

мер: становище на ЕП по проект за регламент, мотивирано становище
на ЕК в процедурата срещу ДЧ по чл. 258). Препоръката често представлява индиректен инструмент за сближаване на законодателствата,
отличаващ се от директивата само по липсата на задължителен характер (пример: препоръките на ЕК от 23 юли 1962 г. относно приемането
на списък на професионалните заболявания и др.)236.
Новата разпоредба на чл. 292 ДФЕС след ЛД доурежда изрично възможността Съветът да приема препоръки. Внушението, че става дума за
акт, който силно се доближава до правните актове, се налага от изискването препоръката да се приема само по предложение на ЕК в материите,
за които се предвижда той да приема правни актове само по предложение
на ЕК, респ. да приема препоръката с единодушие винаги, когато за приемането на правен акт в съответната материя се изисква единодушие.
Възможност за приемане на препоръки е предвидена изрично и за ЕК
и ЕЦБ – но само когато УД изрично предвиждат това в конкретните материи. Това ограничение очертава дълбоката разлика между препоръката
и становището, при което дистанцията от правните актове е по-голяма.
8.2. Ако становището изразява само мнението на органа, който го
издава, една препоръка на Съвета или Комисията може да има определен правен ефект – например като „покана за определено поведение,
нещо като необвързваща директива, която играе важна роля като индиректен източник за сближаване на националните законодателства”237. Според
СЕС препоръките не са напълно лишени от правно действие и националните съдии са длъжни да ги имат предвид при преценката на
националните норми, ...особено когато са предназначени да допълнят
задължаващи Общностни норми!238
8.3. Редом с това, обаче, за препоръките и становищата в особено
висока степен важи установеното от СЕС правило, че видът на акта
се определя от неговото съдържание, а не от наименованието му – и
подлежи на конкретна преценка дали даден акт, приет като препоръка или становище, не съдържа обвързващи правни норми, поради
които той да може да бъде квалифициран като правен акт239.
8.4. СЕС еднозначно установява задължение националният съд
„да взема предвид препоръките на Общностните институции” при
Sean VAN RAEPENBUSCH, Droit institutionnel de l’Union européenne, Larcier, 2005, р. 374.
Guy ISAAC, Marc BLANQUET, Droit communautaire générale, Armand Colin, 2001,
8e éd., р. 146.
238
Ibid.
239
Виж напр. CJCE, 1957, Societé des usines à tubes de la Sare с/ H.A. CECA, AJ 1/57 &
14/57, Rec. 4407.
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решаването на спорове, особено при тълкуването и прилагането на
национални норми, приети с оглед прилагането на общностни норми
или допълването им240. Той извежда това задължение от задължението
за лоялно сътрудничество по чл. 4 ДЕС (стар чл. 10 ДЕО).
8.5. Разбира се, въпрос за ефективен директен ефект (възможност
за черпене на права пред съд) на препоръките и становищата не може
да се поставя.
Поради изложеното приемам, че препоръките и становищата не
само имат място в системата на източниците на Правото на ЕС, а и
трябва да се познават в тяхното многообразие – в качеството им на
тълкувателен източник.

9. Законодателни и незаконодателни актове
след Лисабонския договор

Лисабонският договор въведен нова номенклатура на правните актове на институциите на ЕС – основно с цел да въведе някаква яснота
относно тяхната йерархия: „пирамида с три нива” според сполучливия израз на проф. Жаке, който обаче сам отбелязва: „както и да сега,
наименованието на актовете не е особено показателно за тяхното място в йерархията на нормите”241).
Понятието „делегиран акт” има предназначение да регулира някои особени ситуации, свързани със сложното разпределяне на изпълнителните функции (според Жаке „власт”) в рамките на ЕС между неговите институции и ДЧ.
Новата номенклатура на ДФЕС всъщност въвежда три категории
правни актове:
– законодателни актове (чл. 289 ДФЕС);
– делегирани незаконодателни актове (чл. 290 ДФЕС);
– изпълнителни актове (чл. 291 ДФЕС).
Тази номенклатура обаче не променя наименованията на отделните видове актове – във всяка от тези групи ще могат да се приемат регламенти, директиви или решения, но с ориентиращото допълнение
„делегиран” или „изпълнителен” в наименованието.

CJCE, 1989, Grimaldi, C-322/88, Rec. 4407.
Жан-Пол ЖАКЕ, Лисабонският договор. – В: Атанас СЕМОВ, Христо ХРИСТЕВ
(съст.), Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари, СУ „Св. Климент
Охридски” и Институт по европейско право, С., 2009, с. 77.
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9.1. Член 289, въведен с ЛД, предвижда всички основни правни актове на институциите на ЕС да се приемат съгласно „законодателна
процедура”.
9.1.1. Обикновена е процедурата по съвместно приемане на правни
актове от Съвета и ЕП по предложение само на ЕК, която се обявява за
основна и се прилага винаги, когато не е предвидено изрично прилагането на друга нормотворческа процедура за „специфичните случаи”.
9.1.2. Специална е всяка друга законодателна процедура, предвидена в УД, за приемане на правен акт от „ЕП с участието на Съвета” или
от „Съвета с участието на ЕП”.
9.1.3. Правните актове, приети по „обикновената” или по „специална” законодателна процедура се считат за „законодателни актове”.
Това обаче не се отбелязва в наименованието на отделния акт.
9.1.4. Нормотворческите процедури за приемане на актове в останалите случаи, когато УД предвиждат или допускат това, не се считат
за „законодателни”, респ. приетите по такива процедури актове не са
„законодателни актове”.
9.2. Законодателните актове уреждат основните въпроси от материите, в които ЕС има предоставена компетентност. „Като се има
предвид досегашната практика на приемане на общностна уредба в
базови и изпълнителни нормативни атове, може да се допусне, че законодателните актове ще определят основните правила, на които се
подчиняват отношенията в дадената материя; основните права, които
произтичат за частните лица от нея; основните форми на регулиране
на национално или европейско ниво; основни разрешения на политиката на Съюза; активни мерки, които следва да бъдат приложени за
постигането на определени общи цели и др.”242
9.3. Член 290 ДФЕС предвижда възможност законодателен акт да
овласти ЕК да приема „незаконодателни актове от общ характер”
9.3.1. Овластяването, наречено според чл. 290 „делегиране”, се прави изрично в законодателния акт и определя целите, съдържанието,
обхвата и продължителността” на овластяването.
9.3.2. Не могат да бъдат предмет на делегиране „съществените елементи” от една материя – като преценката, разбира се, се прави от органа, който приема акт, а при спор принадлежи на Съда на ЕС.
9.3.3. Законодателният акт определя изрично условията на делегирането, които могат да включват:
Христо ХРИСТЕВ, Договорът от Лисабон – основни промени в първичното право на ЕС. – В:
Атанас СЕМОВ, Христо ХРИСТЕВ (съст.). Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и
коментари, УИ „Св. Кл. Охридски” и Институт по европейско право, С., 2009, с. 210.
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– възможност за оттегляне от ЕП и Съвета на делегирането;
– и срок за влизане в сила на делегирания акт.
9.3.4. В наименованието на акта – регламент, директива или решение – изрично се добавя прилагателното „делегиран”.
9.4. Незаконодателният акт „допълва или изменя определени несъществени елементи от законодателния акт”.
9.4.1. Няма нормативна уредба на разбирането за „допълване” или
„изменяне” и очевидно тежестта да установи правила отново ще легне
на Съда на ЕС.
9.4.2. Делегираните актове „ще предлагат решение на конкретните
въпроси по прилагане на заложените в законодателните актове решения – било установяването на форми, срокове, процедури по прилагането на съответния законодателен акт, било подробното развитие на
заложени в него основни решения.”243
9.5. Изпълнителните актове, предвидени в чл. 291 ДФЕС, се използват само когато законодателен или делегиран незаконодателен
акт („правнообвързващите актове”) на институция на ЕС го предвижда изрично.
9.5.1. Актовете по чл. 289 и 290 ДФЕС могат изрично да предвиждат
овластяване на ЕК с изпълнителни правомощия.
9.5.2. Те могат да овластят с такива правомощия и Съвета – но само
в „специфични и надлежно обосновани случаи” или по въпросите на
прилагането на правата на гражданите на ЕС по чл. 24 и 26 ДЕС.
9.5.3. Всъщност осъществяването на изпълнителни функции от
страна на институциите на ЕС следва са се разглежда като изключение. „ЛД потвърждава, че изпълнителната власт принадлежи на ДЧ
– пише проф. Жаке. – Изпълнението от Комисията е изключение, което се прилага, когато са необходими еднакви мерки в рамките на целия ЕС. В този случай изпълнителната власт принадлежи на ЕК като
собствена власт. Това е стъпка към разделение на властите.”244
9.5.4. В наименованието на всеки регламент, директива или решение задължително се добавя прилагателното „изпълнителен”245.
Пак там.
Жан-Пол ЖАКЕ, Договорът от Лисабон. – В: Атанас СЕМОВ, Христо ХРИСТЕВ
(съст.), Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари, УИ „Св. Кл. Охридски” и Институт по европейско право, С., 2009, с. 79.
245
…Както трябва да се разбира изразът на чл. 291, § 4 ДФЕС – „implementing” (англ.),
„d’exécution” (фр., което наистина е различно от „exécutif”) – на български език „за изпълнение” и „изпълнителен“ ще означават едно и също, но първото звучи тромаво и
изкуствено, поради което настоявам актовете да се превеждат като „изпълнителни”…
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10. Правен режим на едностранните актове на институциите

Чл. 296 ДФЕС: „Правните актове се мотивират и се позовават на предложенията, инициативите, исканията или становищата, предвидени в Договорите.”
На работен общностен език задължителното съдържание на актовете се нарича „виза” на акта. Нейното предназначение е да позволи
на общностния съдия да провери спазването на процедурните изисквания, предвидени в УД.
Вътрешните правилници на институциите (и най-вече този на Съвета) и особено практиката на СЕС предвиждат множество други изисквания. СЕС извежда цяла система от задължителни реквизити, без
които един общностен правен акт подлежи на отмяна.
10.1. Наименование на акта
10.1.1. Авторът на акта трябва да определи неговия характер – особено предвид същностната разлика в действието на отделните видове
актове, прокарана в чл. 288. Така наименованието на акта следва да
бъде първия ориентир за неговото съдържание и действие, респ. за неговите адресати.
10.1.2. В същото време постоянна практика на СЕС е да релативизира наименованието на акта и да налага съдържанието му като водещ
критерий при определяне на неговия характер246. Още през 1956 г. той
е категоричен: „Действителната природа на един акт зависи от неговия предмет, от съдържанието и действието му, а не от формата или
наименованието, определени от органа, който го приема.”247
10.1.3. СЕС си позволява дори да „възстановява” точното наименование на акта, с всички произтичащи правни последици, когато даденото от автора наименование е очевидно неточно248.
10.1.4. Наименованието включва и ясно посочване на автора на акта
– затова традиционно се посочва „регламент на Съвета” или „Директива на Комисията” и т.н.
10.2. Определяне на правното основание на акта. Това е изключително съществен елемент. „Изборът между различните видове актове
зависи от правното основание на съответното действие на Общността.”
10.2.1. В огромната част от случаите УД изрично предвиждат конкретния вид акт, който съответната институция може да приеме. В редки слу246
CJCE, 1977, Koninlijke Scholten Honig c/ Conseil et Commission, 101/76, Rec. 707; CJCE,
1981, IBM c/ Commission, 60/81, Rec. 2639 и мн. др.
247
Постоянна и изключително изобилна практика: CJCE, 1956, Fédération de charbon
de Belgique 8/55, Rec. 8155; CJCE, 1981, IBM, 60/81, Rec. 2639.
248
CJCE, 1959, Phoenix-Rheinrohr, 20/58, Rec. 163.
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чаи УД запазват мълчание или посочват повече от един годен за приемане вид акт. Чл. 296 ДФЕС определя: „когато Договорите не предвиждат
вида акт, който следва да се приеме, институциите решават това за всеки
отделен случай, при зачитане на приложимите процедури и принципа
на пропорционалност.” В материите на изключителна компетентност
институциите са напълно свободни в преценката за вида акт.
10.2.2. Правното основание трябва да бъде посочено изрично във
„визата” на акта или по изключение поне ясно да се подразбира от
мотивите249.
10.2.3. Изборът на правно основание обаче „не може да зависи единствено от убеждението на институцията за преследваната цел, а трябва да се основава на обективни елементи (като целта и съдържанието
на акта – б.а.), подлежащи на съдебен контрол”250.
За да се удостовери точното спазване на процедурните предписания на УД, всеки акт трябва да посочва:
– чие е предложението (проектът). По правило в рамките на интеграционната институционна система почти изключително право на
„законодателна” инициатива е предоставено на ЕК;
– внесените промени в проекта;
– актът на ЕП в рамките на нормотворческата процедура – становище (в процедурите по консултиране), одобрение (в процедурите по
сътрудничество или одобрение) и респ. позицията по приемането на
акта (в процедурата по съвместно приемане);
– предоставените становища на консултативните комитети.
10.3. Мотиви. Това е най-същественото изискване и най-често е
било предмет на произнасяне на общностния съд. „Мотивите са задължителен елемент за валидност на всеки общностен акт.”
10.3.1. Липсата на мотиви е абсолютна предпоставка за отмяна на
акта. СЕС обаче приравнява на последиците на липса на мотиви и редица случаи на „непълноценни” мотиви.
10.3.2. Мотивите трябва да са ясни, конкретни и изчерпателни – да
дават на прилагащия орган пълната необходима информация, за да
може да осигури еднообразно и правилно прилагане. Ролята на мотивите за осигуряването на добро прилагане на Общностното право е
подчертавана настоятелно.
10.3.3. „Мотивирането има двойна цел. „Мотивирането от една страна позволява на заинтересованите лица да разберат съдържанието на
решението, което ги засяга, и да защитят интересите си и от друга стра249
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CJCE, 1987, Commission c/ Conseil, 45/86, Rec. 1493.
CJCE, 1991, Commission et PE c/ Conseil, C-300/89, Rec. 2895.

на, позволява на съдията да упражни контрола за законност в рамките
на чл. 267 ДФЕС в полза на лицата, които имат право на иск.”251
10.3.4. Мотивите имат съществена роля в материите извън изключителната компетентност на ЕС: изрично трябва да е анализирано зачитането на принципите на пропорционалност и особено на субсидиарност.
10.3.5. СЕС извежда задължение за мотивиране дори на индивидуалните решения, издавани от националните власти, когато се отнасят за упражняването на основно право, гарантирано от УД, с оглед
ефективната възможност за защита на това право по съдебен ред пред
национална юрисдикция252.
10.4. Датиране и подписване на акта. Отсъствието на подпис е нарушение на императивното изискване за правна сигурност – подписът „позволява да се удостовери в случай на оспорване пълното съвпадение на публикуваните версии с волята на автора”253. Подписаният
акт не може да бъде изменян, освен ограничено изменение, сведено
до граматически поправки.
10.5. Обнародване и съобщаване. Чл. 297 ДФЕС (стар чл. 254 ДЕО)
и чл. 17 и 18 на Вътрешния правилник на Съвета уреждат условията
за обнародване на общностните правни актове.
10.5.1. Договорът от Ница преименува Официалният вестник на Европейските общности в Официален вестник на ЕС (ОВЕС). Изданието
излиза в две „серии” – серия „L”, която съдържа нормативни актове,
и серия „С”, включваща актове, чието обнародване не е задължително
според УД. Изданието се публикува на всички (23) официални езици
на ЕС, като всяка от езиковите версии има еднаква правна валидност.
В случай на съмнения относно точността на преводите, отправна точка има оригиналът на публикувания акта, чиято автентичност е удостоверена с изискуемите подписи (виж по-долу).
10.5.2. Изискването за публикуване е основен принцип – един общностен акт е непротивопоставим на лицата, които не са имали възможност да се осведомят за действието му254.
10.5.3. Актовете, които не подлежат на публикуване, се съобщават
на техните адресати.
CJCE, 1968, Mandelli c/ Commission, 3/67, Rec. 36. Тази формула е постоянна практика: CJCE, 1998, Sytraval, C-367/95, Rec. I-1719, вкл. и за ПИС: TPI, 2005, Common Market
Fertilizers c/ Commission, AJ T-134 & 135/03, p. 156.
252
CJCE, 1987, UNECTEF c/ Heylens, 222/86, Rec. 1676.
253
CJCE, 1994, Commission c/ BASF, C-137/92, Rec. I-2555, p. 75.
254
CJCE, 1979, Racke, 98/78, Rec. 69.
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10.6. Влизане в сила. Чл. 297 ДФЕС определя ясно няколко варианта за влизане в сила на общностните актове:
– Законодателните актове влизат в сила на 20-я ден от обнародването в ОВЕС или на посочената в тях дата;
– Незаконодателните актове влизат в сила на 20-я ден от обнародването в ОВЕС, на посочената в тях дата или от момента на получаването, когато не подлежат на публикуване;
При определени условия несъобщаването на един акт представлява нарушение на изискуемата форма и основание за отмяна255.
10.7. Особени правни последици на актовете на институциите. Член
299 ДФЕС (стар чл. 256 ДЕО) определя, че актовете на институциите се ползват с изпълнителна сила и подлежат на принудително изпълнение.
10.7.1. Актовете на Съвета (приети самостоятелно или съвместно с ЕП),
на ЕК или на ЕЦБ имат изпълнителна сила по отношение на субектите
на правото в държавите-членки, когато предвиждат парични задължения
за тях. Те подлежат на изпълнение без никакви допълнителни мерки.
10.7.2. Когато е необходимо принудително изпълнение, на общо основание се прилаган националните процесуални норми на държавата,
на чиято територия се осъществява. Не се изисква никакъв допълнителен контрол от националния орган по принудителното изпълнение,
какъвто всяко правителство едностранно определя и уведомява за това
ЕК и СЕС. Необходимо е само към изпълнителното основание (акта на
ЕС) да се приложи решението на този орган.
10.7.3. Контролът относно законосъобразността на изпълнителните
мерки е възложен изцяло на националните съдилища. Всяка заинтересована страна обаче може да поиска от СЕС спиране на изпълнението
на общностния акт, представляващ изпълнително основание, в рамките на заведено производство за отмяна на този акт по чл. 263 ДФЕС.
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CJCE, 1999, Hoechst, C-227/92, Rec. I-4443.

V. Други производни източници на Правото на ЕС
Предписанията на самите УД и особено практиката на институциите налага използването на огромно разнообразие общностни актове, непредвидени в чл. 288 ДФЕС (стар чл. 249 ДЕО). Проф. Шон ван Репенбуш
дори определя номенклатурата по чл. 249 ДЕО за „неадекватна”256…

11. Нетипични актове

Според проф. Жан-Марк Фавре „те са инструменти на „soft law” и
техните цели са различни: в едни случаи позволяват на институциите
да изразят мнение или желание по определен въпрос (декларации, заключения, резолюции…), в други обявяват, предхождат или подготвят
приемането на задължителен акт (заключения на Европейския съвет,
програми…); могат да внасят уточнения или институционни подобрения по въпроси, които няма как да бъдат уредени детайлно в УД,
например относно условията за сътрудничество между институциите
(междуинституционни споразумения, общи декларации)”257.
11.1. Видове нетипични актове. Тяхната класификация е условна258:
– съобщение;
– междуинституционно споразумение;
– решение259
– заключение;
– Резолюция260;
Sean VAN RAEPENBUSCH, Droit institutionnel de l’Union européenne, Larcier, 2005, р. 376.
Jean-Marс FAVRET, Droit et pratique de l’UE, Gualino éditeur, 4e édition, 2003, р. 343.
258
Нещо повече – съществуващата на български език терминология e бедна да отрази богатството на имена на „нетипичните” актове… Какво е точното съответствие
на български език например на „deliberation”, „discipline”, „procès-verbal” и др.?...
259
Проф. Жаке обобщава: „Тези решения, за които нерядко се използва немският
термин beschluss, нямат нищо общо с решенията по чл. 249. Става дума за общи актове без адресат. Може да става дума за решения, предвидени в УД (решения относно
собствените приходи, …решения относно начина на упражняване на предоставените
на ЕК изпълнителни компетенции…). В тези случаи самият договор определя техните
правни последици. Може също да става дума за решения с вътрешно действие (създаване на комитети). – Жан Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС, ИЕП и УИ „Св. Кл.
Охридски”, С., 2007, с. 438.
260
„СМ редовно приема резолюции или заключения. Заключенията са завършек
на дебат в рамките на една негова сесия. Те могат да съдържат чисто политически
декларации, но и решения (beschluss). …Резолюциите на съвета съдържат най-често
програма за бъдещи действия в определена област. – Жан Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2007, с. 449-440.
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– Декларация (вкл. обща декларация на няколко институции);
– обсъждане на Съвета (délibération, не е голяма грешка да се нарече и решение);
– доклад261;
– писмо;
– насоки (отправни линии);
– програма;
– календар;
– поведенчески кодекс;
– modus vivendi;
– протокол (запис);
– дисциплина (дисциплиниращи или задължаващи насоки или инструкции);
– бяла книга;
– зелена книга262 и др.
– С известни уговорки тук могат да бъдат отнесени уставите, вътрешните регламенти263 и директиви, приемани от институциите за
уреждане на важни въпроси от тяхното функциониране (напр. финансовите регламенти по чл. 322 ДФЕС, стар чл. 279 ДЕО). Те несъмнено имат правно действие, а някои от тях – като процесуалните правилници на Съда и ОС несъмнено са годни да пораждат последици както
за ДЧ, така и за частните лица.
Някои от тези актове имат по-широка употреба и понякога много
съществени роля и значение, които изискват представяне.
11.2. Съобщение (неправилно, но все по-упорито наричано „комуникация”) – нарастването на неговата употреба в практиката на ЕК е изключително. Някои от съобщенията дори очевидно си поставят за цел
пораждането на правни последици – нормативният им характер е понякога демонстративен: напр. Съобщението на ЕК от 1993 г. относно сътрудничеството между ЕК и националните правораздавателни органи
по прилагането на чл. 85 и чл. 86 ДЕО или съобщенията относно прилагането на чл. 92 и 93 ДЕО (от началото на 90-те години) и ред други.
Жаке отбелязва, че понякога под формата на съобщения биват оповестявани програмни документи като „бели” и „зелени книги”, „доклади”.
Може да става дума както за предвидените в УД доклади на основни органи –
Омбудсман, ЕЦБ, дори на председателството, така и за доклади на ЕК например.
262
Проф. Жаке например посочва „белите и зелените книги” сред… „съобщенията
на ЕК” – Жан Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”,
С., 2007, с. 440.
263
Например вътрешните устройствени регламенти на институциите смятам за
по-правилно да превеждаме (наричаме) устройствени правилници.
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За него те нямат правно действие, но „могат да породят правни очаквания на частните лица (в контекста на доверието в законодателство), доколкото бъдещото поведение на законодателя е конкретно очертано”264.
Специално внимание заслужават съобщенията на ЕК в материята
на конкуренцията, чрез които „тя изразява своето виждане по принципни въпроси във връзка с прилагането на общностното право на
конкуренцията”265. Чрез тях тя уведомява например за линията на поведение, която смята да води по отношение на някои споразумения
между предприятия по чл. 81, § 1.
Като примери можем да посочим:
– „Съобщение на ЕК относно общностните структурни политики
– равносметка и перспективи”266 и „Европа 2 000. Перспективи за развитието на общностните територии”267;
– Съобщение на ЕК относно конкурентоспособността на индустрията и околната среда268;
– Легендарната „Бяла книга за вътрешния пазар”, представена от
ЕК пред Европейския съвет в Милан на 28 юни 1985 г.
– „Зелената книга за въздействието на транспорта върху околната
среда”269.
11.3. Междуинституционните споразумения (МС) заслужават отделно внимание, дори само поради факта на значително нарасналата им роля (като се започне от споразуменията в бюджетната сфера),
особено в последното десетилетие. През 1996 г. СЕО се принуждава
да признае възможността такива актове да пораждат правни последици270. Лисабонският договор кодифицира съдебната практика: чл. 295
ДФЕС предвижда възможност „ЕП, Съвета и ЕК да сключват междуинституционни споразумения, които могат да имат обвързващ характер”.
Проф. Жаке отбелязва, че „доколкото функционирането на институциите се основава на лоялното сътрудничество между тях, междуинституционното споразумение се явява привилегирована техника за
осъществяването на това сътрудничество. То позволява по-специално
осъществяването на предвидените в УД процедури при строгото им
зачитане, тъй като, като всеки акт на производното право, то трябва да
264
Жан Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”, С.,
2007, с. 438.
265
Първи специален доклад относно политиката на конкуренцията – април 1972 г.
266
COM 92/84 final – 18. 3. 1992.
267
COM 91/452 final – 7. 11. 1991.
268
JOCE, C, 4. 11. 1992.
269
COM 92/46.
270
CJCE, 1996, Commission c/ Conseil, C-25/94, Rec. I-1469.
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е съобразено с първичното право. Поради това не трябва да учудва, че
една от областите, където междуинституционното споразумение намира най-широко приложение, е бюджетното право.”271
Озадачава обаче, че той разглежда като междуинституционни споразумения много разнообразни актове, повечето от които сякаш имат
друга природа: „поведенчески кодекс”, „modus vivendi”, „водещи начала” или „декларации”272…
Проф. Ридо приема, че този вид актове „запълват сивите зони на
Договорите, водят до подобряване на процедурите и на междуинституционните отношения или потвърждават обща политическа воля, а
понякога целят и преодоляване на рамките на Договорите, най-вече
под натиск на ЕП”273. СЕО от своя страна е съгласен, че когато УД предвиждат сътрудничество между институциите, но мълчат относно неговата форма, то самите институции, „в рамките на съответните си правомощия”, следва „да уредят формите на своето сътрудничество”274.
Той не се колебае да приеме, че такива актове могат да имат правни
последици в отношенията между институциите275, дори когато става
дума за акт, наименуван „декларация”276. ПИС приема за приложимо
право по дело поведенческия кодекс на СМ и ЕК относно достъпа до
информация и да отмени отказ, противоречащ на този кодекс277.
Сред по-важните междуинституционни споразумения могат да се
посочат:
– междуинституционната декларация от 25 октомври 1993 г. относно демокрацията, прозрачността и субсидиарността, включваща и
споразумението относно процедурите по прилагането на принципа
на субсидиарността278;
– споразумението на ЕП, СМ и ЕК от 25 октомври 1993 г. относно
хода на работата на помирителния комитет в рамките на производството за съвместно приемане на актове279;
271
Жан Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”, С.,
2007, с. 438-439.
272
Пак там, с. 439.
273
Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, L. G. D. J.,
2006, 5e éd, p. 181.
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CJCE, 1983, Kloeckner-Werke AG c/ Commission, 244/81, Rec. 1451.
275
CJCE, 1988, Grèce c/ Consel, 204/86, Rec. 5359.
276
CJCE, 1998, Rouaume-Uni c/ Commission, C-106/96, Rec. 2729.
277
TPI, 1995, Carvel et Guardian Newspapers, T-194/94, Rec. I-2765. По отношение на
същия кодекс обаче по-различно е виждането на СЕО – CJCE, 1996, Pays-Bas c/ Conseil,
C-58/94, Rec. I-2169.
278
Bull. CE 10/93, p. 1.6.2. et 2.2.1.
279
Bull. CE 10/93, p. 1.6.5. et 2.2.3.
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– споразумението на ЕП, СМ и ЕК от 29 октомври 1993 г. относно
бюджетната дисциплина280;
– споразумението на ЕП, СМ и ЕК от 20 декември 1994 относно ускорената работа по кодификацията на законодателните актове281;
– споразумението (наречено modus vivendi…) на ЕП, СМ и ЕК от 20
декември 1994 относно мерките за изпълнение на съдебните решения
по чл. 234282;
– след влизането в сила на ДА – споразумението на ЕП, СМ и ЕК
от 16 юли 1997 г. относно бюджетните правила за финансирането на
съвместните действия в рамките на ОПВРС283;
– споразумението на ЕП, СМ и ЕК, на основание Декларация 39 към
ДА, от декември 1998 г. относно редакционното качество на общностното законодателство284; то е заменено от споразумението „За по-добро законодателство” от декември 2003285;
– споразумението между ЕП, СМ и ЕК от 25 май 1999 г. относно разследванията на ОЛАФ286;
– „междуинституционните споразумения” са форма, използвана и
в отношенията между някоя от институциите и други основни органи:
като споразумението между ЕК, Европейската инвестиционна банка и
Сметната палата относно механизмите за осъществяване на контрола
от страна на СП и ред други.
– Да не забравяме и междуинституционното споразумение от 12 декември 2007 г., подписано ден преди Лисабонския договор, но вече от
ЕП, СМ и ЕК, с което те прогласиха Хартата за основните права на ЕС,
за която самият ЛД отрежда място на „равнопоставена” на УД и неделима от тях – макар с напълно различна от тях форма…
11.4. Решение. Актовете, които институциите решават да наименуват „решение”, са многобройни и по същността си многообразни.
Редица автори (вкл. проф. Жаке) предпочитат да посочват и немското съответствие на този вид не-индивидуални решения: Beschluss. Това
са актове, които институциите приемат в рамките на предоставените на ЕС компетенции – т.е. в рамките на властовите си правомощия.
JOCE, 22. 11. 1993, No C-315.
JOCE, 8. 11. 1995, No C-293.
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Bull. CE 12/94, р. 172.
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JOCE, 22. 9. 1997, No C-286.
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JOCE, 17. 3. 1999, No C-73.
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JOCE, 31. 5. 1999, No C-136. Считайки се обвързани от това споразумение, участващите институции приемат след това регламенти (25 май 1999 г. – JOCE, 31. 5. 1999,
No L-161) и изменения във вътрешните правилници на всяка от институциите.
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Чл. 289 ДФЕС след измененията от ЛД уреди изрично възможността
СМ и ЕП да приемат нормативни („законодателни”) решения по реда
на обикновената или специална законодателна процедура. Нормативните решения могат да бъдат условно разделени на две основни групи.
11.4.1. Нормативни решения:
– чл. 164 ДФЕС (стар чл. 148 ДЕО) относно Европейския социален
фонд;
– чл. 202 ДФЕС (стар чл. 186 ДЕО) относно асоциирането на отвъд
морски страни и територии;
– чл. 228 ДФЕС (стар чл. 195 ДЕО) относно статуса и функционирането на Омбудсмана;
– чл. 252 ДФЕС (стар чл. 222 ДЕО) относно броя на генералните адвокати в Съда;
– чл. 253 ДФЕС (стар чл. 223 ДЕО) относно избирането на съдиите и
генералните адвокати в Съда и чл. 254, ал. 2 относно ОС;
– чл. 346 ДФЕС (стар чл. 296 ДЕО), § 2 – относно определянето на
списъци с продукти и др.
11.4.2. Ненормативни решения. Някои актове, наречени „решения” –
напр. по чл. 346 ДФЕС относно собствените приходи, по същество
представляват международни договори, които трябва да отговарят
на конституционните изисквания в ДЧ (вкл. ратификация), тъй като
по същество внасят допълнения и даже изменения на УД. Те или не
следва да се считат за „производни” източници287 (което ми се струва
пресилено), или тъй като се приемат на основание УД, поне (не със
сигурност) не са част от номенклатурата на актовете по чл. 288 ДФЕС.
Други решения имат действие в рамките на институцията, която ги
приема – напр. за създаване на органи и определяне на тяхното функциониране. Вътрешните правилници на институциите обаче имат
действие и по отношение на трети лица – другите институции, ДЧ и
частни лица могат да се позовават на тях (виж по-долу).
Трети решения имат действие в отношенията между институциите
– напр. решението на ЕП за освобождаване на ЕК от отговорност по
изпълнението на бюджета (чл. 276, § 1 ДЕО). Понякога обаче те могат
да породят действие по отношение на ДЧ – напр. решението на ЕП за
собствения му бюджет (чл. 272, § 7).
11.5. Правен режим на нетипичните актове
11.5.1. УД не съдържат предписания: някои от нетипичните актове
се публикуват в ОВЕС, други не – като определяща е волята на автоТака виж Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes,
L. G. D. J., 2006, 6e édition, p. 167.
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ра на акта, не даже неговото съдържание. Проф. Ридо е категоричен:
„непредвидените актове са източник на несигурност в правната система”288. Проф. Жаке констатира: „В действителност тези актове имат
различна правна природа и частните лица не винаги могат да разберат правните им последици.”289
11.5.2. Тяхното „политическо значение е извън съмнение”. Институциите на ЕС, респ. държавните органи, трябва „да имат предвид”
предписанията на един такъв акт. Известна сложност произтича от
въпроса за йерархията – и той ще намира отговор в случай на спор в
рамките на конкретната преценка на компетентността на всяка институция в съответната материя.
11.5.3. Колкото до правната сила на нетипичните актове, на пръв
поглед общото правило е предвидимо – според разбирането на СЕС
когато е очевидна волята на автора за пораждане на правни последици, може да се приеме, че са „разновидност на решението”290 по
чл. 288, докато останалите – които не пораждат правни последици – разновидности на препоръката или становището по чл. 288.
Проф. Жаке приема еднозначно, че „макар и нетипични, това са актове, които могат да имат обвързващо действие”291. Когато има характера
на правен акт, нетипичният акт ще се ползва с принципа на примата,
– никоя национална норма не следва да му противоречи292 и ще може
да бъде предмет на преюдициално запитване и даже на атакуване в
производството за отмяна по чл. 263 ДФЕС293, а и може да бъде основание за търсене на отговорност на една ДЧ по производството срещу
държави по чл. 258 ДФЕС294! И обратно – може да бъде ангажирана
отговорността на ЕС въз основа на „резолюция” на Съвета295.
В постоянна практика СЕС приема да счита за водеща произтичащата от съдържанието на акта воля на автора296.
Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, L. G. D. J.,
2006, 5e éd, p. 170.
289
Жан Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”, С.,
2007, с. 438.
290
Claude BLUMANN, Louis DUBOUIS, Droit institutionnel de l’Union européenne, Litec
– Lexis Nexis, Éditons du Juris-Classeur, Paris, 2004, p. 330.
291
Жан Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”, С.,
2007, с. 438.
292
CJCE, 1993, CIRFS, C-313/90, Rec. І-1125 – по-специално относно насоките, определени в писмо на ЕК относно държавните помощи в текстилния отрасъл.
293
CJCE, 1971, Commission c/ Conseil, 22/70, Rec. 263.
294
CJCE, 1979, France c/ Royaume-Uni, 141/78, Rec. 2923; CJCE, 1981, Commission
c/ Royaume-Uni, 804/79, Rec. 1045.
295
CJCE, 1975, Continentale France, 169/73, Rec. 117.
296
CJCE, 1964, Commission c/ Luxembourg et Belgique, AJ 90-91/63, Rec. 1217.
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VІ. Външни писани източници (общностни източници
с договорен характер или „допълнителни източници”)
Правото на ЕС не е международно право и принципно се различава
от него. То е самостоятелен правопорядък. Прилага се на територията
на ДЧ, без да става част от вътрешното право – автономен правен ред,
със свои собствени източници, които не са източници на международното право, а са съществен атрибут на самостоятелния интеграционен правен ред. Овластяването на ЕС да действа вместо своите ДЧ в
множество материи, включително и като действа вместо тях в отношенията с трети държави или международни организации, е без аналог
в международните отношения. То очертава на ЕС роля не просто на
действителен, а на изключително важен субект на международното
право, при това субект със съществени специфики – като интеграционна, а не международна организация.
Редица автори определят някои източници, „свързани със съществуването на Общностите”, като „допълнителни източници и най-често ги групират в две групи според начина на възникването им297 – договори на ЕО/ЕС с трети страни и договори между ДЧ в рамките и за
нуждите на интеграционния процес. Те трябва да се разграничат от
международните договори на ДЧ с трети страни.
По-правилно ми се струва да се приеме, че по отношение на ЕС
Международното право намира петорно приложение:
– то се прилага по отношение на сключването на УД – те се сключват като международни договори (по-горе т. 4).
– На международната сцена ЕС се подчинява на общо основание на
МП (по-долу т. 14).
– Някои принципи и обичаи на международното право се прилагат
в ЕС като общи принципи на правото – макар и само доколкото СЕС ги
признае за такива и само субсидиарно, по изключение (по-долу т. 15).
– МП се прилага и по отношение на договорите, сключени от ЕО/ЕС
с трети страни (по-долу т. 16). Това е международното право на ЕС, което
става част от вътрешното му право и заема в йерархията на правните
му норми място след конституционния корпус (първичните източници) и преди актовете на институциите (производните източници).

297
Дори онези разпоредби на договорите от Маастрихт, Амстердам и Ница, които
не уреждат изменение на трите Общностни договора, а уреждат въпроси на междуправителственото сътрудничество, понякога се разглеждат като „допълнително общностно право”.
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– Прилага се и по отношение на договорите, сключени от ДЧ – помежду им (по прилага не на УД – по-долу т. 17 или с трети страни
– по-долу т. 18).

12. Действие на международното право по отношение на ЕС

12.1. Действие на МП в отношенията на ЕО/ЕС с трети страни. Този
въпрос не разкрива съществени теоретични особености (виж по-долу
т. 18). В отношенията си с трети страни, ЕС се подчинява на общо основание на принципите, обичаите и писаните норми на МП. В тези отношения ЕС действа като субект на международното право, с всички произтичащи от това последици, предмет на доктрината за международното
право298. ЕС упражнява компетенции, които преди да му бъдат предоставени, са били упражнявани от ДЧ, и прави това в същия обем и по същия
начин на международната сцена (а и спрямо същите външни субекти),
както са го правили преди това самите ДЧ. Поради това правилата на
международното право се прилага спрямо ЕС така, както спрямо ДЧ299.
12.2. Действие на актовете на международните организации
спрямо ЕС. Въпросът за правната сила на актовете на международните организации все още е сравнително неразрешен от общностната
юриспруденция. От една страна членството на ДЧ в някои основни
международни организации – и концепцията за субституирането на
ЕС по задълженията на ДЧ – предполага най-общо положителен отговор. От друга страна СЕС отхвърля обвързващата сила на редица
такива актове…
12.2.1. Актове на организациите, в които ЕС не членува. През 80-те
години СЕО отказва да се съобрази с последиците от резолюция №
541 от 1983 г. на Съвета за сигурност на ООН относно непризнаването на севернокипърската турска република300. През 90-те години обаче, по повод ембаргото срещу Югославия, в известното дело Bosphorus
298
Виж напр. Jean BOULOUIS, La jurisprudence de la CJCE relative aux relations extérieures,
RCADI 1978, tome 160 (1978-II), p. 355; Jean BOULOUIS, Le droit des Communautés
européennes dans ses rapports avec le droit international général, RCADI 1992, tome 235 (1992IV), p. 9; I. MACLEOD, I. D. HENDRY, S. HYETT, European Community External Relations.
Law and Practice, Oxford Claredon Press, 1996; R. FRID, The Relations between the EC and the
International Organizations, Kluwer Law International, Hague 1995; Joel RIDEAU, Les accord
internationaux dans la jurisprudence de la CJCE, RGDIP, 1990, p. 28 и мн. др.
299
СЕО приема, че доколкото ЕО упражнява компетенциите на ДЧ, тя е ограничена от същите правила, които са важали и за тях (в конкретния случай относно риболова в открито море) – CJCE, 1976, Kramer, AJ 3, 4 & 6/76, Rec. 1279; това виждане е
постоянна практика: CJCE, 1993, Mondiet, C-405/92, Rec. 6133, p. 12 и др.
300
CJCE, 1988, Grèce c!Conseil, 204/86, Rec. 5323.
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СЕО приема възможността ЕО да се счита обвързана от мерките, наложени от Съвета за сигурност301. По отношение на ембаргото срещу
Ирак ПИС приема, че дори държавите да са длъжни да прилагат резолюциите на ООН, то за ДЧ това означава да могат да взимат само
такива мерки, които са съобразени с общностните норми, доколкото
едно търговско ембарго попада в обхвата на изключителната компетентност на ЕС в материята на външната търговия. Именно на основата на това разбиране преамбюлът на Регламент 2340/90 предвижда,
че „Общността и нейните ДЧ са длъжни да прибягнат до общностен
инструмент, за да постигнат унифицирано прилагане в цялата ЕО на
мерките относно търговията с Ирак и Кувейт, произтичащи от акт на
Съвета за сигурност”302. По друго дело обаче ПИС приема, че ДЧ са
обвързани от Устава на ООН и резолюциите на Съвета за сигурност:
„…Доколкото Общността упражнява компетенции, упражнявани преди създаването й от самите ДЧ, в сферата на приложение на Устава на
ООН, то разпоредбите на този Устав могат да обвързват Общността.
…Общността не може да нарушава задълженията, произтичащи за ДЧ
от Устава на ООН, нито да препятства тяхното изпълнение, а от друга страна е длъжна – по силата на самия договор, с който е създадена
– при упражняването на своите компетенции да приема всички необходими разпоредби, за да позволи на своите ДЧ да изпълнят своите
задължения. …Не по силата на общото международно право…, а по
силата на самия ДЕО, ЕО е длъжна да изпълни резолюциите на Съвета
за сигурност в областите на своята компетентност.”303
12.2.2. Едностранни актове на органите, създадени с договор, по
който страна е ЕС304. ЕС сключва множество договори с трети страни,
които предвиждат създаването на органи, на които се възлагат правомощия за приемане на едностранни задължителни актове. Тези актове не се нуждаят от ратификация или одобряване от страните по
договора: например съветите по асоцииране или сътрудничество със
страните от Средиземноморието, съветът на министрите по Конвенциите от Ломе, международните съвети по какаото (Споразумението
от 1975 г.) и кафето (от 1976 г.) и др. Още през 1975 г. СЕО приема една
относително ясна концепция – актовете на институциите, създадени с
международен договор, по който ЕО е страна, имат същото действие в
CJCE, 1996, Bosphorus,aff. C-84/95, Rec. I-3953; CJCE, 1997, Ebony Maritime et Loten
Navigation, C-162/96.
302
TPI, 1998, Dorsch Consult c/ Conseil et Commission, T-184/95, Rec.ІІ-667, р. 74.
303
TPI, 2005, Yassin Abdullah Kadi c/ Conseil et Commission, T-315/01, р. 203, 204 et 207.
304
Подробно виж: P. GILSDORF, Les organes institués par des accords communautaires :
effets juridiques de leurs décisions, RMC 1992, p. 328.
301
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общностния правен ред, като самия договор305. През 1977 г. СЕО приема за източници на общностния правен ред на решенията на органите на международните организации, в които ЕО членува306. В същото
време в становището си относно Договора за създаване на Европейско
икономическо пространство СЕО отхвърля съвместимостта на предвидения юрисдикционен механизъм с общностния правен ред307. По
отношение на актовете на Съвета по асоцииране ЕО-Турция СЕО повтаря разбирането си, че „поради прякото си основание в споразумението
за асоцииране, което прилагат, решенията на Съвета по асоцииране, също
както самото Споразумение за асоцииране, представляват от влизането му
в сила, неделима част от общностния правен ред”308.
Въпреки това обаче институциите на ЕС традиционно възпроизвеждат в свои регламенти разпоредбите на такива актове, които се
публикуват в ОВЕС като приложение към регламента, с което внасят
известно съмнение относно ролята им на самостоятелни източници.
Типичен пример е Регламентът от 19. 10. 1976 г. „относно прилагането” на икономическия регламент и контролните разпоредби, приети
на 26 юли 1976 г. от международния съвет по какаото309 или Регламент
№ 485/85 относно прилагането на решение № 2/85 на съвета на министрите АКП-ЕИО310. В същото време по отношение на други актове
на такива органи вътрешния актове не са приемани – а напр. решенията на Съвета по асоцииране ЕИО-Турция дори не са публикувани
в ОВЕО. Именно в решението си по този повод (Sevince311) обаче СЕО
формулира своята концепция за превръщането на тези решения в неделима част от вътрешното право.

13. Действие на Международно право в рамките на ЕС

13.1. Поради интеграционната специфика на общностния правен
ред, МП не намира особено съществено приложение нито в отношенията между институциите на ЕС и ДЧ, нито в отношенията между самите ДЧ в рамките на приложното поле на УД312. Достатъчен пример
е ясното заключение на СЕО още от 1964 г., че „...всъщност Договорът
CJCE, 1976, Bresciani, 87/75, Rec. 129.
CJCE, 1977, Fonds européen d’immobilisation de la navigation intérieure sur le Rhin, Avis
1/76, Rec. 741.
307
CJCE, 1991, ЕЕЕ, Avis 1/91, Rec. І-6079; CJCE, 1992, ЕЕЕ, Avis 1/92, Rec. І-2821.
308
CJCE, 1990, Sevince, С-192/89, Rec. І-3461.
309
JOCE, № L-309, 10. 11. 1976.
310
JOCE, № L-61/1, 1. 3. 1985.
311
CJCE, 1990, Sevince, С-192/89, Rec. І-3461.
312
Виж напр. Van der Meersch GANSHOF, L’ordre juridique des Communautés européennes
et le droit international, Recueil cours La Haye, 1975.
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не се стреми да създаде насрещни задължения между различните субекти, за които се прилага, а създава един нов правен ред…”313. Извън
изрично предвидените случаи, ДФЕС (чл. 344, стар чл. 292) предвижда забрана за ДЧ да решават споровете помежду си извън предвидените в
УД начин, т.е. извън правото на ЕС... Проф. Жаке е пределно ясен: „В
действителност, доколкото Общността се основава на международни
договори, то естественият източник на принципите на Общностното
право би трябвало да е сред общите принципи на международното
право. СЕС обаче проявява определена резервираност по отношение
на тези принципи, доколкото те отговарят на едно общество, основано
на равнопоставените отношения между своите субекти и което поради това отдава твърде голямо значение на волята на субектите на международното право и на реципрочността помежду им. Общностният
правен ред се основава на йерархията, а не на равнопоставеността. ДЧ
и частните лица са адресати, а не автори на нормите, приети от институциите. Зачитането на тези норми се гарантира чрез централизиран
съдебен контрол, а не, както е в международното право, чрез механизма на реципрочността. В това отношение Общностният правен ред
прилича повече на вътрешен правен ред, отколкото на класически
международен правен ред”.
СЕО еднозначно и многократно отхвърля например възможността за
позоваване на възражението за неизпълнен договор, закрепена в МП от
чл. 60 на Виенската конвенция, тъй като то не следва да се прилага в отношенията между Общността и ДЧ и между самите ДЧ: „Изпълнението на
задълженията, които Договорът или производното право налагат на ДЧ,
не може да бъде подчинено на никакво условие за реципрочност”314.
13.2. СЕС, разбира се, не отхвърля напълно ролята и значението на МП в общностното право. Различните автори отдават коренно
различно значение: за големия проф. Дени Симон например принципите на МП нямат самостоятелна роля на източник, а представляват
„заемки”, корени на общите принципи на Общностното право, по подобие на правните принципи, общи за ДЧ315. Проф. Жан-Марк Фавре
CJCE, 1964, Commission c/ Luxembourg et Belgique, AJ 90-91/63, Rec. 1217.
Дори неотдавна в CJCE, 2002, Commission c/ Italie, C-142/01, Rec. I-4541, p. 7, а преди това например в CJCE, 1990, Blanguermon, C-38/89, Rec. I-83, p. 7; CJCE, 2002, Portugal
c/ Commission, C-163/99, Rec. I-2613, p. 22 и многократно в практиката.
Интересно е да се има предвид, че редица национални конституции – като френската например – изрично споменават „условията на реципрочност” във връзка с членството си в ЕС.
315
Denys SIMON, Le système juridique communautaire, Presses universitaires de France,
2è éd., Paris, 1997, р. 248.
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им отдава съвсем малко значение316, а проф. Жан Булюи – на практика
никакво317… Обратно, проф. Клод Блуман и проф. Луи Дюбуи, макар
и накратко, признават същественото значение на международното
право за Общностното318.
13.2.1. Принципите на международното право се прилагат спрямо
ЕС на общо основание. СЕС приема това разбиране сякаш без резерви319. Колкото обаче до възможността за позоваване принципите на
МП в рамките на вътрешното право на ЕС – в общностните отношения
между ДЧ, институциите и частните лица – СЕС е категоричен: само
доколкото не противоречат на духа и природата на интеграционния
правопорядък, т.е. на УД. Така той признава действието на едни принципи на МП и категорично отхвърля действието на редица други.
СЕС се позовава на принципите на МП само по изключение. Той
отказва да признае действието на редица принципи, най-симптоматично е решението относно неприложимостта на принципа на реципрочност320. И обратно, СЕС признава за съвместими с общностния
правен ред – и като такива, за приложими – други принципи на международното право:
– при определени условия: принципът pacta sunt servanda321;
– принципът на добрата воля при изпълнението на задълженията322;
– невъзможността една държава да откаже достъп до своя територия на свой гражданин323;
Той прогласява, че Общността е длъжна да зачита правилата на
международното обичайно право, например когато приема регламент, отменящ търговски концесии, предоставени с договор или по
силата на договор, сключен от нея с трети страни. „...Принципът pacta
sunt servanda е основен принцип на всеки правен ред и по-специално
316
Jean-Marc FAVRET, Droit et pratique de l’Union européenne, Gualiano éditeur, 4è éd.,
Paris, 2003, р. 359.
317
Jean BOULOUIS, Droit institutionnel de l’Union européenne, Montchrestien, Paris, 1997,
e
6 éd., p. 209 et suiv.
318
Claude BLUMANN, Louis DUBOUIS, Droit institutionnel de l’Union européenne, Litec
– Lexis Nexis, Éditons du Juris-Classeur, Paris, 2004, р. 349 et s. И те обаче посочват, че
„особеностите на ЕО са толкова съществени, че международното право не представлява нищо друго освен един твърде вторичен източник за общите принципи на общностното право” – ibid., р. 361.
319
CJCE, 1972, International Fruit Co. et a., AJ 21-24/72, Rec. 1219, на български език
виж 55 най-важни решения..., цит. съч., с. 24; CJCE, 24. 11. 1992, Poulsen et Diva Navigation,
286/90, Rec. I-6019.
320
CJCE, 1976, Commission c/ Italie, аff.. 52/75, Rec. 277.
321
CJCE, 1998, Racke, C-162/96, Rec. I-3655.
322
TPI, 1997, Opel Austria, T-115/94, Rec. II-39.
323
CJCE, 1974, Van Duyn, 41/74, Rec. 1337.
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на международния правен ред”324 и като такъв следва да се спазва, доколкото е съвместим с УД. На практика с решението си по това дело
(Racke325) СЕО прогласява не само действието на основните принципи
на международното право, но и йерархичното им място над актовете
на институциите на ЕС.
СЕО ясно прогласява, че ЕО трябва да се подчинява на международното право през 1992 г. по делото Poulsen et Diva326. Така най-общо
може да се приеме, че СЕС се позовава на принципите на международното право само доколкото те не противоречат на основните
начала на Учредителните договори и на особената природа на интеграционните общности.
Принципът трябва да е годен да влезе в общностния правен ред,
т.е. той не може да противоречи на правната система, изградена от УД.
Това несъмнено обяснява защо общностният съдия отказва да вземе
предвид някои принципи на международното право. СЕС обаче проявява определена резервираност по отношение на тези принципи, доколкото те отговарят на едно общество, основано на равнопоставените
отношения между своите субекти и което поради това отдава твърде
голямо значение на волята на субектите на международното право и
на реципрочността помежду им. Общностният правен ред се основава на йерархията, а не на равнопоставеността. ДЧ и частните лица са
адресати, а не автори на нормите, приети от институциите. Зачитането
на тези норми се гарантира чрез централизиран съдебен контрол, а не
както е в международното право, чрез механизма на реципрочността. В
това отношение Общностният правен ред прилича повече на вътрешен
правен ред, отколкото на класическия международен правен ред.
Това е причината, поради която СЕС отказва да допусне (дори бегло…) действието в Общностното право принципа на реципрочността, който се изразява във възражението за неизпълнен договор. ...За
сметка на това СЕС приема да прилага общите принципи на международното право в материите, които по природа произтичат от него327.
Всъщност може да се приеме, че СЕС сякаш „по принуда” приема
да се позовава на общите принципи на международното право, когато се отнася за международните отношения на Общността или на
нейните ДЧ328, но спрямо отношенията между Общността и ДЧ или
CJCE, 1998, Racke, C-162/96, Rec. I-3655, р. 45-45, също CJCE, 1994, France c/
Commission, C-327/91, Rec. I-3674, p. 25.
325
CJCE, 1998, Racke, C-162/96, Rec. I-3655.
326
CJCE, 1992, Poulsen et Diva Navigation, 286/90, Rec. I-6019, р. 19.
327
Жан Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”, С.,
2007, с. 421. (Подчертаването мое – А.С.)
328
Така виж Pierre PESCATORE, L’ordre juridique des Communautés européennes, Presses
324
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между самите ДЧ, приема само принципите, насърчаващи интеграцията (нищожността на един договор не се презюмира329, достъпът до
територията на една държава не може да се откаже на нейните граждани330), и отхвърля категорично тези, които счита за застрашаващи я
(възражението за неизпълнен договор331 или възможността за резерви
по актове, приети на основание чл. 352 ДФЕС, стар чл. 308 ДЕО332)…
Можем да обобщим, че в богатата си практика СЕС е имал повод
да обяви за приложими спрямо ЕО/ЕС са например принципите и
нормите на МП относно:
– привилегиите и имунитетите;
– правото на договорите, по-конкретно принципа на добрата воля333;
– правоприемството (вкл. по повод разпадането на СССР, Чехословакия, Югославия и т.н.);
– мерките за реторсия или икономически санкции;
– съотношението между противоречащи си договори334;
– принципите на морското право335;
– суспендирането на международните договори поради съществена промяна на обстоятелствата336;
– определянето на националността337;
– правото на достъп до територията на една държава на нейни
граждани338;
– принципът за териториалния обхват на договорите339 и др.
13.2.2. Международните обичаи. СЕС приема действието на международният обичай като правен източник по изключение. През 1998 г.
universitaires de Liège, 1975, p. 209 et suiv.
329
CJCE, 1971, Commission c/ France, 70/71, Rec. 1003.
330
CJCE, 1974, Van Duyn, 41/74, Rec. 1337.
331
CJCE, 1964, Commission c/ Belgique et Luxembourg, 90-91/63, Rec. 1217.
332
CJCE, 1970, Commission c/ Italie, 31/69, Rec. 33.
333
ПИС постановява, че „принципът на добрата воля е обичайна норма на международното право, призната от Международния съд (реш. от 25 май 1926 г. относно
немските интереси в Полска Горна Силезия, CPJI, A, No 7, p. 30 et 39) и като такава обвързва Общността. Този принцип е кодифициран от чл. 18 на Виенската конвенция...”
– TPI, 1997, Opel Austria c/ Conseil, T-115/94, Rec. II-39, р. 89-90.
334
CJCE, 1962, Commission c/ Italie, 10/61, Rec. 1.
335
CJCE, 1992, Poulsen et Diva Navigation, 286/90, Rec. I-6019, p. 10; CJCE, 1976, Kramer,
AJ 3, 4 & 6/76, Rec. 1279 и мн. др.
336
CJCE, 1998, Racke, C-162/96, Rec. I-3655.
337
CJCE, 1992, Micheletti, 369/90, Rec. I-4239, p. 10 – на бълг. език виж 55 най-важни
решения..., цит. съч., с. 299, за същото решение виж и Атанас СЕМОВ, Кратък преглед на
най-важните решения на СЕО относно гражданството на ЕС и правата, които го съставляват – пак там, с. 345, по-спец. с. 352 .
338
CJCE, 1974, Van Duyn, 41/74, Rec. 1227.
339
CJCE, 1988, Ahllström et a., AJ 89, 104, 114, 116, 117 & 125-129/85, Rec. 5243, p. 18.
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по известното дело Racke СЕО се произнася относно суспендирането
на споразумението за сътрудничество на ЕО с Югославия – и приема,
че макар ЕО да не е страна по Виенската конвенция за правото на договорите, е обвързана от някои нейни разпоредби, които кодифицират международни обичаи по отношение на договорите: „нормите на
международното обичайно право относно прекратяването и суспендирането на договорни отношения на основание съществена промяна на обстоятелствата, обвързват институциите на ЕС и представляват
част от общностния правен ред (т. 46), докато процедурните правила,
определени от Виенската конвенция, не представляват международно
обичайно право и като такива не обвързват Общността (т. 59)340 СЕО
изрично прогласява, че „…Общността е длъжна да зачита нормите на
международното обичайно право, когато приема регламент…”.

14. Международните договори на ЕО и ЕС

Член 300, § 7 ДЕО предвиждаше изрично, че сключените от ЕО международни договори стават част от Общностното право и са задължителни (обвързващи) за Общностите и техните органи, както и за ДЧ
и частните субекти в тях. В редакцията на чл. 218 ДФЕС този текст е
отпаднал, като излишен (подразбиращ се).
След ЛД ДФЕС съдържа обособена Част пета „Външна дейност на
Съюза” (чл. 208-222) и специален Дял V „Международни споразумения” (чл. 216-219). Според чл. 216 Съюзът може да сключва споразумения с една или повече трети страни или международни организации,
когато УД го предвиждат или когато сключването на споразумение
е необходимо за постигането, в рамките на политиките на Съюза, на
някоя от посочените в Договорите цели или е предвидено в някой от
правнообвързващите актове на Съюза или може да засегне общи правила или да измени техния обхват.”
Международните договори на ЕС са „неделима част от Общностния правен ред”341 – и като такива, от този на ДЧ. ЛД закрепи изрично
това разбиране в чл. 216, § 2: „Сключените от Съюза споразумения обвързват институциите на Съюза и държавите-членки”.
УД не предвиждат изрично публикуване на договорите, сключени
от Общностите, но чл. 17 от Вътрешния правилник на СМ „в Официалния вестник се публикуват... международните договори, сключени
от Общността; международните договори, сключени съгласно чл. 24
ДЕС, освен ако Съветът не реши друго на основание чл. 4-9 на РеглаCJCE, 1998, Racke, C-162/96, Rec. I-3655, р. 46 et 59.
Постоянна практика: CJCE, 1974, Haegeman, 181/73, Rec. 449, p. 2-6; CJCE, 1982,
Kupferberg, 104/81, Rec. 3641; CJCE, 1998, Compasion in World Farming, C-1/96, Rec. I-1251,
p. 31; CJCE, 2003, Biret, C-93/02, Rec. 1234.
340
341
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мента (ЕО)1049/2001 на ЕП и СМ от 30 май 2001 г. относно достъпа до
документите на ЕП, на СМ и на ЕК”342. Когато настъпи датата на влизане в сила на един вече публикуван международен договор, в Официалния вестник се публикува съобщение за това. Договорите се публикуват и в Сборника на договорите, сключени от Европейските общности (Recueil des Accords conclus par les Communautés européennes)343.
ЕС сключва редица международни договори с трети страни (найвече търговски договори) или с международни организации. Като
самостоятелни източници на Общностното право СЕС разглежда и
актовете на органите, създадени по силата на такъв международен договор на ЕС с трети страни (напр. органите, създадени по силата на
едно споразумение за асоцииране).
14.1. Договори, сключени при упражняване на изрично овластяване от УД
14.1.1. Търговски и тарифни договори – на осн. чл. 207 ДФЕС, § 3-5
(стар чл. 133 ДЕО). Те се сключват по реда на чл. 218 ДФЕС (стар чл.
300 ДЕО). СЕС прилага много широко разбиране за „търговска политика”, като приема, че тя включва:
– договорите за създаване на зона за свободна търговия – с Мексико
или неотдавна със страните от ЕАСТ;
– другите преференциални търговски договори – с Египет, Израел
или Ливан и др;
– не-преференциалните търговски договори – с Аржентина, Бразилия, Уругвай и др.;
– договорите за търговско сътрудничество – с Мексико, Индия, Шри
Ланка, Пакистан, Бангладеш и др.
– дори договорите в материята на текстила – реш. на СМ от 19 декември 1991 г. относно сключването на споразумения между ЕИО и
някои трети страни относно международната търговия с текстилни
стоки344; реш. на СМ от 20 декември 1993 г. относно предварителното
изпълнение на тези споразумения345.
14.1.2. Договори за асоцииране – на осн. чл. 218 ДФЕС (стар чл. 310
ДЕО). Те се сключват от Съвета с решение, прието с единодушие, по
предложение на ЕК и след положително становище на ЕП, съгласно
Решение на СМ от 5 юни 2000 г. за приемане на Вътрешния правилник на Съвета – JOCE, 23.6.2000, № L-149/21; чл. 17 изм. с Регламент на Съвета от 22 юли 2002 г.
– JOCE, 28.8.2002, № L 230/14.
343
Анализ на систематиката виж у R. LANE, New Community Competences under the
Maastriht Treaty, Common market law revue, 1995, p. 976.
344
JOCE, No L 90, p. 1.
345
JOCE, 17. 5. 1994, No L 123, p. 1.
342
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процедурата по чл. 218 ДФЕС. Те обхващат всички отношения на ЕС с
трети държави и според СЕС са предназначени „„да създадат особени
и привилегировани връзки с една трета държава, която следва, макар
и частично, да бъде приобщена към общностния режим”346. Като цяло
механизмът на асоцииране познава изключително много разновидности: Споразумения с европейски страни – потенциални бъдещи членове на ЕС; Споразумения с други страни за насърчаване на тяхното
развитие без перспектива за членство; Споразумението за Европейско
икономическо пространство, днес действащо само по отношение на
Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.
14.1.3. Договори с трети държави или международни организации
за сътрудничество за развитието – на осн. чл. 211 ДФЕС (стар чл. 181
ДЕО), във вр. с чл. 218.
– Договори с трети страни в различни материи от компетентността на ЕС: по чл. 219 ДФЕС (стар чл. 111 ДЕО) относно системата на обменни курсове на еврото спрямо валути извън ЕС; по чл. 165-167 ДФЕС
(стари чл. 149-152 ДЕО) за сътрудничество в областта на образованието,
професионалната квалификация; културата и общественото здраве; по
чл. 171 ДФЕС (стар чл. 155 ДЕО) в материята на трансевропейските мрежи; по чл. 186 ДФЕС (стар чл. 170 ДЕО) в областта на научните изследвания, технологичното развитие и демонстрациите; по чл. 191 ДФЕС (стар
чл. 174 ДЕО) в областта на околната среда; чл. 212 ДФЕС (стар чл. 181-а
ДЕО) за икономическо, финансово и техническо сътрудничество.
14.2. Договори, сключени при упражняване на имплицитни компетенции. Това са всички други договори, сключвани от ЕС в изпълнение на някоя от поставените му с УД цели, независимо от въпроса за
вида на компетенциите („във всички материи, които кореспондират
на целите на Договора”347). Такива могат да бъдат договори, сключени
на основание едновременно и на чл. 207 ДФЕС (стар чл. 133 ДЕО) за
търговските договори, и на друга разпоредба: договори за търговия и
икономическо сътрудничество (на осн. чл. 207) със страните от Латинска Америка, Албания, или за „партньорство и сътрудничество” – с
Грузия, Украйна, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Армения, Молдавия и дори със самата Русия; договори за риболов – със САЩ, Фарьорските острови, Норвегия, Канада, Сенегал и др.; договори в сферата на
транспорта; договори в сферата на енергетиката и ред други

346
347
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CJCE, 1987, Demirel, 12/86, Reс. 3719, р. 9.
CJCE, 1993, Avis 2/91, Rec. I-1061.

14.3. „Смесени” договори. Така е прието да се наричат договорите,
по които страна са едновременно ЕС и ДЧ, сключени с трети държави
или международни организации. Практиката за сключването на такива
договори датира още от времето на първата общност. Тези договори са
„смесени”, защото всъщност се основават донякъде на компетенциите,
предоставени (или подразбиращи се) на ЕС, донякъде на компетенциите
на ДЧ. За да се сключи един такъв договор обаче СЕС изисква действията наистина да са „общи” – както по преговорите и сключването, така
и по изпълнението на ангажиментите и при зачитане на „единството в
международното представителство на Общността”348. СЕС се счита компетентен както да се произнася тълкувателно по един такъв договор349,
така и да санкционира незачитането му от една ДЧ, страна по него350.
Като пример за смесени договори могат да се посочат повечето от
споразуменията за асоцииране, сключени на основание чл. 217 ДФЕС
(стар чл. 310 ДЕО)351; такова е и Споразумението за създаване на Европейско икономическо пространство; Договорът за Световната търговска организация и редица от нейните конвенции.
14.4. Едностранни актове на органите, създадени с международни договори на ЕС. Редица международни конвенции, сключени от
ЕС с трети страни, създават органи, натоварени да приемат правни
актове, явяващи се източници в и на Общностното право. Такива са
атовете на: съветите по асоцииране или по сътрудничество – по споразуменията по чл. 217 (виж по-горе); смесените комитети или комисии
по споразуменията по чл. 207 или 352 ДФЕС (стар чл. 308 ДЕО). Тези
актове стават част от Общностното право като неделими от договора,
по силата на който се приемат352.
14.5. Определянето на правната основа на международния договор
на ЕС. Въпросът за правното основание за сключване на един или друг
международен договор на ЕС обикновено е сред най-често отнасяните
до СЕС въпроси. Неговото виждане сякаш е най-добре обобщено в негоCJCE, 1993, Avis 2/91, Rec. I-1061 – относно присъединяването на ЕО към Конвенция № 170 на СТО. Виж също CJCE, 1994, Avis 1/94, Rec. I-5267, р. 108; CJCE, 1979, Avis
1/78, Rec. 2871 и др.
349
CJCE, 1987, Demirel, 12/86, Reс. 3719 относно Споразумението за асоцииране с
Турция и Допълнителния протокол.
350
CJCE, 2002, Commission c/ Irlande, C-13/00, Reс. I-2943; CJCE, 2004, Commission c/
France, C-239/03, Rec. 1234.
351
Виж напр. Европейско споразумение за асоцииране между Европейските общности и
техните страни-членки, от една страна, и Република България, от друга страна, Народно
събрание, приложение към ДВ, С., 1995.
352
CJCE, 1976, Bresciani, 87/75, Rec. 129; CJCE, 1993, Deutsche Shell, C-188/91, Rec. І-383 и др.
348
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вото Становище 2 от 2000 г.353, по което той определя: „изборът на правна
основа на един акт, включително и приет с оглед сключването на международен договор, не зависи само от преценката на автора, а трябва да се
основава на обективни елементи, подлежащи на съдебен контрол. Сред
тези елементи са по-специално целта и съдържанието на акта.”354

15. Договорите, сключени от държавите-членки
в приложение на Учредителните договори

Чл. 293 ДЕО (отпаднал в ДФЕС) изрично предвиждаше възможност
ДЧ да сключват помежду си договори за постигане на защита на правата
на гражданите си (по-специално еднаквото третиране, премахването на
двойното данъчно облагане, изпълнението на съдебни и арбитражни
решения, взаимното признаване на търговските дружества и др.). Извън тези случаи ДЧ са свободни по своя инициатива да сключват допълнителни договори, които да „улесняват” приложението на УД. Съществена особеност обаче е, че и в двата случая в подготвянето на тези актове
активно участват институциите на ЕС, а ратификационните документи
се депозират при Секретариата на Съвета. За да бъдат действително Общностно право, те се сключват и ратифицирани от всички ДЧ. СЕС се
счита компетентен да се произнася по тълкувателни въпроси.
15.1. Общностни конвенции. В изпълнение на тази разпоредба са
сключени редица договори, сред които по-съществено значение имат:
– Брюкселската конвенция от 27 септември 1968 г. относно съдебната компетентност и изпълнението на съдебните решения по граждански и търговски дела – днес заменена от Регламент 44 от 22 декември
2000 г., приет на основата на въведените с ДА нови компетенции по
Дял ІV (Визова и имиграционна политика).
– Конвенцията от 29 февруари 1968 г. относно признаването на
юридическите лица;
– Конвенцията от 23 юли 1990 г. относно премахването на двойното
облагане;
– Европейската конвенция от 23 ноември 1995 г. относно процедурите по неплатежоспособност;
– Римската конвенция от 19 юни 1980 г. относно приложимото право по договорни задължения.
15.2. Решения и споразумения, сключени от представителите на
ДЧ, заседаващи в рамките на Съвета. В някои случаи самите УД пре353
354
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CJCE, 2001, Avis 2/00 Protocole de Cartagena, Rec. І-9713.
CJCE, 2001, Avis 2/00 Protocole de Cartagena, Rec. І-9713, р. 22.

пращат към „общо съгласие на правителствата на ДЧ” (като за номинирането и по-късно назначаването на членовете на ЕК – редакцията на чл.
214 преди ДН, назначаването на състава на СЕС – чл. 19, § 2, ал. 3 ДЕС и
др.). В други случаи представителите на ДЧ по своя инициатива взимат
решения, които считат за необходими за функционирането на Общностите, но за които УД не са предвидили овластяване на общностните органи. Типичен пример за такова решение с голямо практическо значение
е решението от 12 май 1960 г. за ускоряването на въвеждането на Митническия съюз355. Всички ДЧ са длъжни да изпълняват тези решения като
първичен източник. На практика в последните две десетилетия ролята
на този тип актове значително намаля и те се срещат твърде рядко.
15.3. Европейски конвенции. Тук могат да бъдат поставени и конвенциите на ДЧ по Третия стълб, приети на основание стария чл. 34,
§ 2, т. d ДЕС356. Тази разпоредба на ДЕС предвиждаха по изброените в
чл. 29 въпроси „създаването” на конвенции чрез акт на Съвета, приет с
единодушие и подлежащ след това на ратификация от „поне половината ДЧ”, за да влезе в сила. По силата на чл. 35 ДЕС СЕО бе компетентен да се произнася по тълкувателни запитвания по тези конвенции и
по актовете за приемането им (виж по-долу ІІ, 6).
15.4. Актове с програмен характер са т.нар. „вътрешни смесени актове” – приети едновременно от Съвета и от ДЧ – декларации, резолюции и становища (отнасящи се до Общностите и приети по общо
съгласие на ДЧ).
15.5. Като отделен вид могат да бъдат посочени актове, които по характер са междуправителствени споразумения, приети в изпълнение
на някоя от целите на УД, но които се поставят извън приложното
поле на УД, като например:
– Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. и споразумението
по прилагането му от 19 юни 1990 г. относно премахването на контрола по вътрешните граници, които според протокол № 19 към ДЕС и
ДФЕС след ЛД е вътрешно право на ЕС;
– Конвенцията от 15 декември 1975 г. относно европейските патенти;
– Уставът на Европейското училище от 12 април 1957 г. (който трябва да
бъде заменен от смесена конвенция за устава на европейските училища, за
присъединяването към която СМ взе решение на 17 юни 1994 г.) и др.
JOCE, 12. 7. 1960.
Разпоредбата предвижда по препоръка на Съвета ДЧ да приемат конвенции, съгласно своите конституционни правила. След приемането и от поне половината от ДЧ,
една такава конвенция влиза в сила за съответните ДЧ. Изпълнителните актове по такава
конвенция се приемат отново от Съвета. – виж Учредителните договори, цит. съч., с. 149.
355
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16. Международните договори на ДЧ с трети страни

Независимо от членството си в ЕС, държавите-членки остават суверенни държави, субекти и на международното право. Присъединяването на една държава към интеграционния правопорядък не я
„вади” от международния. В своето битие на независима държава тя
продължава да участва в международните правоотношения – и именно като такава и на основата на един типичен за тези правоотношения
инструмент (международният договор) тази държава е станала член
и на ЕС. От друга страна ДЧ на ЕС запазват (почти) непокътнат своя
конституционен подход към международното право – монистичните държави са по-облекчени, но и дуалистичните държави успяват да
запазят конституционните си концепции.
Разбира се, фактът на членството в такава специфична интеграционна правна система има съществено отражение върху международното право на държавите-членки. Най-просто казано те са длъжни
„да го съобразят” с интеграционното.
16.1. Договори, сключени от държавите-членки с трети страни
преди присъединяването им към ЕО/ЕС
16.1.1. Чл. 351 ДФЕС (стар чл. 307 ДЕО) определя: „Правата и задълженията, произтичащи от споразумения… между една или повече държави-членки от една страна и една или повече трети страни
от друга, не се засягат от разпоредбите на този договор. Доколкото
тези споразумения са несъвместими с този договор, съответните една
или повече държави-членки са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да премахнат установените несъответствия. Когато е
необходимо, държавите-членки взаимно се подпомагат за постигането
на тази цел и ако е необходимо, определят обща линия.
Всъщност чл. 351 урежда три различни хипотези. Ал. 1 предвижда
задължения на ДЧ, които не противоречат на УД – те остават валидни
задължения на ДЧ спрямо насрещните трети страни. Ал. 2 се отнася за хипотезата, когато от предходни международни договори за ДЧ
произтичат задължения, противоречащи на УД – и ДЧ са длъжни да
се освободят от тези тях – за да могат хем да изпълнят общото си задължение по Общностното право (по чл. 4, § 3, ал. 2 ДЕС – да вземат всички общи и специални мерки за постигане на целите по чл. 3), хем да
зачитат основополагащия принцип на МП, че договорите трябва да се
изпълняват. ДЧ могат или да предоговорят отношенията си с третата
страна (съобразявайки ги със задълженията по ПЕС), или да денонсират съответния договор. През 2003 г. СЕО прие дори, че едно тълкуване от националния съдия на един международен договор в светлината
на задълженията, произтичащи от УД, може да бъде достатъчно сред116

ство за преодоляване на евентуално противоречие357. Ал. 3 предвижда
специфичния случай на предоставяне на привилегировано положение на отделни трети държави.
16.1.2. Във всички случаи обаче тези задължения са задължения само
на самите ДЧ и не обвързват Съюза. Чл. 351 не прехвърля на ЕС задълженията, тежащи върху ДЧ преди присъединяването им към нея, техните международни договори, сключени преди присъединяването им
към ЕС, не стават част от международното право на ЕС и не са източници на общностното право. Въпреки това обаче СЕС приема, че при
определени условия ЕС може да се счита обвързан от международни
договори, сключени от ДЧ преди присъединяването им към нея. По
отношение например на ОСМТ (ГАТТ) от 1949 г. – като се основава не
само и не толкова на чл. 207 ДЕО, колкото на предоставените на ЕО
компетенции в търговската политика, на необходимостта от ефективно осъществяване от институциите на така предоставените търговски
компетенции, поради което те действат именно като такива в рамките
на ОСМТ, включително засвидетелствайки готовността на Общността
да се счита обвързана от разпоредбите на ОСМТ и най-сетне на основание на приемането на това положение от другите страни по ОСМП358.
Разбира се, макар да приема, че ОСМТ ще действа по този начин като
източни на Общностното право, СЕО еднозначно констатира, че неговите разпоредби не могат да имат директен ефект359. Аналогично
е виждането на СЕО и по отношение на Брюкселските конвенции за
митата от 15 декември 1950 г.360. И в същото време точно обратното
е виждането на СЕО а други конвенции, по които страни са всички
ДЧ, но които според него не могат да обвързват ЕО като такава. Найтипичният пример е ЕКПЧ – заради липсата на предоставена на ЕО
компетентност да действа в тази материя.
16.2. Договори, сключени от държавите-членки с трети страни
след присъединяването им към ЕО/ЕС. Тази материя е дори още посложна – могат да бъдат разграничени поне 3 различни хипотези.
16.2.1. Задължение за съобразяване. Договорите на ДЧ с трети страни, сключени в условията на членство, трябва безусловно да бъдат
съобразени с общностното право. Такива договори стават част от въCJCE, 2003, Budvar, C-216/01, Rec. I-413, p. 28.
CJCE, 1972, International Fruit Co. et a., AJ 21-24/72, Rec. 1219, на български език виж
55 най-важни решения..., цит. съч., с. 24.
359
Виж Атанас СЕМОВ, Кратък преглед на най-важните решения на СЕО относно прилагането на Общностното право. – В: Атанас СЕМОВ (съст. и ред.), 55 най-важни решения
на СЕО, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2007, с. 315, по-спец. с. 329.
360
CJCE, 1975, Nederlandse Spoorwegen, 48/75, Rec. 1439.
357
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трешното право на ДЧ и като такива са подчинени на общо основание на принципа за върховенство на интеграционното право. От това
следва, че ДЧ не могат да сключват, а ако сключат, не трябва да прилагат международни договори, противоречащи на Правото на ЕС. В
материите, които са изключителна компетентност на ЕС, ДЧ не могат да сключват никакви международни договори. Ако такъв договор
бъде сключен, той подлежи на отмяна, а съответната ДЧ – на санкциониране по реда за установяване на нарушения на УД (чл. 258 ДФЕС).
16.2.2. Материи на поделена компетентност. Втората хипотеза е в
случаите на поделена (паралелна) компетентност. Когато една ДЧ
сключи международен договор в материя, по която ЕС все още не е
упражнил своята компетентност, този договор следва да е валиден.
Той обаче на общо основание ще бъде подчинен на върховенството на
една последваща общностна норма, която му противоречи. Ако обаче
приемането на общностни мерки е било „предвидимо”, „очаквано”
концепцията за „добрата воля на ДЧ” предполага преди това те да не
сключват самостоятелно международни договори.
16.2.3. В обхвата на целите на ДЕС. Ако международният договор
се отнася до материя, по която ЕС няма предоставена компетентност,
но чийто предмет може да засяга целите на ЕС (по чл. 3 ДЕС), ДЧ са
длъжни на общо основание по чл. 4, § 3 ДЕС да се съобразят с интеграционните си задължения – респ. да не поемат международни задължения, които могат да засегнат постигането на целите на ЕС.

VІІ. Неписани източници
Това е най-специфичната и най-трудно проследимата група източници. Най-съществената особеност е, че всички те са пряко свързани
с юриспруденцията на Съда на ЕС. От една страна, единствено и само
той определя кой принцип или обичай счита за източник на общностното право. От друга страна, юриспруденцията на съда в Люксембург
представлява източник с особено значение. Доктрината е силно разединена и нерядко противоречива относно неписаните общностни
източници – както относно тяхната роля, значение и действие, така
и относно обхвата на категорията и подразделянето и. Като особено
полезен може да се определи трудът на Джон Антъни Ъшър „Общите
принципи на Общностното право”361.

John Anthony USHER, General Principles of EC Law, Longman, European Law Series,
Edinburg, 1998.
361
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17. Вътрешни неписани източници

17.1. Принципи, произтичащи от природата на Общностите.
Значението на тези принципи за утвърждаването на самостоятелната природа и най-вече ефективността е несъмнено: „без тях не би
била възможна арматурата на общностната конструкция, обречена на
постоянно развиване и от които Общностното право „черпи най-вече
необходимата сила за да се имплантира директно във всички държави-членки (R. Lecourt, L’Europe des juges)” и посочва, че самите принципи са „еволютивни”362. СЕС използва формулата „основни принципи,
които са в основата на институционната система на ЕС”363. За тях той
използва изрази като „съществени”, „базови и постоянни характеристики на общностния правен ред”, „с особена значимост” или „съставляващи фундамента на Общността”… Някои принципи, изведени в
практиката на СЕС, по-късно намират изрично нормативно закрепване в УД – напр. принципът на субсидиарността (днес в чл. 5 ДЕС) или
принципът за зачитането на основните права (чл. 6 ДЕС).
Изведени от природата на Общностите, тези принципи биват свързани или с функционирането на институциите или с предназначението на Общността (принципът на солидарност между ДЧ, принципът
на институционно равновесие, общият принцип за пропорционалност и др.364).
Значението на правните принципи е безспорно. Проф. Ридо обобщава: „Мястото на тези принципи в системата на източниците на
Общностното право…: принципите са задължителни за общностните
институции и имат сила над производното право. Общностният съдия гарантира тяхното зачитане в рамките на своите различни компетенции. …Те са и основание за контрол на ДЧ”365.
17.1.1. Основни принципи, изведени в практиката на СЕС
Може би най-голямо внимание заслужава принципът на лоялното
сътрудничество, закрепен в чл. 4, § 3 ДЕС (стар чл. 10 ДЕО) и предмет
на изключително изобилна люксембургска юриспруденция. Всъщност
това е задължение ДЧ да допринасят всячески за общностния интерес
(израз на идеята за „сливане на интересите” на Моне и Шуман). Ал. 1
на § 3 задължава ДЧ и институциите на ЕС да си съдействат при изпълнението на задачите, произтичащи от УД. Ал. 2 урежда задължението
„ДЧ да вземат всички общи и специални мерки за изпълнението на
Sean VAN RAEPENBUSCH, Droit institutionnel de l’Union européenne, Larcier, 2005, р. 450.
CJCE, 1983, Deutsche Milchkontor, AJ 205-215/82, Rec. 2633.
364
Виж Jean BOULOUIS, Droit institutionnel de l’Union européenne, Montchrestien, 1997,
6e éd., р. 238.
365
Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, L. G. D. J.,
2006, 5e éd., р. 194.
362
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задълженията, произтичащи от УД или от актовете на институциите
на ЕС.” Проф. Репенбуш (бивш референт в СЕО, днес съдия в ОС) определя: това е задължение „за сътрудничество с общностните институции, с цел улесняване на изпълнението на тяхната мисия,което включва
задължение за участие в тяхната работа, по-специално в рамките на
Съвета и многобройните комитети, съставляващ „комитологията”, за
предоставяне на информация на ЕК в рамките на мисията и по наблюдение (на общностната законност – б.м. А.С.), да я консултират,
да се подчиняват на водените от нея разследвания, да й сътрудничат
доброволно за преодоляване на срещаните трудности”. Той приема,
обаче, че „цялото това задължение за подпомагане и сътрудничество
е реципрочно в смисъл, че тези институции, включително и Съдът,
също са длъжни да улесняват задачата на националните власти, найвече на съдилищата”366. Ал. 3 задължава ДЧ „да съдействат на Съюза
при изпълнението на неговите задачи и да се въздържат от всякакви
мерки, които могат да застрашат постигането на целите на Съюза”.
Няма съмнение – това задължение красноречиво потвърждава разбирането, че общностният правен ред няма нищо общо с международния. Тук усещането за принадлежност към уникално междудържавно
семейство е повече от силно. Семейството на европейската интеграция
не е „международна общност”, то е общност на слети интереси, споделени ценности, обща визия и общ път. Общият интерес е национален
интерес, а не „съвпаднал” или резултат на „преодолени различия”
като в класическите междудържавни отношения. „И тази общност е
„правова общност”, основаваща се на общи правни принципи. Това е
„федерация на държави и граждани”.
17.1.2. В юриспруденцията на СЕС са изведени десетки принципи,
изведени от природата на Общността, сред които могат да се откроят
като по-основни:
– Категорично и постоянно налаганото в практиката на СЕС изискване за (принцип на) еднообразното и правилно прилагане на Общностното право367;
– Принцип на солидарност между ДЧ – „един от фундаментите на
ЕС”368;

Sean VAN RAEPENBUSCH, Droit institutionnel de l’Union européenne, Larcier, 2005,
р. 452. Той цитира практиката по делата CJCE, 1991, Commission c/ Italie, 69/90, Rec.
I-6011, p. 11-15 и CJCE (ord.), 1990, Zwartveld, C-2/88, Rec. I-3365.
367
CJCE, 1965, Schwarze, 16/65, Rec. 1081 – виж и на български език в 55 най-важни
решения…, цит. съч., с. 74. Виж също CJCE, 1985, Neumann, 299/84, Rec. 3663.
368
CJCE, 1973, Commission/Italie, 39/72, Rec. 101; CJCE, 1978, Benzine en Petroleum
Handelsmaatshcapij, 77/77, Rec. 1978, p. 15 и мн. др.
366
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– Принцип на институционното равновесие369;
– правото на едно частно лице да се позове срещу една ДЧ на принципа за доверие в законодателството370;
– право на защита пред националните съдилища на правата, които
частните лица черпят от общностните норми371;
– зачитането на правото на защита и на служебна тайна в материята на правото на конкуренцията372;
– задължението за обезщетяване на вредите, причинени на частните лица от нарушаване от ДЧ на общностна правна норма373;
– Принцип на свободно движение на стоки374 и фундаменталните
понятия (с ранг на принципи!) за „общ пазар”, „единство на пазара”,
„единен пазар”375;
– Принцип на свободно движение на лица376, на капитали и на услуги377;
– Принцип на свободната конкуренция378;
– Принцип на равенство и недискриминация379;
– забрана за дискриминация, основаваща се на пол380;
– забрана за дискриминация, основаваща се на националност381.
– СЕО обаче отказва да признае съществуването на принципа на
забрана на обратната дискриминация382;

CJCE, 1986, Les Verts, 294/83, Rec. 1339, на български език в: 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 207. Виж също CJCE, 1958, Meroni, 9/56, Rec. 11 – на български език в:
55 най-важни решения…, цит. съч., с. 151 и отново на с. 252.
370
CJCE, 1979, Ratti, 148/78, Rec. 1629.
371
CJCE, 1981, Foglia с/ Novello, 244/80, Rec. 3045; 15. 5. 1986, Johnston, 222/84, Rec. 1651.
372
CJCE, 1992, Asociacion Espanola de Вапса Privada et a., C-67/91, Rec. І-4785.
373
Историческите решения: CJCE, 1991, Francovich, AJ C-6 & 9/90, Rec. I-5357, на бълг. език
виж 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 292, и CJCE, 1996, Brasserie du Pecheur et Factortame, AJ
46 & 48/93, Rec. I-1131, на бълг. език виж 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 287.
374
CJCE, 1969, Commission с/Italie, 24/68, Rec.193; CJCE, 1979, Rewe-Zentral, 120/78, Rec. 649.
375
CJCE, 1966, Italie c/ Conseil, 32/65, Rec. 564; CJCE, 1971, Sirena, 148/78, Rec. 69.
376
CJCE, 1975, Rutili, 36/75, Rec. 1219.
377
Пост. практика по чл. 49 ДЕО, напр. CJCE, 1974, Van Bingsbergen, 33/74, Rec. 1299
и др. или по чл. 43 ДЕО: CJCE, 1974, Reyners, 2/74, Rec. 631 и мн. др.
378
Напр. по чл. 81 ДЕО: CJCE, 1966, Italie c/ Commission, 32/65, Rec. 2639; по чл. 90 ДЕО
относно данъчното облагане CJCE, 1966, Lütticke, 57/65, Rec. 301 и др.
379
CJCE, 1977, Moulins Pont-a-Mous-son, AJ 124/76 et 20/77, Rec. 1795.
380
CJCE, 1978, Defrenne, 149/77, Rec. 1365; CJCE, 1995, Kalanke, C-450/93, Rec. I-3051;
CJCE 2000, Abrahamsson, C-407/98, Rec. I-5539.
381
CJCE, 1984, Prodest, 237/83, Rec. 3153; CJCE, 2000, Albore, C-423/98, Rec. I-5965; CJCE,
2000, Ferlini, C-411/98, Rec. I-8081.
382
CJCE, 1986, Drian-court, 355/85, Rec. 3231.
369
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– можем да споменем принципите на непосредствена приложимост,
директен ефект и примат – тях обаче считам за уместно да бъдат разглеждани по-скоро като принципи „на прилагането” на Общностното право383.
17.2. Общностна административна практика и общностни обичаи.
Административната практика има типичната роля на вътрешен източник. Правният обичай има ограничено приложение, но е признат от
доктрината като субсидиарен правен източник – който, разбира се, във
всеки конкретен случай на спор подлежи на преценка от СЕС.
17.3. Практиката на СЕС. Несъмнено, практиката на Съда на ЕС е уникален източник384. Нейното значение трябва добре да се разбира. Проф.
Жан-Виктор Луис и Тиери Ронс обобщават еднозначно: „съдебното акù”
има незаобиколима роля”, а „…трудно е да не се признае „нормативна
стойност” на юриспруденцията”385. Конституцията за Европа неслучайно предвиждаше за първи път изрично (чл. ІV-439, § 4), че „практиката
на Съда на Европейските общности и на Първоинстанционния съд по
тълкуването и прилагането на договорите и актовете…, остават, мутатис
мутандис, тълкувателен източник на Правото на Съюза…”386. Може да се
съжалява, че Лисабонският договор не възпроизведе тази разпоредба…
17.3.1. Значението на съдебната практика произтича от два фактора. Единият – за разкриването на специфичната природа на общностния правопорядък и утвърждаването на неговите фундаментални
начала, останали, съзнателно или не, не-записани в Учредителните
договори. И вторият – „добавената стойност”, която самият Съд на Ес
си „присвоява” – ролята на „съавтор”, който смело дописва, осветлявайки, съдържанието на общностните норми. Проф. Ридо пише, че
„общностният съдия не се ограничава само да прилага Общностното
право. Той играе роля на творец на правото, разкривайки се като законодател, даже като конститутивна власт – макар и помощна или по
заместване.”387 Проф. Жан-Марк Фавре отива дори по-далеч: „съдията
383
Много подробно виж в: Атанас СЕМОВ, Принципи на прилагане на Правото на ЕС
в държавите-членки, ИПАЕИ и ИЕП, С., 2008
384
За ролята на СЕО виж напр. Grain DE BURCA, J. H. H. WEILER (dir.), The European
Court of Justice, Collected courses of the Academy of European Law, Oxford University
Press, Oxford, 2001.
385
Jean-Victor LOUIS, Thierry RONSE, L’ordre juridique de l’Union européenne, L. G. D. G
et a., Paris, 2005, p. 244. Според тях „съдебното акù” е един от съществените елементи
на разбирането за „упражняване по общностен начин” на предоставените компетенции, съгласно чл. І-1 на Конституцията за Европа” – пак там.
386
Учредителните договори…, цит. съч., с. 393.
387
Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, L. G. D. J.,
1999, 3e éd., р. 62.
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от Люксембург не се е стремил да бди за зачитането на общностното
право. Той сам е допринасял – опирайки се на методите на съдебно
тълкуване, които отдават предимство на контекста и целта на уредбата – да „създава” норми388, които стават неделима част от общностния правен ред. Така СЕС си присвоява една „нормативна” функция,
запълвайки празнотите в Договорите или тълкувайки разпоредбите
им”389 (подчертаването мое – А. С.). У нас този въпрос е предмет на
задълбочено изследване от Станислав Костов390.
17.3.2. Същевременно оценката за ролята и значението на практиката на СЕС е пределно нееднозначна, дори противоречива – от абсолютизиране до пренебрегване или интегриране в другите източници,
които СЕС тълкува. Проф. Жан Булюи еднозначно установява, че „разглеждането на съдебната практика като правен източник не е общоприето”391. Строго погледнато, юриспруденцията на интеграционния
съд не следва да притежава по-голямо значение като правен източник,
отколкото практиката на всеки национален съд. В същото време, обаче,
СЕС е уникална общностна институция, натоварена да допринася за
постигането на целите на Общностите, без, същевременно да подлежи
на никакъв контрол. Той е натоварен и с изключителното право да тълкува общностните норми по задължителен начин с оглед еднаквото и
правилното им прилагане в ДЧ. Тълкувателните решения на СЕС имат
ранга и силата на тълкуваната норма, т.е. когато се отнасят до „първична” норма, те ще стоят над всички останали източници.
Трудно е обаче дори да си представим днес Общностното право
– както обхвата, така и най-вече действието му – без решаващата роля
на текстовете, пристигащи системно от Люксембург392. Всяко подценяване и поради това непознаване и несъобразяване на изведените от
СЕС принципи и постановки, обрича националния правоприлагащ
и особено правораздаващ орган на невъзможност да изпълни своята
Проф. Ридо е категоричен: „Юриспруденцията относно основните права представлява особено впечатляващо разгръщане на нормативния принос на общностния съдия – изключителен тест за утвърждаването на една юриспруденциална политика” – Joël RIDEAU,
Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, L. G. D. J., 1999, 3e éd., р. 194.
389
Jean-Marс FAVRET, Droit et pratique de l’UE, Gualino éditeur, 4e édition, 2003, р.351.
Впрочем той дори озаглавява съответния раздел в своя труд „Съдебно право”!...
390
Станислав КОСТОВ, Актовете на Съда на ЕС и техните правни последици, под
печат, днес публикувано като учебен материал на Международната магистърска програма „Право на ЕС”, www.eubg.eu
391
Jean BOULOUIS, Droit institutionnel de l’Union européenne, Montchrestien, 1997, 6e
éd., р. 233.
392
Проф. Луис е категоричен: „Във всички случаи Общностно право без приноса
на Съда е чисто и просто немислимо”… – Jean-Victor LOUIS, Thierry RONSE, L’ordre
juridique de l’Union européenne, L. G. D. G et a., Paris, 2005, p. 244.
388
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„фундаментална” общностна функция – да гарантира „еднообразното и правилно прилагане на Общностното право”, респ. впоследствие
обрича държавата му на преследване за неизпълнение на задълженията, произтичащи от общностното право. Разбира се, нежелателна е и
другата крайност – сляпото обвързване на Правото на ЕС с класическата доктрина на прецедентното право неизбежно довежда до омаловажаване на писаната европейска норма, което, разбира се, е несъвместимо както с духа, така и с природата на интеграционния правен ред.
Правопорядъкът на европейската интеграция отрежда на съдебната
практика важната роля да осветлява, тълкува и разгръща писаните
нормативни построения и в разумни граници да запълва по тълкувателен път празнотите в тях, основавайки се обаче преди всичко на писаната норма. Поради това дори когато утвърждава един или друг „основен правен принцип”, СЕС изхожда на първо място от собствената
природа на интеграционните общности (като „правови” общности).
Интеграционната съдебна практика трябва да се разглежда като изключително важен източник на интеграционното право. В системата
от източници тя следва да се разглежда като неписан източник – без
самостоятелно място в йерархията на системата от източници: мястото на отделните й елементи се определя неделимо от писаните норми,
за които се отнася.
17.3.3. Особености на тълкувателната практика на СЕС. Той ясно очертава393 спецификата на своята роля по тълкуването на правото на ЕС:
– езиковото разнообразие – тълкуването трябва да взема предвид
всички езикови версии на един акт394, в случай на разминавания обаче
нормата (актът) трябва да се тълкува в контекста на целия акт и предвид неговите цели (което е още един аргумент за определящата роля
на мотивите на общностните правни актове, виж по-горе)395;
– дълбоко специфичната общностна терминология и често срещаното разминаване между съдържанието, което придава на едно понятие националната доктрина, и това, което то разкрива в общностен контекст;
– необходимостта всяка норма да се разглежда в своя нормативен и
системен контекст, да се тълкува в светлината на цялото Общностно
право, на неговите цели и принципи396 и етапа в неговото развитие
(респ. да се отчита особената динамика на интеграционния процес);
CJCE, 1982, CILFIT, 283/81, Reс. 3415; CJCE, 2005, Intermodal Transports, C-495/03,
Reс. I-8151 и мн. др.
394
TPI, 1995, Ferriere Nord c/ Commission, T-143/89, Reс. II-917.
395
CJCE, 1997, Parlement c/ Conseil, C-259/95, Reс. I-5503. Една езикова версия не може да
има преимущество пред друга – CJCE, 1995, Ferriere Nord c/ Commission, T-143/89, Reс. II-917.
396
CJCE, 1995, Espagne c/ Commission, C-135/93, Reс. I-1651.
393
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– и обратно – недопустимостта тълкуването на общностните норми
да зависи от националното право на която и да било държава – както
от писаните му норми, така и от националната съдебна практика – освен когато сам не признае, че това му е необходимо (позоваването на
правните принципи, общи за ДЧ, и др.)397.
– СЕС не отдава характерното за международното право определящо
значение на волята на държавите-членки (респ. на страните по Учредителните договори)398. СЕС е категоричен относно ограничената роля на
волята на ДЧ (класически принцип в международното право…) и респ.
водещата роля на предмета и целите на акта – той например прилага
това разбиране дори при тълкуването на международните договори
на ЕС с трети страни399, за които разбира се приема, че са „нормални”
международни договори, респ. приема приложението спрямо тях на
Виенската конвенция за правото на международните договори… Той
последователно налага разбирането за водещото значение на правния
контекст при приемането на един общностен акт и извежда принципа
за полезния ефект като предопределящ. Така водещ в неговата тълкувателна дейност се оказва телеологичният метод400.

18. Външни неписани източници

18.1. Общите принципи на Международното право и международният обичай (разгледани по-горе, т. 15).
18.2. Правните принципи. Ролята на правните принципи в изграждането на правната конструкция на европейската интеграция е
незаобиколима – от една страна защото създаването на един „принципно” нов правен ред е невъзможно, ако създателите му не се облягат на базовите начала на правото, а от друга – и най-вече! – защото
СЕС проявява през десетилетията впечатляваща склонност да „черпи
вдъхновение” от тези принципи, превръщайки ги в много важно „допълнително осветление” на общностния правен ред в неговата цялост.
Единственото изрично позоваване в УД на „общите принципи” може
да се открие в чл. 340, ал. 2 ДФЕС (стар чл. 288 ДЕО): „В материята на
TPI, 1992, Diaz Garcia c/ Parlement, T-43/90, Reс. II-2619.
Напр. CJCE, 1976, Defrenne, 43/75, Rec. 455; CJCE, 1985, Commission c/ Danemark,
143/83, Reс. 427 (относно ирелевантността на декларацията на една ДЧ при приемането на акт в Съвета) и др.
399
CJCE, 2006, International Air Transport, C-344/04, p. 39 – в това решение СЕО препраща
изрично към своя постоянна практика: CJCE, 2001, Jany et a., C-268/99, Reс. I-8615, р. 35.
400
Напр. CJCE, 1975, Rey Soda, 23/75, Reс. 1279; CJCE, 1988, Land de Sarre, 187/87, Reс.
5013 и др.
397
398
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извъндоговорната отговорност Общността, съгласно основните правни принципи, общи за държавите-членки, е длъжна…”401.
Юриспруденцията402 извежда най-общо четири вида принципи на
правото: основни правни принципи; принципи, общи за ДЧ; принципи на международното право и принципи, произтичащи от природата на Общностите (разгледани по-горе).
18.2.1. Основни правни принципи („general principles”) – това са
правните принципи, вътрешно присъщи за правните системи – националните и международната, т.е. естествено съставляващи всеки
цивилизован правопорядък или съвременния правен ред, като напр.
правната сигурност, правото на съдебна защита, състезателното начало на съдебния процес, забраната за ретроактивно действие на нормите и ред други. СЕС приема основните правни принципи като насоки,
рамки, в които се разполага правния ред на интеграцията403. Той обаче
не е чужд на възможността за позоваване на тези принципи пред съд
– например срещу една ДЧ: принципа за доверие в законодателството404. Като естествено присъщи на всяка правова общност, СЕС признава например следните принципи:
– право на защита405
– принцип на добрата воля406
– принцип на правната сигурност407 и др.
18.2.2. Правни принципи, общи за правните системи на ДЧ
(„common principles”). Обратно, това са принципи, на които СЕС често
се позовава и към които дори УД препращат (чл. 340 ДФЕС408, стар чл.
288 ДЕО). СЕС си запазва правото не само да избира измежду различните разрешения, предлагани от националните правни системи..., но
и да отхвърля някои общи принципи като несъвместими с общностните изисквания..., и във всички случаи, да „адаптира” принципите,
които пренася, съобразно идеята за самостоятелност на общностния
Учредителните договори…, цит. съч., с. 121.
Задълбочено изследване – виж: J-P. PUISSOCHET, La Cour de justice et les principes
généraux du droit communautaire – in: La protection juridictionnelle des droits dans le système
communautaire, Bruyant, Bruxelles 1997, p. 3.
403
Подробно виж Jean BOULOUIS, Principes généraux – dans : Répertoire communautaire,
Dalloz, Paris 1992.
404
CJCE, 1979, Ratti, аff.. 148/78, Rec. 1629.
405
CJCE, 1970, Commission/Italie, 7/69, Rec. I-ll; CJCE, 1960, Von Lachmuller с/Commission,
AJ 43/59, 45/59 & 48/59, Rec. 935; CJCE, 2000, The Procter and Gamble Compa-ny c/OHMI,
T-122/99, Rec. II-265.
406
CJCE, 1961, SNUPAT c/H.A. CECA, 42/59, Rec. 103.
407
CJCE, 1967, Neumann, 17/67, Rec.571.
408
Чл. 340, ал. 2 ДФЕС: „В материята на извъндоговорната отговорност Съюзът,
съгласно основните правни принципи, общи за държавите-членки, е длъжен...”
401
402
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правопорядък409. От една страна, СЕС не държи един принцип да е
уреден в позитивното право на всички ДЧ, за да го обяви за „общ” и
респ. приложим в Общностното право. От друга страна, водещото не
е изобилието на уредба в множество ДЧ, за да признае един принцип
за „общ” и действащ в интеграционното право. „Във всички случаи не
е достатъчно един принцип да е общ за всички ДЧ, за да бъде приложен в Общностното право. Необходимо е той да мине и „тест за съвместимост с рамката и структурата на целите на Общността”410. При
това разбирането за целите, природата и същността на интеграционното построение СЕС изгражда изцяло и само на основата на неговите
Учредителни договори…
В своята практика СЕС закрепва редица общи принципи – за полезния ефект, за разграничение между данъци и такси, за неоснователното обогатяване, за отмяна на административните актове, пораждащи
субективни права; за равенство пред икономическите правила; за континюитет на правните структури; за йерархия на правните норми; за
пораждане на ефект на писмено волеизявление от момента на получаването му; за конфиденциалност на кореспонденцията на адвокатите
и техните клиенти; за зачитане на търговските тайни; за неоснователното обогатяване; за непреодолимата сила; за законната защита и за
крайната необходимост и ред други411.
Доктрината очертава основно следните принципи412:
– доверието в законодателството (правото) (confiance légitime);
– правната сигурност (виж по-долу);
– забраната на обратното действие на наказателноправните норми;
– забрана за обратно действие на административните актове;
– за оттеглянето на административните актове413;
– икономическо равенство и неоснователно обогатяване
– защитата на служебната тайна;
– неоснователното обогатяване;
– континюитет на обществените услуги;
– зачитане на настъпилите правни последици;
– принципът на добрата воля;
409
Guy ISAAC, Marc BLANQUET, Droit communautaire générale, Armand Colin, 2001,
8e éd., р. 176-177.
410
Жан Пол ЖАКЕ, Институционно право на ЕС, ИЕП и УИ „Св. Кл. Охридски”, С.,
2007, с. 422.
411
За някои от тези принципи виж 55 най-важни решения..., цит.съч., с. 45 и по-общо
част ІV на сборника.
412
Sean VAN RAEPENBUSCH, Droit institutionnel de l’Union européenne, Larcier, 2005,
р. 433 и ред други.
413
CJCE, 1957, Algera с/ Assemblée commune, AJ 7/56 & 3-7/57, Rec. 83.
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– принципът на пропорционалност;
– паралелизъм на правните форми;
– зачитане на правото на защита;
– икономическа равнопоставеност и право на свободно упражняване на стопанска дейност;
– и някои „принципи с технически характер” и др. 414
Още през 60-те години СЕО намира за първи път повод да признае,
че основните права са част от основните правни принципи415.
Правните принципи нямат обособено място в йерархията на източниците на Правото на ЕС. Изхождайки от техния характер, би могло да се предположи, че те няма как да не се прилагат и по отношение
на самите Учредителните договори, респ. цялото „първично” право.
***
В заключение може да се обобщи, че приложимото право пред Съда
на ЕС представлява сложна и богата система от различни категории
източници, огромната част от които признати за такива именно от
него. Всеки един от тези източници – вкл. и неписаните – може да бъде
предмет на преюдициално запитване от национална юрисдикция,
включително за да може да се направи преценка дали една национална правна норма е съобразена с него или не, и съответно като правно
основание за неприлагането и от всеки национален орган.

Виж напр. Guy ISAAC, Marc BLANQUET, Droit communautaire générale, Armand
Colin, 2001, 8e éd., р. 180-182.
415
CJCE, 1969, Stauder, 29/69, Rec. 419.
414
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Глава 4
Компетентност и функции
на съдебната институция на ЕС
Уредбата на Съда на ЕС в Учредителните договори очертава типична съдебна институция, овластена с всички видове компетентност, характерни за държавните съдебни органи – правораздавателна, тълкувателна и консултативна. Компетентността на съдебната власт на ЕС е
уредена в чл. 19 ДЕС. Според него Съдът на ЕС „осигурява спазването
на законността416 при тълкуването и прилагането на Договорите” и е
доразвита в чл. 256 ДФЕС и приложения към него Устав на Съда на ЕС.
Съдът на ЕС обаче няма обща компетентност – той има само предоставена компетентност, може да се произнася само по делата, за които
изрично е овластен с разпоредба на УД. Това произтича както от общия
принцип за предоставената компетентност на ЕС (чл. 4, § 1417 и чл. 5, ал. 1
и 2 ДФЕС, стар чл. 5 ДЕО, потвърдено многократно, дори с Декларация
№ 18 към ДЕС и ДФЕС, приета с Лисабонския договор), така и от изричната разпоредба на чл. 274 ДФЕС (стар чл. 240 ДЕО), според който дори
всички спорове, по които Съюзът е страна, не могат на това основание
да бъдат изключени от компетентността на националните юрисдикции
– които, обратно, имат обща компетентност по всички дела по правото
на ЕС, освен тези, които изрично са възложени на СЕС.

1. Обща характеристика на компетентността на СЕС

1.1. Съдът на ЕС има само предоставена компетентност. От една
страна самият ЕС упражнява чрез своите органи само предоставена
компетентност. Чл. 4, § 1 ДЕС декларира, че всички области на компетентност, които не са предоставени на Съюза в Договорите, принадлежат на държавите-членки, а чл. 5, § 2 ДЕС потвърждава, че по силата на принципа на предоставената компетентност, Съюзът действа
Официалният превод е „осигурява спазването на правото”. При най-искрено
желание за деликатност в оценката за официалните преводи на български език на УД
и други актове трябва да признаем, че този изказ просто е безсмислен. В пристъп на
откровеност обаче можем да установим, че официалните български преводи са потресаващи и задължително налагат иницииране на изменения. Достатъчен е само още
един потресаващ пример: чл. 6 ДЕС: „Съюзът зачита правата…, определени в Хартата…, адаптирана на 12 декември 2007 г. в Страсбург…”, като „адаптирана” трябва да
означава „приета” (adopted)…
417
„Всички области на компетентност, които не са предоставени на Съюза, принадлежат на държавите-членки.”
416
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единствено в границите на компетентност, които ДЧ са му предоставили с Договорите и всяка компетентност, която не е предоставена на
Съюза, принадлежи на ДЧ. От друга страна чл. 13, § 2 ДЕС уточнява,
че и всяка институция на ЕС (разбира се, вкл. и СЕС) действа в кръга
на правомощията, които са й предоставени с Договорите. Разбира се,
предоставените на Съда на ЕС правомощия са изключително обхватни и дълбоки (виж по-долу).
1.2. Същевременно компетентността на интеграционният съд е изключителна – той е компетентен да гледа категории дела, които не
са от компетентността на никой друг съд (арг. от чл. 274 ДФЕС, стар
чл. 240 ДЕО, и чл. 19 ДЕС). СЕС обаче няма обща компетентност (арг.
от изчерпателното изброяване на производствата по които е компетентен) – и това е най-съществената му отлика от националните съдилища. Много неправилно е разбирането обаче, че „в редица случай
единствено компетентен да приложи европейското право е националният съд…”418, което създава усещането за „подялба” на правосъдните
правомощия и дори за ограничена роля на националният съд – докато именно националният съд е компетентен на общо основание по
прилагането на цялото право на ЕС, националният съдия е именно
съдията на европейската интеграция. Само отделни категории дела са
възложени на Съда на ЕС по изключение, елементарно казано под 1 на
всеки 1000 дела се гледат не от национален, а от съюзен съд…
1.3. Предоставената на общностният съд компетентност е задължителна (арг. от чл. 19 ДЕС), за разлика от международните съдилища,
чиято компетентност е факултативна. Присъединявайки се към ЕС,
всяка държава автоматично приема властта на неговия съд. Член 344
ДФЕС (стар чл. 292 ДЕО) задължава ДЧ „да не уреждат споровете, отнасящи се до тълкуването или прилагането на Договорите, по начини
различни от тези, предвидени в него”. Старата редакция на ДЕС предвиждаше факултативна компетентност на СЕО по тълкувателни производства в материята на стария „трети стълб” (полицейско и съдебно
сътрудничество по наказателноправни въпроси), но след ЛД това разграничение отпадна.
Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 27. Впрочем неправилно е и разбирането, че „в строго
определени случаи дори националният съд може да тълкува норми на европейското
право, без само по себе си това да опорочава (?!) съдебното му решение” (пак там) – естествена функция на всяко правоприлагане е тълкуването на всяка приложима норма
и напълно отделен е въпросът за задължителното тълкуване, което е в компетентността единствено на Съда на ЕС.
418
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Решенията на общностната юрисдикция се ползват с изпълнителна сила (чл. 280 ДФЕС, стар чл. 244 ДЕО). Те представляват изпълнително основание в ДЧ и спрямо тях не е необходимо прилагането на
никаква процедура по екзекватура. Обратно – неизпълнението им се
счита за нарушение на Учредителните договори и е основание за търсене на отговорност от съответната държава.
1.4. Компетентността на Съда на ЕС е специална – той може да
решава само някои категории спорове и не разполага с общата компетентност на една юрисдикция на общо основание, каквато имат
съдебните власти на държавите членки. Има обаче две изключения,
които са уредени именно като изключения.
1.4.1. Чл. 261 ДФЕС (стар чл. 229 ДЕО) урежда възможност на СЕС да
се предоставя компетентност да решава спорове с „пълна юрисдикция”.
Това изключение, макар относително ограничено, е с масово приложение и големи икономически последици. То определя, че базови съюзни
регламенти, („приети в съответствие с разпоредбите на Договорите”),
приети от Съвета или от Съвета и ЕП, „могат да предоставят на Съда
на ЕС пълна юрисдикция”. Тази „пълна юрисдикция” (или правораздаване „на общо основание” или „обща компетентност”419) се прилага
по отношение на споровете по актовете на ЕК за налагане на санкциите, предвидени в съответните регламенти, в случай на неизпълнение
(напр. Регламент 1/2003 за конкуренцията420, Регламент 139/2004 за
контрола над концентрациите421, Регламент 207/2009 за общностната
марка422 и др.). От една страна, необходимо е съответният регламент да
съдържа изрична разпоредба в този смисъл. От друга страна, става дума
за „пълна юрисдикция” само по отношение на санкциите, предвидени
в регламентите, не и изобщо по целия акт423. От трета страна, предоставянето на такава обща компетентност по отношение на санкциите е
обосновано от разбирането, че в тази материя понякога не е достатъчна
възможността да се търси незаконосъобразност на акт или отделна норма, а е „уместно да се прави преценка на целесъобразността на санкци-

419
Понятието „compétence de pleine juridiction” (фр.), „unlimited jurisdiction” (англ.) е
спорно. То създава проблем не само относно точния му превод на български език („на общо
основание” ми се струва по-прецизно от неясното „пълна юрисдикция” или подвеждащото
„обща компетентност”), но и с разкриването на съдържанието му в доктрината.
420
JOCE, 2003, No L-1, p. 1.
421
JOCE, 2004, No L-24, p. 1.
422
JOCE, 2009, No L-78, p. 1.
423
CJCE, 2008, Belgique c/ Commission, C-418/06, Rec. I-3047, p. 147.
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ите424 (размер, преценка на обективните факти и т.н.), без да се поставя
под въпрос законосъобразността”425.
1.4.2. Чл. 270 ДФЕС определя, че Съдът на ЕС е компетентен по всеки
спор между Съюза и негови служители в границите и при условията, определени в Правилника за длъжностните лица на Съюза и условията за
работа на другите служители на Съюза. Тук не е употребена формулировката „пълна юрисдикция”, но уредбата на така предоставената компетентност я очертава като „пълна”, става дума за решаване на спорове
„на общо основание” (всички аспекти). Днес тези спорове се разглеждат
от Съда на публичната служба (подробно виж по-долу Глава 7).

2. Видове съдебна компетентност на Съда на ЕС

Според чл. 19, § 3 ДЕС Съдът на ЕС се произнася:
– по искове, подадени от държава-членка, институция или физическо или юридическо лице (правораздавателна компетентност);
– с преюдициални заключения по искане на националните юрисдикции относно тълкуването на правото на Съюза или относно действителността на актовете, приети от институциите (тълкувателна компетентност);
– в други предвидени в Договорите случаи (консултативна компетентност и други специфични производства).
Тази уредба обаче не е достатъчно ясна и изисква разясняване. Доктрината без особени спорове приема, че съдебната власт на ЕС упражнява трите вида съдебна компетентност: правораздавателна, тълкувателна и консултативна426.
2.1. На Съда на ЕС е предоставена правораздавателна компетентност – според разпоредбите на Част шеста, Дял І, Глава 1, Раздел 5 на
ДФЕС427 той е овластен да гледа следните категории дела:
TPI, 2009, Nintendo c/ Commission, T-13/03, Rec. IІ-947.
TPI, 2004, Engineering et a. c/ Commission, T-68/00, Rec. IІ-3047.
426
Така Ружа ИВАНОВА, Компетентност на Съда на Европейските общности, Съвременно право, № 3/1993, с. 37-38. Първоначално тя прилага и „класификация, основаваща се на функцията (крайната цел) на отделните правни средства – делата,
подведомствени на Съда, се обособяват в три групи: за контрол, упражняван от Съда
върху органите на ЕО; контрол за изпълнение на задълженията, произтичащи от Договорите за държавите-членки; за решаване на преюдициални въпроси, поставени
от националните съдилища” – пак там, с. 38, което, разбира се, далеч не е обхваща
всички категории дела, възложени на интеграционния съд и като такива извадени от
общата компетентност на националните съдилища по прилагането на Правото на ЕС.
427
ДЕОАЕ урежда компетентността на СЕС по аналогичен начин.
424
425

132

2.1.1. по исковете за установяване на нарушаването на УД от ДЧ
(чл. 258-260 ДФЕС, стар чл. 226-228 ДЕО, чл. 271 ДФЕС, стар чл. 237
ДЕО и други разпоредби (това производство представям подробно
по-долу в Глава 9);
2.1.2. по исковете за отмяна на индивидуалните или нормативните
актове на институциите/органите428 на ЕС (чл. 263, 264 и 266 ДФЕС,
стар чл. 230, 231 и 233 ДЕО); вкл. и относно акт на Европейския съвет
или Съвета, приет по чл. 7 ДЕС (за констатиране на очевиден риск от
тежко нарушение от ДЧ на ценностите на ЕС по чл. 2 ДЕС – чл. 269
ДФЕС, нов). Тук могат да се обособят делата срещу решения на ЕК за
налагане на санкции на предприятия на основание регламенти, овластяващи ЕК да налага такива санкции (виж по-горе т. 1.4.1.);
2.1.3. по исковете за установяване на противоправно бездействие на
институциите на ЕС (чл. 265 и 266 ДФЕС, стар чл. 232 и 233 ДЕО);
2.1.4. по исковете за отговорност по договорите на Съюза с трети
страни (чл. 340, ал. 1 ДФЕС, стар чл. 288, ал. 1 ДЕО);
2.1.5. по исковете за обезщетяване на вредите, причинени от институциите или служителите му при упражняването на функциите им
(извъндоговорна отговорност – чл. 268, стар чл. 235 ДЕО, във вр. с чл.
340 ДФЕС, стар чл. 236 ДЕО); ЕЦБ е самостоятелно юридическо лице и
сама носи отговорност по такива дела срещу нея (чл. 340, ал. 3 ДФЕС,
стар чл. 288, ал. 3 ДЕО);
2.1.6. по всички искове на служителите на ЕС срещу него (чл. 270
ДФЕС, стар чл. 235 ДЕО);
2.1.7. по исковете по Уставите на международните организации, създадени от ЕС (ЕО) – напр. Европейското икономическо пространство;
2.1.8. по спорове (чл. 271 ДФЕС, стар чл. 237 ДЕО) относно:
– изпълнението на задълженията на ДЧ по Устава на ЕИБ;
– решенията на Съвета на гуверньорите на ЕИБ;
– решенията на УС на ЕИБ;
– изпълнението от националните централни банки на задълженията, произтичащи от ДФЕС и от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ;
2.1.9. по силата на арбитражна клауза в договор (публичен или частноправен429) на ЕС/ЕО (или от негово име) с трета страна (чл. 272 ДФЕС,

ЛД подчини на контрола на СЕС и пораждащите правни последици спрямо
трети страни актове на Европейския съвет (вече институция), на органите, службите
и агенциите на Съюза – чл. 263 ДФЕС.
429
Виж редица примери от последните години: TPI, 2008, Commission с/ B2 Test,
T-317/07, Rec. II-280; TPI, 2009, Commission с/ Atlantic Energie, T-182/08, Rec. II-109; T, 7. 7.
2010, Commission с/ Antiche Terre, T-51/09.
428
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стар чл. 238 ДЕО)430 – при отсъствие на такава клауза, компетентни остават националните съдилища. Когато съответният договор не предвижда изрична разпоредба за приложимото право431, СЕС решава въпроса
на основата на чл. 38, § 3 УСЕС и ППС432. Приложими са общите процедурни правила433. Компетентен винаги е Общият съд (независимо кой е
ищецът434). Според разпоредбите на съответния договор, приложимо по
спор по прилагането му може да е и друг правен ред – напр. международно право, правото на отделна държава435 и т.н.
Някои такива конвенции са:
– Римската конвенция от 19 юни 1980 (първи436 и втори протокол437);
– Споразумението за Европейско икономическо пространство
(ЕИП) – протокол № 34 относно възможността на държавите-членки
на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ или ЕФТА) да
430
CJCE, 2001, Flemmer et a., AJ C-80-81/99, Rec. I-7211; TPI, 2002, Comitato organizzatore
c/Commission, T-387/00, Rec. II-3031, p. 41.
Заслужава да се спомене българският опит – например Заемното споразумение
между АЕЦ „Козлодуй” ЕАД и Европейската общност за атомна енергия (за заем за
модернизиране на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”, в което в чл. 19, т. 22 беше „скрито”
задължението за затваряне на 1-4 блок) предвиждаше споровете по прилагането на
споразумението да се решават от Първоинстанционния съд на ЕО, ако ищец е Република България (и от СЕО като втора инстанция) или от СЕО като единствена инстанция, ако ищец е ЕОАЕ – виж Атанас СЕМОВ, Козлодуйският въпрос, Институт по
Европейско право, С., 2004, спец. с. 47.
431
Когато има такава, тя обикновено обявява за приложим националният закон
на държавата-съдоговорител: CJCE, 1976, Pellegrini et C.S. a.s. с/Commission et Flexon Italia S.p. A., 23/76, Rec. 1807; CJCE, 2001, Commission с/Tecnologie Vetroresina SpA, C-40/98,
Rec. I-307; CJCE, 1986, Fadex с/Commission, 220/85, Rec. 3387.
Прилагането на национален закон обаче по никакъв начин не трябва да засяга
действието и ефективността на общностното право – CJCE, 2001, Flemmer et a., AJ C-8081/99, Rec. I-7211.
432
CJCE, 1976, Pellegrini et C.S. a.s с./Commission et Flexon Italia, 23/76, Rec. 1807; CJCE,
1992, C-209/90, Commission с/Feilhauer, Rec. I-2613.
433
CJCE, 1986, Commission с/Zoubek, 426/85, Rec. 4057.
434
До преди Договора от Ница, ако ищецът беше някоя от Европейските общности,
делото бе от компетентността на СЕО, а когато ищец бе другата страна по договора
– ПИС. Така по казуса за АЕЦ „Козлодуй” (виж по-горе бел. 15) при иск от българска
страна по Заемното споразумение между РБ и ЕОАЕ делото щеше да се гледа от ПИС
и неговото решение да подлежи на атакуване пред СЕО, а при иск на ЕОАЕ – само
пред СЕО в една инстанция: виж Атанас СЕМОВ, Козлодуйският въпрос, Институт по
Европейско право, С., 2004, спец. с. 49.
435
Въпросното Заемно споразумение (и Гаранционното, което го последва) предвиждаше например, че приложимо ще е правото на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия… – пак там.
436
JOCE, 20. 02. 1989, № L 48, p. 1.
437
JOCE, 20. 02. 1989, № L 48, p. 17.
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искат от Съда тълкуване на разпоредбите на Споразумението, кореспондиращи на общностните разпоредби438;
– Конвенцията за Европол – акт на Съвета от 23 юли 1996439;
– Конвенцията за финансовите интереси на Общността – акт на Съвета от 27 септември 1996 и др.440;
– Конвенцията относно означенията и наименованията – акт на Съвета от 26 май 1997441;
– Митническата конвенция – акт на Съвета от 18 декември 1997442;
– Споразумението на ЕО с държавите от Африка, Карибите и Пасифика443;
– Споразумението на ЕО със Швейцария относно въздушния транспорт444 и др.;
2.1.10. по споровете на всяка ДЧ с друга ДЧ във връзка с предмета на
УД, възложен му по силата на споразумение между тях (чл. 273 ДФЕС
и чл. 344 ДФЕС) – компетентен винаги е Съдът;
2.1.11. някои автори разглеждат отделно делата относно интелектуалната собственост на основание регламенти в материята срещу актовете на специализираните органи445; в тази материя предстои създаването на специализиран съд (виж по-долу Глава 7).
2.1.12. чл. 35 ДЕС, § 2 предвиждаше производство за отмяна, което
продължава да се прилага относно приетите преди ДЛ актове в за срок
от 5 години (т.е. до 1 декември 2014 г. – виж Протокол № 36 ДЛ относно
преходните разпоредби, чл. 10, § 1 и 3);
2.1.13. по дела за контрол на актовете в материята на засиленото
сътрудничество (чл. 20 ДЕС – стар чл. 11 ДЕО; чл. 40, § 4 ДЕС преди ЛД
предвиждаше изрично компетентност на СЕО относно ЗС, ЛД отмени
този текст като излишен, СЕС има компетентност и в тази материя);
2.1.14. Редом с всичко това СЕС гледа още дела по:
– бързи и спешни производства;
– обжалване от трето лице;
– обжалване на решенията на ОС, респ. на специализираните съдилища;
– искане за тълкуване (разясняване) на постановено съдебно решение;
– както и извънредните производства поправяне, ревизиране и за
преразглеждане на постановено решение.
JOCE, 3. 1. 1994, № L 1, p. 204.
JOCE, 9. 10. 1996, № C 299, p. 1.
440
JOCE, 23. 10. 1996, № C 313, p. 1.
441
JOCE, 27. 8. 1997, № C 261, p. 17.
442
JOCE, 23. 01. 1998, № C 24, p. 1.
443
JOCE, 15. 12. 2000, № L 317, p. 376.
444
JOCE, 30. 04. 2002, № L 114, p. 73.
445
Напр. TPI, 2004, GE Betz c/ OHMI, T-107/02, Rec. IІ-1845 и др.
438
439

135

В същото време решенията на Съда – постановени било като втора,
било като първа и единствена инстанция (в зависимост от функционалното разпределение на компетентността – не подлежат на никакво обжалване. Въпреки обсъжданите предложения в този смисъл, не
е предвидена възможност решенията например на един 3-членен състав на Съда да бъдат обжалвани в рамките на същия съд пред втора
инстанция (5-членен или Голям състав).
2.2. Съдът на ЕС е натоварен с тълкувателна компетентност – според чл. 267 ДФЕС (стар чл. 234 ДЕО) той е компетентен да дава преюдициални заключения относно:
а) тълкуването на договора;
b) валидността и тълкуването на актовете на институциите, органите, службите или агенциите на ЕС;
c) тълкуването на уставите на органите, създадени с акт на Съвета,
когато тези устави го предвиждат.
Международни договори (конвенции) между ДЧ (изрично предвидени и „препоръчани” в стария чл. 293 ДЕО, днес отменен с ДЛ предвид тенденцията за замяната им с регламенти – напр. за въпроси на
международното частно право446, за избягване на двойното данъчно
облагане и др.) съдържат допълнителни протоколи, които ДФЕС овластяват СЕС да се произнася (преюдициално) по тълкуването на тези
договори, като кръгът на годните да го сезират органи (не непременно
само юрисдикции – възможност, която с преминаването на съответната материя в компетентността на ЕС след ЛД се ограничава) се очертава във всеки протокол.
Нека споменем и отпадналото ограничение (по стария чл. 68 ДЕО)
за отправяне на преюдициални запитвания в материята на визовата и
имиграционната политика само от национални юрисдикции, произнасящи се като последна инстанция.
(Тълкувателната компетентност представям подробно по-долу в
Глава 10)
2.3. Консултативната компетентност на СЕС е предоставена във
връзка с международните договори, сключвани от ЕС и е уредена в
чл. 218, § 11 ДФЕС (стар чл. 300, § 6 ДЕО) и доразвита в Глава 11 „Становища на Съда” (чл. 107 и 108) на Процесуалния правилник на Съда.
Макар да е един сравнително много рядко използван правен способ
446
Напр. Брюкселската конвенция за компетентността и изпълнението на съдебни
решения по граждански и търговски правоотношения (заменена с Регламент на Съвета
44/2001 от декември 2000 г. – JOCE, 2001, No L-12) или Римската конвенция от 1980 г. за
приложимото право към договорните задължения – виж наскоро CJCE, 2009, ICF, C-133/08.
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(общо 15 поискани и 12 постановени становища, почти всички по инициатива на ЕК), неговото значение не трябва да се подценява447 (вкл.
относно възможните последици както за ЕС, така и за трети страни448).
Подобно на един истински конституционен съд, СЕС е овластен да
дава консултативни становища по съответствието с „конституционната харта” (ДЕО, според собствената формулировка на СЕО – виж погоре Глава 1) на сключените от Европейската общност с трети страни
международни договори.
2.3.1. Според чл. 218, § 11 ДФЕС всяка ДЧ, СМ, ЕК, а след ДН – и ЕП,
могат (но не са длъжни!) да поискат от СЕС становище относно съвместимостта с УД на един международен договор на ЕС с трета страна. Ако
становище не бъде поискано, договорът може да сключи валидно – но
възможността за последващ контрол (иск за отмяна заради противоречие с УД) остава открита. Впрочем, тя остава приложима дори в случай
на положително становище на СЕС (особено когато в искането на становище се визират само отделни разпоредби на проектодоговора).
2.3.2. Консултирането се извършва задължително преди сключването на договора (чл. 218 ДФЕС говори за „проектодоговор”, а чл. 107
ППС – за „предварително становище”)449. Точният момент обаче не
е определен – и първите две запитвания са отправени „относително
късно” (след края на преговорите450 и след подписването от представителя на Съвета и внасянето в Съвета и публикуването в Официалния вестник на проекта за регламент за сключването на споразумението451). СЕС приема, че „може да бъде сезиран във всеки момент преди
обвързването на Съюз да бъде окончателно изразено, т.е. преди подписването – до тогава става дума само за предстоящ договор или „проект”452. И обратно – обявява се за некомпетентен да се произнася след
сключването на договора453. Не приема и да бъде сезиран „прекалено
рано” – неговото становище има смисъл едва когато съдържанието на
бъдещия договор е достатъчно ясно очертано.
Като най-значими могат да се посочат 4 становища:
– относно създаването на Европейското икономическо пространство: CJCE, 1992,
Avis 1/92 ЕЕЕ, Rec. І-2821;.
– относно създаването на СТО: CJCE, 1994, Avis 1/94 ОМС, Rec. І-5267;
– относно присъединяването на ЕО към ЕКПЧ: CJCE, 1994, Avis 2/94 CEDH, Rec. І-1759
– и относно новата Конвенция от Лугано: CJCE, 2006, Avis 1/03 Lugano, Rec. І-1145.
448
Виж напр. CJCE, 1975, Avis 1/75 Arrangement OCDE, Rec. 1355.
449
CJCE, 1975, Avis 1/75 Arrangement OCDE, Rec. 1355.
450
CJCE, 1975, Avis 1/75 Arrangement OCDE, Rec. 1355.
451
CJCE, 1977, Avis 1/76, Rec. 1355.
452
CJCE, 1994, Avis 1/94 Compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matière de services et de protection de la propriété intellectuelle, Rec. I-5267.
453
CJCE, 1995, Avis 3/94 GATT-OMC-Accord-cadre sur les bananes, Rec. I-4577.
447
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По най-известното становище – за присъединяването на ЕО към
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните
свободи от 1950 г. – СЕО отказва да се произнесе относно съобразеността на проекта с ДЕО, тъй като „все още няма осъществени преговори и
проект за договор”454.
2.3.3. Под „споразумение” СЕО още в първото си становище определя, че разбира „всеки ангажимент на субекти на международното право със задължителна сила, независимо от наименованието му”455. Той
приема, че е компетентен да се произнася и по т. нар. „смесени споразумения” (по които страни, от една страна, са ЕО и техните ДЧ)456;
2.3.4. Предмет на консултирането по същество е преценката дали ЕС
не излиза извън обхвата на предоставените му компетенции – именно
за това става дума в първото и третото становище на СЕО457. Под „съвместимост с Договорите” (чл. 300, § 6 ДЕО говореше за „съвместимост
с разпоредбите на този договор”) СЕО разбира компетентенността си
да контролира (съгласно чл. 107, § 2 ППС): съвместимостта между посоченото споразумение и разпоредбите на Договорите (ДЕС и ДФЕС
– б.м.) и компетентността на Съюза или някоя от неговите институции
да сключи това споразумение. Самият СЕО формулира своята задача
съвсем ясно през 1993 г.: „да провери всички въпроси относно съобразеността на едно предстоящо споразумение с разпоредбите на Договора и по-специално дали сключването на едно такова споразумение попада в рамките на компетенциите на Общността или не”458. Той трябва
да се произнесе по „всеки въпрос, който може да доведе до съмнение
относно материалната или формалната валидност на споразумението
по отношение на Договора”459.
Нещо повече, СЕС се обявява за компетентен да преценява не само
дали ЕС има компетентност да сключи съответното споразумение, но
и неговото правно основание, характера и границите на предоставените компетенции във всеки конкретен случай460.
В същото време е допустимо запитването да се отнася само за отделни разпоредби на проектодоговора.
CJCE, 1996, Avis 2/94 Adhésion de la communauté á la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rec. I-1759.
455
CJCE, 1975, Avis 1/75 Arrangement OCDE, Rec. 1355.
456
Пост. практика, първото становище е CJCE, 2001, Avis 2/00 Protocole de Cartagena,
Rec. І-9713.
457
CJCE, 1975, Avis 1/75 Arrangement OCDE, Rec. 1355 и CJCE, 1979, Avis 1/78 Accord
international sur le caoutchouc naturel, Rec. 2871.
458
CJCE, 1993, Avis 2/91 Convention 170 OIT, Rec. І-1061.
459
CJCE, 1995, Avis 2/94, Rec. І-521.
460
CJCE, 1975, Avis 1/75 Arrangement OCDE, Rec. 1355 и пост. практика.
454
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2.3.5. Ако някоя ДЧ или институция на ЕС не поиска Съдът да се
произнесе в пленарен състав, решението се постановява съгласно общите правила (виж по-долу Глава 6). Провежда се само писмена фаза,
освен ако съдът не реши да проведе устна.
2.3.6. След получаването на искането, то се изпраща на всички други, които имат право на такова искане (ДЧ, СМ, ЕК и ЕП), които могат
да представят писмени заключения в определен от Председателя на
Съда срок.
2.3.7. Съдът се произнася със становище, което трябва да е мотивирано и което се изпраща на всички, имащи право да искат такова.
2.3.8. Ако Съдът установи противоречие на проектодоговора с УД
(а всъщност с първичното право на ЕС в широк смисъл!), договорът
не може да бъде сключен, без да бъде изменен в духа на становището
на СЕС. Предвиденото единствено изключение се отнася за особената
процедура по чл. 48 ДЕС (стар чл. 48 ДЕС) за сключване на договор за
изменение на Учредителните договори. Разбира се, възможно е и обратното – да бъдат изменени УД.
2.3.9. Въпросът за правното действие на становището на СЕС не е
уреден ясно в УД. На практика последиците на едно отрицателно становище зависят в най-голяма степен от характера на установеното несъответствие:
– ако става дума за некомпетентност, споразумението не може да
бъде сключено, без да бъдат изменени УД (каквото изменение бе направено например с ЛД по отношение на присъединяването на ЕС
към ЕКПЧ – чл. 6, § 2 ДЕС след ЛД – предвид становището на СЕО от
1996 г.461);
– ако става дума за несъвместимост с конкретна разпоредба на УД,
може да доведе до предоговаряне на споразумението или до внасяне
на изменения в УД;
– във всички случаи едно негативно становище може просто да препятства сключването на съответното споразумение;
2.3.10. На практика последиците от едно отрицателно становище
на Съда зависят от конкретната фаза по сключването на съответното
споразумение:
– ако бъде постановено преди или по време на преговорите, то може
да доведе до прекратяването им (ако проблемът е неразрешим по преговорен път) или да им даде ясна насока;
– ако бъде постановено след приключването на преговорите, но
преди подписването, може да препятства сключването.
CJCE, 1996, Avis 2/94 Adhésion de la communauté á la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rec. I-1759.
461
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2.3.11. Последиците на едно положително становище обаче са относителни – то позволява на Съвета да сключи съответното международно
споразумение, но не премахва възможността за последващ контрол над
него – било с пряк иск за отмяна (по чл. 263 ДФЕС), било чрез възражение (виж по-долу Глава 8), освен по въпроси, по който Съдът вече се е
произнесъл (и обратно, ще е допустимо да се поиска той да констатира
противоречие на съответния договор с УД ако в становището си е констатирал съобразеност с УД например от гледна точка на компетенциите, а по-късно се иска установяване на противоречие с друга разпоредба на УД, принцип или процедура). Във всички случаи е безспорно, че
СЕС не смята, че наличието на процедура за предварителен контрол
над международните договори на ЕС го лишава от компетентност да се
произнася по тяхната съобразеност с УД след сключването им.
2.3.12. Според стария чл. 40, § 3 ДЕС консултативната компетентност на СЕО можеше да обхване и споразуменията за засилено сътрудничество в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по
наказателноправни въпроси. След ЛД този текст е отпаднал и се прилага общият режим.
2.4. Компетентност на СЕС в материите, съставлявали старите
„Втори” и „Трети стълб” на ЕС.
2.4.1. До влизането в сила на Лисабонския договор СЕС (СЕО) нямаше никаква компетентност в материята на „Втория стълб” (Обща политика по външните работи и сигурността), а в „Третия” (Полицейско
и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси) компетентността му бе подчинена на специален режим с редица ограничения в
сравнение с „Първия (общностен) стълб”.
На практика обаче СЕО сам преценяваше дали един акт на Съвета,
приет на основание Дял V ДЕС („Втори стълб”) но природа не е годен
да поражда правни последици и не попада в компетенциите, които
ДЕО предоставя на Европейската общност462.
В материята на визовата и имиграционната политика („комюнотаризирана” с ДА чрез преместване на уредбата от „Трети стълб” на ЕС в
ДЕО – стари чл. 61-69 ДЕО), бяха предвидени няколко съществени ограничения: право на преюдициални запитвания в материята имаха само
върховните съдилища на ДЧ463 (едно силно критикувано разрешение);
в същото време се предоставяше право на преюдициално запитване на
ДЧ, ЕК и Съвета; съдът не беше компетентен да се произнася по мерките
или решенията относно поддържането на обществения ред и вътреш462
463
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CJCE, 2008, Commission c/ Conseil, C-91/05, Rec. I-3651, p. 33.
Виж напр. CJCE, 2008, Weiss und Partner, C-14/07, Rec. I-3367.

ната сигурност; в същото време бяха предвидени специални изключения по отношение на Обединеното кралство, Ирландия и Дания.
В материята на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси („Трети стълб” – чл. 29-42 ДЕС) се прилагаше
огледална уредба – СЕО имаше компетентност само по отношение на
тези ДЧ, които изрично са я признали с декларация (чл. 35 ДЕС) – което правеше напълно невъзможно използването на производствата за
бездействие на институциите, за нарушение на ДЧ и за вреди. Чл. 35,
§ 6 допускаше производство за отмяна, но само за рамковите решения
и решенията – и само по иск на ЕК или ДЧ; възможността за отправяне на преюдициални запитвания беше подчинена на допълнителни
условия (декларация на ДЧ464; ограничение отново само за рамковите
решения и решенията и др.).
Лисабонският договор внесе съществени изменения и на практика
премахна почти изцяло посочените особености в режима
2.4.2. Разбира се, материята на външната политика остана извън
компетентността на СЕС – чл. 275 ДФЕС вече го предвижда изрично.
Той обаче позволява СЕС да „контролира спазването” на чл. 40 ДЕС
(стар чл. 47 ДЕС) и да се произнася по искове за отмяна на решенията,
предвиждащи ограничителни мерки спрямо ФЮЛ, приети от Съвета
на основание Дял V, Глава 2 ДЕС („Специфични разпоредби относно
общата външна политика и политика на сигурност”465)
2.4.3. Чл. 275 ДФЕС обявява, че Съдът на ЕС не е компетентен в материята на Общата политика по външните работи и сигурността. По изключение обаче той може да контролира (по реда на чл. 263 ДФЕС относно производството за отмяна на актове) спазването на чл. 40 ДЕС (разграничение от предоставените с чл. 3-6 ДФЕС компетенции на ЕС) и да
контролира актовете на институциите, които засягат физическите или
юридическите лица (по реда на общото производство за отмяна на актове по чл. 263 ДФЕС). Това на практика означава, че СЕС е компетентен да
преценява границите на особената компетентност на ЕС в материята.
2.4.4. Лисабонският договор обявява материите от обхвата на стария
„Трети стълб” на ЕС за област на „поделена компетентност” под общото наименование „Пространството на свобода, сигурност и право-

България бе сред повечето новоприсъединили се страни, които така и не направиха подобна декларация.
465
Няма съмнение, че нормалният превод на български език е „политика по външните работи и сигурността”, тъй като по правилата на българската граматика използваната формулировка предполага две „политики”, докато тук става дума, разбира се,
за една политика и една материя…
464
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съдие” (ПССП, чл. 4, § 2, б. „й”466 ДФЕС). Това поставя цялата материя
в рамките на общата уредба на предоставените на ЕС компетенции,
вкл. по отношение на компетентността на Съда на ЕС. Чл. 276 ДФЕС
обаче изрично изключва произнасянето на СЕС относно „валидността
или пропорционалността на операции, проведени от полицията или
други правоприлагащи органи в държава-членка” и относно „изпълнението на задълженията на държавите-членки за поддържане на обществения ред и опазването на вътрешната сигурност”.
Запазват се някои особени положения относно прилагането на чл. 26
ДФЕС (спрямо Обединеното кралство, Ирландия и Дания – Протокол
20) и относно обхвата на ПССП спрямо същите държави (Протоколи
21 и 22). Всъщност тези държави постигат статут на „условно участие”
(няма да участват в приемането на актовете по Част трета, Дял V ДЕС
(уредба на ПССП) и няма да са обвързани от приетите на основание
разпоредбите в този дял мерки, сключените международни договори
и респ. решенията на СЕС в материята няма да се прилагат спрямо тях.
Оставена им е възможност, подобна на тази за засиленото сътрудничество, да се включват в приемането на отделни актове, респ. в обхвата им.
2.4.5. Протокол 36 ЛД относно преходните разпоредби определя
(чл. 10), че ограниченията в компетенциите на СЕС по стария „Трети
стълб” остават в сила за срок от 5 години от влизането в сила на ЛД (т.е.
до 1 декември 2014 г.), но не и по отношение на изменения, внесени в
актовете в материята след влизането в сила на ЛД (за които ще се прилага общия режим).
2.5. Класификации на различните производства в компетентността на СЕС
В доктрината по европейско право се срещат множество методи на
класифициране на производствата, осъществявани пред съдилищата
на ЕС. Повечето са водени от практически съображения – иницииране на производството („преки” и „непреки” производства), характера
на постановеното решение („констативни” и „осъдителни” и „отменителни”) и т.н.
2.5.1. Най-често използваното разграничение е между „преки” и „непреки” производства, според което „преки” са всички искове, заведени
в рамките на състезателно производство и противопоставящи инициатора (ищец) на ответник. На практика обаче тук попадат всички производства от компетентността на СЕС, освен тълкувателните, определяни
466
Буква „j” в оригиналната версия на договора – с оглед по-добрата съпоставимост
при тълкуване на различните езикови версии, еднакво валидни (чл. 55 ДЕС и чл. 358
ДФЕС), смятам за уместно буквените обозначения в превода на български език да следват латинските, но от къде такава съобразителност в официалния български превод...
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като „индиректни”, тъй като се завеждат по инициатива не на страна,
а единствено на юрисдикция, която разбира се не става страна в самото
производство (по него изобщо не се конституират страни).
2.5.2. Според характера и действието на постановеното от интеграционната юрисдикция решение производствата могат да се разделят на:
„установителни” и „осъдителни” (едно твърде условно деление). Така
„установителни” („декларативни” или „констативни”) ще са производствата, решенията по които пораждат само косвени правни последици:
ДЧ или институциите „са длъжни да се съобразят” с решението, но то
конкретни задължения не вменява – като производствата за установяване на бездействие на институция (орган), за установяване на нарушение
на ДЧ и за тълкуване на общностна норма, вкл. и за преценка за валидност, макар някой да го поставят във втората категория). Преки правни
последици („осъдителни”, „отменителни”, „санкционни”) настъпват от
решенията, които възлагат преки задължения на една от страните и които се ползват с изпълнителна сила – като производствата за отмяна на
акт на институция (орган) на ЕС и за обезщетение.
2.5.3. Възможно е групиране според това дали в предмета на делото
– пряко или косвено – влиза преценка на вътрешното право на ДЧ (съобразеността му с правото на ЕС) или преценка на самото право на ЕС
(актовете или бездействието на институциите). Така производствата за
тълкуване на интеграционна норма и за установяване на нарушение на
ДЧ водят до преценка на вътрешното право на ДЧ, докато останалите
(за отмяна, бездействие, обезщетение, консултативно становище, преюдициална преценка на валидност) подлагат на преценка единствено зачитането на общностното право от органите (най-общо) на ЕС.
2.5.4. Възможно е разграничение според самия характер на осъществяваното правосъдие – дали става дума за „пълна юрисдикция”
(правосъдие „на общо основание”), като при производствата по актовете, налагащи санкции и за налагане на санкции на ДЧ за неизпълнение на предходно решение на съда, установяващо нарушение, респ.
за обезщетение; или става дума за специална компетентност, като в
останалите случаи.
2.5.5. Възможно е разграничаване на производства, ограничени
само до преценка на правните въпроси – като тези за отмяна на решение на първоинстанционен съд (СПС или ОС) и за преразглеждане
на съдебно решение (фактическо третоинстанционно производство);
и производства, по които се прави преценка на „фактите и правото”,
като всички други производства (първоинстанционни в СПС и ОС
или гледани от Съда като единствена инстанция).
2.5.6. Възможно е и разграничаването на производства „по същество” (за решаване на спора) и „допълнителни” (за решаване на отдел143

ни въпроси” – напр. за налагане на временни мерки, по възражение
(което наистина не е нито пряк иск, нито преюдициално запитване)
и т.н. Тук обаче не може да не се отчете голямата условност на разглеждането на актовете на съда като произтичащи от отделни производства, вкл. и предвид невъзможността те да бъдат постановени без
„основно производство” (спор по същество).
2.5.7. Може да се направи разграничение в зависимост от правното основание на компетентността – дали тя произтича от разпоредба
на първичен източник (като повечето производства), от разпоредба
на производен източник (но отново при предвидена в УД възможност
– напр. регламентите, предвиждащи компетентност на СЕС относно
предвидени в тях санкции за неизпълнение) или от арбитражна клауза в международен договор на ЕС или между ДЧ.

3. Правна уредба на правомощията
и функционирането на съдилищата на ЕС

Създаването на Общия съд (като „Първоинстанционен”) през 1989 г.
е подчинено на идеята да се запази и дори подобри качеството и ефективността на правната защита в ЕС. През 1988 г. средната продължителност на делата пред СЕО е нараснала до 24 месеца при 8,5 месеца през
1970 г., а за преюдициалните запитвания средната продължителност
достига 17.5 месеца. СЕО се оказва затруднен да предоставя добро правосъдие например по дела, изискващи комплексен анализ на сложна
фактология, като например множество дела в материята за защита на
конкуренцията467, което налага той да бъде „подпомогнат” от друго съдилище468. От друга страна, уреждането на двуинстанционно разглеждане на делата от компетентността на ОС, позволява по-добра защита на
правата на гражданите и гаранция за интеграционния правен ред469.
3.1. Правна уредба на разпределението на правомощията на съдилищата на ЕС
3.1.1. Функционалната компетентност на Съда не е предмет на обособена уредба – той може да гледа като първа инстанция (и единствена…) всички дела, за които не е предвидено изрично като първа инстанция да се произнася някое друго от съюзните съдилища – Общия
съд или специализиран съд (виж по-долу).
Виж Jacques BIANCARELLI, La création du TPI des CE : un luxe ou une nécessite ?,
RTDE 1990, p. 1-25.
468
Тогава СЕО гледа годишно около 400 дела според Зигберт Албер – виж Зигберт АЛБЕР, Европа, разгледана като правна общност, Административно правосъдие, ВАС, 4/2004, с. 10.
469
Виж Jean-Claude GAUTRON, Les compétences du Tribunal de première instance,
RMCUE, 1995, p. 568-575.
467
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3.1.2. Правната уредба на компетентността на Общия съд претърпя
съществено развитие през годините.
3.1.2.1. Решението на Съвета от 24 октомври 1988 г. за създаване на
ПИС определи и първоначалния обхват на неговата компетентност. То
изразява определена управленска философия относно предназначението на Първоинстанционния съд – не да бъде пълноценна първа инстанция по всички дела от компетентността на интеграционната юрисдикция, а по-скоро да облекчи работата на „същинския” съд470. Според
него ПИС бе компетентен да гледа като първа инстанция делата:
– между Общностите (Съюза) и техните служители471;
– до 2002 г.: по искове на предприятия или сдружения от предприятия срещу решения на ЕК по силата на ДЕОВС;
– по искове на ФЛ и ЮЛ срещу актове на институциите в материята
на конкуренцията;
– по искове за обезщетение на вреди, причинени от институция
чрез действие или бездействие, обявени за противоправни по някое от
трите предходни вида дела472;
– искове на ФЮЛ на основание арбитражна клауза и
– искове срещу Службата за хармонизация във Вътрешния пазар
относно общностните търговски марки473 и обозначения474 (community
trademarks and designs) и срещу Общностната служба за растително
многообразие475.
Още през 1993 г. Ружа Иванова отбелязва точно: „Основните съображения, от
които се е ръководил Съветът при решаването на въпроса, са:
– дела, по които с оглед естеството на спора се налага установяване на множество
факти и преценка на сложни икономически обстоятелства. Практиката на съда показва, че от правна страна те не представляват сложност, но отнемат много време и
рефлектират върху продължителността на делата изобщо;
– дела, които се отнасят до индивидуални актове на органите на ЕО (най-често решения на Комисията), по които не съществува опасност да се атакуват постановените
решения от страна-членка.” – Ружа ИВАНОВА, Организация и функции на съдебната
власт в европейските общности, Съвременно право, № 2/1993, с. 41.
471
Тези дела са около 30 % от всички гледани от ПИС дела – виж Зигберт АЛБЕР,
Европа, разгледана като правна общност, Административно правосъдие, ВАС, 4/2004,
с. 11. Това обяснява защо на необходимостта от създаване на специализирано съдилище към ПИС по тази материя се отдава такова голямо значение, виж по-горе І, 6, т. 9).
472
Общо делата, които ПИС гледа по искове на ФЮЛ, е около 60% от всички дела
пред него – виж Зигберт АЛБЕР, Европа, разгледана като правна общност, Административно правосъдие, ВАС, 4/2004, с. 10.
473
По регламент на Съвета ЕС № 40/94 от 20 декември 1993 г. за общностните търговски марки.
474
По регламент на Съвета ЕС № 6/2002 от 12 декември 2001 г. за общностните
търговски обозначения.
475
По регламент на Съвета ЕС № 2100/94 от 27 юли 1994 г. за правата за растително
многообразие.
470
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3.1.2.2. По-късно Договорът от Маастрихт (ДЕС) възложи на Съвета,
с единодушие по искане на Съда и след консултации с ЕП и ЕК, да определи категориите дела, за които ПИС ще бъде компетентен. Съветът
прави това с решение от 8 юни 1993 г.476. Съветът разширява значително
компетентността на ПИС и включва в нея всички искове на ФЮЛ (включително и тези, които се отнасят до изпълнението да частноправни или
публичноправни договори на Общностите), с изключение на делата по
мерките за търговска защита, които влизат в обхвата на компетентността на ПИС с ново решение на Съвета от 7 март 1994 г.477.
Така извън компетентността на ПИС оставаха всички дела, по които
страна е ДЧ, делата, заведени от институция на ЕО или от ЕЦБ, както
и производствата за преюдициални заключения. В компетентност на
СЕО оставаха и делата за извъндоговорна отговорност на ЕО, заведени от ДЧ, исковете по чл. 237 ДЕО относно неизпълнението от ДЧ на
задълженията по Устава на ЕИБ, исковете срещу актовете на Управителния съвет и Директорския съвет на ЕИБ; исковете на основание чл.
239 ДЕО относно всеки спор между ДЧ във връзка с предмета на ДЕО
въз основа на арбитражна клауза.
3.1.2.3. Договорът от Ница обаче пристъпи към цялостно преразглеждане на философията на съдебната система на ЕС, отреждайки на
СЕО ролята на съд по въпросите от съществена важност на общностния правен ред и висша инстанция по всички останали дела. Той прави решителна крачка към разширяването на правомощията на ПИС
и на практика направи възможно разширяването им до пълно припокриване с тези на СЕО, с изключение на делата, по които СЕО се произнася като втора инстанция. Окончателното решение, обаче, бе възложено на Съвета, който чрез изменение и допълнение на Протокола
относно Устава на Съда ще определи точно правомощията на ПИС478.
Така ДН предвиди възможността на ПИС да бъдат възложени още и
дела по преюдициални заключения (макар и „по специални въпроси,
определи в Устава”); както и дела по искове на ДЧ или институции на
ЕО. На практика чл. 225, ал. 1, изр. 2-о предвиди възможност на ПИС
(без ограничения?!) да бъде възложена компетентност „и по други категории дела”, без да е необходимо изменение на самия УД.

JOСЕ, № L-144 от 16 юни 1993 г. – по предложение на СЕО от 17 октомври 1991 г.
JOСЕ, № L-66 от 10 март 1994 г.
478
Формулировката на чл. 225, ал. 1 след ревизията от Ница е особено интересна:
„Първоинстанционният съд е компетентен да разглежда като първа инстанция делата по членове 230, 232, 235, 236 и 238, с изключение на тези, които са възложени на
съдебно отделение или тези, които Уставът запазва за Съда. Уставът може да предвиди
компетентност на Първоинстанционния съд и по други категории дела.”
476
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Променена беше самата процедура за изменение на Устава на Съда
на ЕО – чл. 245 предвиди възможност Съветът, с единодушие, по искане на СЕО и след консултиране с ЕП и ЕК или по искане на ЕК и
след консултиране с ЕП и СЕО, да изменя разпоредбите на Устава, с
изключение на Дял І.
3.1.2.4. Новият УСЕО, приет с ДН, и решението на Съвета от 26
април 2004 г.479 осъществиха частично прилагане на принципите на
реформата от Ница и предоставя на ПИС компетентност по всички
преки искове, освен срещу ДЧ. Така ПИС вече има компетентност по
следните категории дела:
– всички дела, по които бе компетентен и преди това изменение,
респ. преди ДН;
– исковете на ДЧ срещу ЕК и ЕЦБ (т.е. срещу актовете, които по
същество представляват индивидуални актове – адресирани до ДЧ, с
изкл. на решенията на ЕК в материята на засиленото сътрудничество),
освен когато засягат въпроси от съществено правно значение, представляващи прецедент.
Обратно, запазва се деленето на функционалната компетентност в
зависимост от качеството на ответника – за СЕО остават запазени делата
на ДЧ срещу актовете или бездействията на ЕП и/или СМ и всички
междуинституционни спорове (вкл. относно ЕИБ) и в компетентността
на ПИС не влизат делата, заведени от ДЧ, институция на ЕО или ЕЦБ,
(което на практика включва: всички дела за установяване на нарушение
на УД от ДЧ; делата за отмяна на акт на институция или ЕЦБ, заведени от друга институция, ЕЦБ или ДЧ; всички дела за установяване на
противоправно бездействие на институция на ЕО; делата за извъндоговорна отговорност, заведени от ДЧ), които и занапред ще бъдат гледани от СЕО като първа (и единствена) инстанция. ПИС обаче получи
компетентност по делата на ДЧ срещу ЕК в материята на засиленото
сътрудничество. Той може да се произнася и по делата на ДЧ срещу
Съвета (за акт или бездействие) в материята на държавните помощи,
антидъмпинговите мерки или по изпълнителните компетенции.
Със създаването на съдебни състави към него, ПИС доби и компетентност да гледа като втора инстанция делата по жалбите срещу техните решения.
3.1.3. Като цяло може да се приеме, че множеството предвидени
ограничения на практика съществено ограничават изграждането на
ОС като истински „общ” съд по правото на ЕС и позволяват той да
продължи да се определя като специфичен. И днес уредбата на правомощията на Общия съд може да бъде определя като двойствена.
479

JOUE L 132/5 от 29. 04. 2004 г., изм. ОВЕС L 194/3 от 2004 г.
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3.1.3.1. От една страна след реформата от Ница (ДЛ не внесе изменения в това отношение) чл. 256 ДФЕС (стар чл. 225 ДЕО) предвижда
много широка компетентност на Общия съд. Разпоредбата го овластява „да разглежда и се произнася като първа инстанция” по:
– исковете за отмяна на актове – по чл. 263 ДФЕС;
– исковете за установяване на противоправно бездействие на институциите – по чл. 265 ДФЕС;
– исковете за обезщетения за вреди от институциите или служителите на ЕС – по чл. 268 ДФЕС;
– исковете по споровете между Съюза и неговите служители – по
чл. 270 ДФЕС;
– исковете на основание арбитражна клауза в договор на ЕС с трети
лица – по чл. 272 ДФЕС;
– исковете срещу решенията на специализираните съдилища (касационно произнасяне);
– преюдициални въпроси по чл. 267 ДФЕС в специфични сфери.
Така от производствата, които можем да считаме за „основни“, изрично извън компетентността на ОС са оставени само производствата
срещу ДЧ (по чл. 268-270 и ДФЕС). Логиката на тази уредба е Общият
съд да действа действително като „обща” първа инстанция по делата
от компетентността на съдебната власт на ЕС.
3.1.3.2. На практика обаче учредителният законодател е предвидил
твърде съществени възможности за ограничаване, макар и временно,
на дейността на Общия съд.
– Материално ограничаване: чл. 256 предвижда, че някои от делата
могат да бъдат „изрично запазени за Съда” чрез разпоредби в Устава480, чието приемане или изменяне зависи изцяло от Съвета;
– функционално ограничаване: чл. 256 освобождава ОС от ролята му
на първоинстанционен по делата, които са възложени за произнасяне
като първа инстанция на специализирани съдилища – днес това се отнася единствено за делата между ЕС и неговите служители (по чл. 270
ДФЕС, стар чл. 236 ДЕО).
3.1.4. За специализираните съдилища ДФЕС предвижда единствено,
че те могат да се създават с регламент на Съвета и ЕП и да разглеждат
като първа инстанция определени категории дела в специфични области. До 2011 г. (по силата на ДН с решение на Съвета) е създаден единствено Съдът на публичната служба, натоварен да се произнася като
първа инстанция по делата на служителите на ЕС по чл. 270 ДФЕС.
Официалният превод използва „Статут”, което намирам за неправилно – „статутът”
отразява правното положение на един орган, а традиционното понятие на български език
за устройствен акт е „устав”, независимо че некомпетентно се определя за русизъм.
480
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4. Функционално разпределение на компетенциите
между съдилища на ЕС

4.1. Функционалната компетентност на Съда (бивш СЕО) на практика вече силно наподобява тази на един конституционен съд: тълкувателни производства; дела по спорове за компетентност (между институциите или между ДЧ и институциите); дела относно „конституционосъобразността” на актовете на институциите и органите на ЕС и
отделно делата срещу ДЧ. Така днес компетентността включва:
А. Правораздавателна компетентност
4.1.1. Делата срещу ДЧ за нарушаване на Правото на ЕС по чл. 268270 ДФЕС, (стар чл. 226-228 ДЕО) или по чл. 271 ДФЕС (стар чл. 237
ДЕО) относно задълженията на ДЧ по Устава на ЕИБ, относно актовете на Управителния съвет или Съвета на Директорите на ЕИБ и относно изпълнението от националните централни банки на задълженията
в рамките на Паричния съюз;
4.1.2. Делата за отмяна на актове на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС (след ЛД, чл. 263 ДФЕС, стар чл. 230 ДЕО),
заведени от:
4.1.2.1. институция на ЕС (с изкл. на Европейския съвет, но вкл. Комитета на регионите след ЛД);
4.1.2.2. държава-членка, с изключение на:
– решенията на Съвета по чл. 108, § 2, ал. 3-о ДФЕС (стар чл. 88 ДЕО);
– актовете на ЕК по чл. 331 ДФЕС (стар чл. 11-а ДЕО);
– актовете на Съвета, приети на основание регламента на Съвета
относно мерките за защита на търговията по смисъла на чл. 207 ДФЕС
(стар чл. 133 ДЕО);
– и актовете на Съвета с които той упражнява изпълнителни правомощия (съгласно чл. 290 ДФЕС, стар чл. 202 ДЕО);
4.1.3. Производствата за бездействие на институциите, с изкл. на СП
(чл. 265 ДФЕС, стар чл. 232 ДЕО), заведени от:
4.1.3.1. Институция;
4.1.3.2. ДЧ, освен за:
– неприемане на решение по чл. 108, § 2, ал. 3 ДФЕС (стар чл. 88 ДЕО);
– неприемане на акт на основание регламента на Съвета относно
мерките за защита на търговията по смисъла на чл. 207 ДФЕС (стар
чл.133 ДЕО);
– неупражняването на изпълнителни правомощия съгласно чл. чл.
290 ДФЕС (стар чл. 202 ДЕО);
– бездействие на ЕК по чл. 11-а ДЕО;
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4.1.4. Делата на основание чл. 239 ДЕО относно всеки спор между
ДЧ относно обхванати от договора материи, отнесени на основание
арбитражна клауза (изрично споразумение между страните);
4.1.5. Делата по обжалване на съдебните актове (решения и определения) на Общия съд;
4.1.6. Делата за преразглеждането на второинстанционните решения
на ОС (по обжалване на актовете на специализираните съдилища).
Б. Тълкувателна компетентност
4.1.7. Тълкувателното производство по чл. 267 ДФЕС (стар чл. 234
ДЕО, виж по-долу Глава 10) относно:
– тълкуването на договора;
– валидността и тълкуването на актовете на институциите, органите, службите или агенциите на ЕС;
– тълкуването на уставите на органите, създадени с акт на Съвета,
когато тези устави го предвиждат.
В. Консултативна компетентност
4.1.8. Консултативното производство по чл. 218, § 11 ДФЕС (стар чл. 300
ДЕО) относно съвместимостта на предвидено международно споразумение на ЕС с трета страна с УД по искане на ДЧ, ЕП, Съвета или ЕК.
4.2. Функционална компетентност на Общия съд днес включва
(арг. от чл. 51 УСЕС):
А. Правораздавателна компетентност – като първа инстанция
(чл. 256 ДФЕС, стар чл. 225 ДЕО)
4.2.1. Делата за отмяна на актове на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза (вкл. срещу Службата за хармонизация във
Вътрешния пазар относно общностните търговски марки и обозначения и срещу Общностната служба за растително многообразие относно правата за растително многообразие) по чл. чл. 263 ДФЕС (стар чл.
230 ДЕО), заведени от:
– Физически или юридически лица;
– ДЧ срещу ЕК (освен за актовете на ЕК по чл. 331 ДФЕС (стар чл.
11-а ДЕО за засиленото сътрудничество);
– ДЧ срещу Съвета относно решенията чл. 108, § 2, ал. 3 ДФЕС (стар
чл. 88 ДЕО);
– ДЧ срещу Съвета относно акт, приет на основание регламента на
Съвета относно мерките за защита на търговията по смисъла на чл. 207
ДФЕС (стар чл. 133 ДЕО);
– ДЧ срещу Съвета относно актове по упражняване на изпълнителни правомощия съгласно чл. 290 ДФЕС (стар чл. 202 ДЕО);
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4.2.2. Делата за противоправно бездействие, заведени от:
– Физически или юридически лица;
– ДЧ срещу Съвета относно неприемане на решение по чл. 108, § 2,
ал. 3 ДФЕС (стар чл. 88 ДЕО); някои от актовете на Съвета не засягат
съществени правни въпроси, а представляват рутинна управленска
дейност. Тяхното изваждане от компетентността на ПИС би противоречало на логиката на реформата от Ница, поради което чл. 51 УСЕО
предвиди компетентност на ПИС по искове на ДЧ срещу актове или
бездействие на Съвета в материята на държавните помощи (чл. 108,
§ 2, ал. 3 ДФЕС, стар чл. 88 ДЕО), както и
– ДЧ срещу Съвета относно неприемането на акт в изпълнение на
регламента на Съвета относно мерките за защита на търговията по
смисъла на чл. 207 ДФЕС (стар чл. 133 ДЕО);
– ДЧ срещу Съвета относно неприемането на акт по упражняване на
изпълнителни правомощия съгласно чл. 290 ДФЕС (стар чл. 202 ДЕО);
– ДЧ срещу ЕК (освен за бездействие на ЕК по чл. 331 ДФЕС (стар
чл. 11-а ДЕО) – обратно на горното, един акт на ЕК може да има съществено правно измерение – поради което в запазената компетентност на СЕО остават исковете на ДЧ срещу такъв акт и неприемането
на такъв акт на ЕК).
4.2.3. Делата срещу ЕС за извъндоговорна отговорност (чл. 268 и чл.
340, § 2 и 3 ДФЕС, стар чл. 235 и 288, § 2 ДЕО) – по искове за обезщетение
на вреди, причинени от институция чрез действие или бездействие,
обявени за противоправни по някое от предходните категории дела481;
4.2.4. Дела на основание арбитражна клауза на публичноправен
или частноправен договор, сключен от или от името на ЕС (чл. 272
ДФЕС, стар чл. 238 ДЕО);
Б. Правораздавателна компетентност – като втора инстанция
(чл. 257, ал. 3 ДФЕС, стар чл. 225-а ДЕО)
4.2.5. Делата срещу първоинстанционните решения на специализираните съдилища.
В. Тълкувателна компетентност
След измененията в ДЕО, въведени с ревизията от Ница, за първи път се
предвиди възможност ПИС да упражнява тълкувателна компетентност.
Чл. 225, ал. 3 ДЕО определи, че „Първоинстанционният съд е компетентен да разглежда преюдициални въпроси по член 234 ДЕО, в определени
Общо делата, които ПИС гледа по искове на ФЮЛ, е около 60% от всички дела
пред него – виж Зигберт АЛБЕР, Европа, разгледана като правна общност, Административно правосъдие, ВАС, 4/2004, с. 10.
481
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от Устава специфични области.” На практика, обаче, упражняването на
такава компетентност трябваше да се предвиди с решение на Съвета за
изменение на УСЕО в този смисъл, каквото не беше прието482.
Днес чл. 256, § 3 ДФЕС след ЛД възпроизвежда същата разпоредба и
създава уредба, която въпреки редакцията си („е компетентен”.), запазва
условността и трябва да се разглежда само възможност: Общият съд може
да разглежда и да се произнася по преюдициални въпроси, отправени
към него по силата на чл. 267 в специфични сфери, определени от Устава.
Подобно допълнение в Устава може да бъде направено от Съвета и Парламента по основната законодателна процедура (съгласно чл. 281 ДФЕС).
В. Консултативна компетентност.
Учредителните договори не предвиждат възможност на Общия съд
да бъдат предоставени правомощия по упражняването на консултативна компетентност483.
4.3. Компетентност на специализираните съдилища
А. Правораздавателна компетентност.
Чл. 257 ДФЕС (стар чл. 225-а ДЕО) предвижда възможност Съветът и
ЕП с регламент да създават специализирани съдилища, които да се произнасят като първа инстанция по „определени категории искове в специфични области”, без каквото и да било уточняване. Преценката принадлежи изцяло на Съвета и ЕП – и зависи от редица обективни (брой дела)
и субективни (политически, съпротива на Съда и др.) фактори.
4.3.1. Днес действа само Съдът на публичната служба, който, съгласно
Приложение І към Устава на СЕС е компетентен да разглежда като първа
инстанция споровете между Съюза и техните служители по чл. 270 ДФЕС
(извадени на това основание от първоинстанционната компетентност на
ОС), и споровете между всички органи и учреждения484 на ЕС и техните
служители, относно които е предоставена компетентност на Съда на ЕС
(в съответните устройствени актове – най-често вътрешни правилници).
4.3.2. В относително напреднала фаза е проектът за Патентен съд…
Още през 2003 г. ЕК прави предложение в този смисъл и изразява намерение той да стане факт до края на 2010 г., което не се реализира.
Дълго време се мислеше, че основната причина за това не е липса на съгласие
относно необходимостта, а разбирането, че трябва 12-те съдии от новите ДЧ (близо
половината от целия състав на ОС) да натрупат реален опит, преди да им се предостави да постановяват тълкувателни решения. Разбира се, същата логика би могла да
се приложи и към СЕО, където също бяха назначени 12 нови съдии, но очевидно там
няма как да се предвиди друго.
483
Разбира се, основателно може да се постави въпросът, дали предвидената възможност ОС да гледа тълкувателни производства не означава по-голяма отговорност
от тълкувателните, за които това не е предвидено.
484
Обикновено другаде българският превод говори за „служби”.
482
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Проектът цели създаването на един патентен съд да се осигури еднообразното тълкуване и прилагане на общностното патентно право и
предвижда някои специфични процесуални правила (например опростяване на налагането на временни мерки, обжалването на решението
на патентния съд ще може да се отнася както до правните въпроси, така
и до преценката на фактите, а освен това ще може да има суспензивен
ефект. Жалбата ще се разглежда от специализиран 3-членен патентен
състав в Общия съд, с което съставът на ОС следва са се увеличи.
Б. Тълкувателна и консултативна компетентност
Чл. 257 ДФЕС (стар чл. 225-а ДЕО) не предвиждат възможност за създаване на специализирани съдилища, на които да може да се възлага
произнасяне по дела по упражняването на тези два вида компетентност,
предвид тяхната съществена специфика и огромна доктринална важност
– точно обратно на логиката за „типизирани дела с ниска степен на правна и фактическа сложност”, водеща при създаването на тези съдилища.
4.4. Във връзка с разпределението на функционалната компетентност на общностите съдилища трябва да се имат предвид и разпоредбите на чл. 54 УСЕС. Неговият § 1 предвижда ако процесуални документи по погрешка бъдат изпратени на съдебния секретар на единия
съд, а се отнасят за други, то първият С е длъжен веднага да ги препрати на втория. Според § 2, когато пред ОС бъде заведено дело от компетентността на Съда, ОС е длъжен да го препрати485.
И обратно, когато пред Съда бъде заведено дело от компетентността на ОС, Съдът е длъжен да го препрати на ОС, който не може да
откаже да се произнесе (да се обяви некомпетентен)486.
В случай на съмнение относно подсъдността последната дума има
Съдът.
В случай на завеждане на идентични или подобни дела пред различни съюзни съдилища. Двете дела ще имат еднакъв предмет например дори когато ФЮЛ от ДЧ заведе пред ОС дело за отмяна на акт на
институция или за установяване на бездействие, а ДЧ или друга институция заведе дело срещу същия акт или същото бездействие пред
Съда. Идентичност на делата ще има и когато пред ОС бъде заведено
дело за отмяна на акт, за който в същото време една национална юрисдикция е отправила преюдициално запитване за валидност до Съда.
Тук се прилагат § 3 и 4 на чл. 54 УСЕС.
485
Виж напр. подобно определение на ПИС: TPI (Ord.), 2003, IAMA Consulting c/
Commission, T-85/01, Rec. II-4973, р. 62.
486
Виж напр. подобно определение на СЕО: CJCE (Ord.), 1997, Regione Toscana c/
Commission, C-180/97, Rec. I-5245, р. 9-12.
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5. Функции на Съда на ЕС

Въпреки някои съществени изменения, осъществени в последното
десетилетие, съдебната система на ЕС остава вярна на модела, заложен
в първоначалната редакция на Учредителните договори. Не може да се
отрече, че авторите на УД са предвидили много точно рамката на бъдещото развитие на интеграционния процес и са уредили още в самото начало всички основни съдебни компетенции и производства, които ще са
необходими за изграждането на система за ефективна съдебна защита в
рамките на една правова общност. На практика „нововъведенията”, осъществени през 6-те десетилетия след началото на интеграцията, само допълват, доизграждат структурата на съдебната власт на ЕС, но в никакъв
случай не внасят в нея „революционни” или принципни изменения.
Създаването на нови съдилища и на двуинстанционно производство са допълнителна базова отлика на съюзното право от международното, но не го променят по същество. Новите компетенции по
дела, които в началото не е имало как да бъдат предвидени (засилено
сътрудничество, контрол или тълкуване в материите на т. нар. „трети
стълб”, постепенното изграждане на пространство на свобода, сигурност и правосъдие – с цялата му условност…), разширяват и усложняват обхвата и функционирането на съдебната власт на ЕС, но в никакъв случай не й придават нова роля или ново значение.
От друга страна обаче разширяването на обхвата на компетенциите на интеграционната конструкция (Общностите, сетне просто ЕС),
наричано „задълбочаване на интеграцията”, многократното увеличаване на броя на членуващите държави (от 6 на 27, засега…) и съответно
на гражданите, утвърждаването на нова интеграционна правна култура, както и включването на нови измерения на защитата на основните
права, увеличават изключително съществено натоварването на съдебните органи на ЕС, респ. броя на заведените пред тях дела.
Най-сетне, историческата роля на интеграционната юриспруденция превръща Съда на ЕС в неуморен съавтор и незаобиколим гарант
на законността на европейското обединение и утвърждаването му
като действителна правова общност487.
Разбира се, може би най-съществената особеност на общностната
юрисдикция е особено съществената й значимост за функционирането на организацията, чиято институция е, както и нейните особено
широки компетенции. Тяхното упражняване довежда до уникалния
факт, че общностният съд осъществява едновременно четири различ487
Виж Атанас СЕМОВ (съст.), Европа като правова общност, УИ „Св. Климент Охридски” и Институт по Европейско право, С., 2006. Подробно виж Станислав КОСТОВ, Актовете на Съда на ЕС и техните правни последици, Учебен материал на Международната магистърска програма „Право на ЕС”, www.eubg.eu
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ни съдебни функции – за разлика от всеки друг съд в системата на
международните отношения.
В същото време много масово се мисли, че след като съдия по правото на ЕС на общо основание е националният съдия и основателно се
твърди, че „огромният брой дела” по прилагането на ПЕС се решават
именно от националните съдилища, то за съдилищата на ЕС остава
един едва ли не пренебрежимо малък на фона на отговорностите на
националните съдии кръг дела. Без да се спираме на въпроса за отговорността на националния магистрат, е необходимо много ясно да се
подчертае, че е неправилна представата, че „съдът в Люксембург” се
занимава едва ли не с „2-3 вида дела”. Всъщност един пълен анализ
показва, че пред интеграционната юрисдикция могат да бъдат голям
брой различни производства.
5.1. Методи на систематизация. Многообразието от съдебни производства, по които Съдът на ЕС е компетентен да се произнася, прави
трудно тяхното систематизиране. Въпреки това едно общо представяне на производствата пред Съда на ЕС е необходимо. Възможни са
изключително много методики.
5.1.1. Класическо е класифицирането на производствата според
трите вида компетентност (виж по-долу):
– Правораздавателни: производства по преки искове – срещу ДЧ
или институциите;
– Тълкувателни: производства по съдебно сътрудничество – тълкуване или преценка за валидност на общностна норма;
– Консултативни производства (в помощ на институциите при осъществяването на външните им компетенции).
5.1.2. В литературата се среща и класифициране на производствата
в зависимост от кръга на активно легитимираните лица:
5.1.2.1. Според достъпа на частни лица:
– производства, по които частните лица са активно легитимирани
(производство за отмяна на акт и производство за установяване на бездействие на институция на ЕС)
– и други, по които частните лица не могат да участват;
5.1.2.2. Според отвореността им за институциите на ЕС:
– такива, по които всяка институция е активно легитимирана (напр.
производството за отмяна или бездействие);
– и такива, по които само една (напр. ЕК в производството срещу
ДЧ) или само няколко (ЕП, Съветът или ЕК в консултативното производство) могат да заведат производство;
5.1.2.3. Според отвореността им за „господарите на Договорите”
– държавите-членки:
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– производства, по които те имат пълна легитимация (напр. за отмяна на акт или за бездействие),
– такива, по които имат „резервна легитимация” (производството срещу друга ДЧ, където могат да действат само ако ЕК откаже или, с много
уговорки, тълкувателното производство по стария „първи стълб”, по
което инициативата принадлежи не на самата държава, а нейна юрисдикция, тълкувателното производство по стария „трети стълб”, където
тълкуване може да иска само ДЧ, приела юрисдикцията на СЕС);
– и такива, които една ДЧ изобщо не може да инициира (напр. консултативно);
5.1.3. Основателно, макар и наглед политологично, е делението според достъпа на единствения пряко избиран от гражданите орган на
ЕС – Европейският парламент:
– по някои производства ЕП е активно легитимиран и дори привилегирован ищец (производствата за отмяна и бездействие);
– по други обаче е напълно лишен от инициатива (тълкувателното,
за което често има предложения за промяна, и консултативното);
5.1.4. Възможно и с много съществено практическо значение е деленето на производствата на:
– такива, които имат пряко отражение върху правосъдието вътре в
държавите-членки (производствата за установяване на нарушение от ДЧ,
производството за отмяна на акт на институция и тълкувателното);
– и такива, които могат да окажат само далечно косвено влияние или
може да се счита, че не влияят върху националния магистрат (за установяване на бездействие, консултативно, преките искове на частни лица).
5.1.5. От гледна точка на възможния принос за интеграционното
правосъдие и доктрината производствата могат да се делят на:
– „фундаментални” (по които се изясняват важни правни въпроси
– тълкувателно, консултативно, производствата за отмяна на акт и за
бездействие);
– и „житейски” (предмет на които са ежедневни въпроси, които нямат общозначимо измерение – производства за обезщетение, делата
на функционерите); тук обаче почти нерешим е спорът за производствата (най-общо от компетентността на ОС) относно мерките по защита на конкуренцията или на търговията (някои от които наистина
имат за предмет ежедневни въпроси с чисто субективна значимост, но
други поставят съществени правни въпроси или просто засягат огромни икономически интереси).
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5.2. Възможни са и още четири метода на класификация, които
ще намерят по-разгърнато приложение в този труд поради тяхната
важност за доктрината488:
5.2.1. Проследяване според предмета на производствата (общо представяне – подход, който ще следвам тук);
5.2.2. Проследяване според различните съдебни функции, които
Съдът на ЕС осъществява;
5.2.3. Проследяване според разпределението на функционалната
компетентност между Съда, Общия съд и специализираните съдилища (виж по-горе т. 3.);
5.2.4. Съпоставително проследяване от гледна точка на особеностите на отделните производства (виж по-долу Втора част).
5.3. Обща систематизация на производствата пред съдебната институция на Европейския съюз.
Чл. 19 ДЕС (като възпроизвежда по същество разпоредбата на стария
чл. 220 ДЕО) определя, че „Съдът на ЕС… осигурява спазването на правото при тълкуването и прилагането на Договорите”489. Уредбата е ясна:
става дума за единна съдебна институция, натоварена да осъществява
съдебната власт в ЕС, както тя е предоставена от държавите-членки.
За тази цел съдебната институция на ЕС (независимо от вътрешното – в нейните рамки между отделните съдилища – функционално
разпределение на компетенциите, виж по-долу Глава 5) е овластена да
решава следните категории дела (представени видово, без специална
последователност):
5.3.1. Производства срещу институциите;
5.3.2. Производства срещу ДЧ;
5.3.3. Производство за тълкуване на интеграционните правни норми или за установяване на невалидност;
5.3.4. Консултативно производство за установяване на съответствието с
УД на проект за международен договор, който ЕС се подготвя да сключи;
5.3.5. „Граждански” производства, заведени от частни лица за защита на техни субективни права, произтичащи от правоотношения с ЕС
(служители, договорна) или за извъндоговорна отговорност;
5.3.6. Производства по уставите на органи или организации, създадени от ЕС;
5.3.7. Производства по спорове между ДЧ, които те са длъжни да отнесат до общностната юрисдикция – чл. 344 ДФЕС (стар чл. 292 ДЕО);
488
Възможно е още деленето на производствата пред СЕС на „преки” и „непреки” (зависещи от друго „главно” производство пред национален съд) – виж Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, 24–25.
489
Разбира се, по-адекватен превод би бил „спазването на законността”…
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5.3.8. Производства по арбитражна клауза;
5.3.9. Производства въз основа на овластяване с международните
договори на ЕС с трети страни;
5.3.10. Други производства: тук можем да споменем предоставената
с чл. 11 на ДА компетентност на СЕС относно разпоредбите на Втора
част на ДА (опростяване) и Протокола за привилегиите и имунитетите,
както и особеното производство за освобождаване на член на ЕК и прекратяване на мандата или снемане на имунитета на член на съда и др.

6. Съгласно така предложената обща систематизация, производствата, по които е компетентен да се произнася Съдът на
ЕС, са следните:

6.1. Производства срещу институциите
6.1.1. Производството за отмяна на акт и
6.1.2. Производство за установяване на неправомерно бездействие
– позволяват контрол над упражняването от страна на институциите на ЕС на предоставените им от ДЧ правомощия;
– позволяват защита срещу закононарушения от страна на институциите на ЕС при осъществяването на предоставената им власт;
– позволяват ефективна защита на субективните права на частните
лица, произтичащи от правото на ЕС;
– позволяват пряк или косвен граждански контрол над овластените
институции – право на иск имат както самите граждани (при определени условия), така и пряко избираният от тях ЕП, а след ЛД – а след
ЛД – и Комитетът на регионите;
– позволяват Съдът да изведе чрез инструментариума на юриспруденцията принципите и рамките на интеграционната законност, както и да
очертае кръга на източниците на правото на ЕС и тяхното действие;
6.1.3. Отделно производство е предвиденото в чл. 7 ДЕС срещу решението на Съвета за констатиране на тежко нарушение и суспендиране на права на ДЧ (макар и ограничено само до процедурните въпроси и да не включва контрол на решенията по същество);
6.1.4. Като отделни (тъй като имаха принципно различно основание) трябваше да се разглеждат и производството срещу актовете или
бездействието на институциите в материята на засиленото сътрудничество (макар според стария чл. 40, § 3 ДЕС да се прилагат общите
разпоредби на ДЕО относно тези производства) и производството по
ІІІ стълб (стар чл. 35, § 6 ДЕС) срещу актовете на институциите490;
6.1.5. И обратно: не смятам, че трябва да се разглежда като отделен
вид производство (и няма самостоятелно основание) всяко производство, целящо защита на основните права – след изричното им включ490
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Виж напр. CJCE, 2005, Maria Pupino, С-105/03, Rec. І-5258.

ване в Общностното право с чл. 6 ДЕС и Хартата за основните права на
ЕС, към която той препраща.
6.2. Производствата срещу ДЧ
6.2.1. Производство за установяване на нарушения на Правото на
ЕС от ДЧ:
– позволява цялостно да се гарантира спазването на интеграционната законност в целия ЕС и ефективното изпълняване на общото задължение на ДЧ по чл. 4, § 3 ДЕС (стар чл. 10 ДЕО) за вземане на всички
активни мерки за постигане на целите на интеграцията и въздържане
от всякакви мерки, които могат да попречат;
– това производство на практика ангажира отговорността на всички държавни органи на ДЧ, при едно много разширително разбиране
за „държавен орган”;
6.2.2. Като отделно производство трябваше да се разглеждат производството по стария чл. 35, § 7 ДЕС по спорове между ДЧ (в материята на стария „трети стълб”) – особено предвид факта, че компетентността на съда е
факултативна (производство е възможно само ако спорът не е решен политически в рамките на Съвета в срок от 6 месеца) и спорът по стария чл. 35, § 7,
ал. 2 ДЕС между ДЧ и ЕК относно тълкуването и прилагането на конвенциите, сключвани между ДЧ по „третия стълб” (по стария чл. 34, § 2, б. d ДЕС, за
който обаче не се изисква предварително търсене на политическо решение
на спора в Съвета) – това обаче са разпоредби, отменени с ЛД.
6.3. Тълкувателно производство
6.3.1. Производство за тълкуване на интеграционните правни норми или за установяване на невалидност:
– Предоставя на националните съдилища, натоварени на общо основание да прилагат правото на ЕС по всички спорове (виж по-долу
Глава 10) помощ за осъществяване на добро правосъдие и ключов инструмент постигане на „еднообразно и правилно прилагане на правото на ЕС във всички ДЧ”, което е трегер на интеграционната законност и позволява утвърждаването на ЕС в „правова общност”;
– Това е едно несъстезателно производство, по което не се решава
спор, а се оказва съдействие на националното правосъдие по прилагането на интеграционното право;
– Между другото то позволява под формата на тълкуване на общностните норми, да се даде тълкуване и преценка на съобразеността с
общностното право и на националните правни норми.
6.3.2. Предвидено е производство за тълкуване на общностни конвенции (Брюкселската конвенция от 1968 г. относно изпълнението на
съдебни решения в гражданското и търговското право, заменена по159

късно от регламент, и Римската конвенция от 1980 г. относно приложимото право по договорни задължения или конвенции по ІІІ стълб);
6.4. Консултативно производство за установяване на съответствието с УД на проект за международен договор, който ЕС се подготвя
да сключи (по чл. чл. 218, § 11 ДФЕС, стар чл. 300, § 6 ДЕО, доразвита в
Глава 11 „Становища на Съда” – чл. 107 и 108 – на Процесуалния правилник на Съда, виж по-горе т. 2.3.).
6.5. „Граждански” производства заведени от частни лица за защита на техни субективни права, произтичащи от правоотношения с
ЕС (на служителите – по чл. 270 ДФЕС, стар чл. 237 ДЕО; за договорна
и извъндоговорна отговорност по чл. 268 ДФЕС, стар чл. 235 ДЕО във
вр. с чл. 340 ДФЕС, стар чл. 288 ДЕО):
– производството за обезщетение позволява поправяне на вредите, причинени от незаконни действия на ЕС (неговите органи) на частни лица;
– производството по искове на служите на ЕС защитава техните субективни права в правоотношенията им с органите на ЕС: отмяна на
незаконни актове или обезщетяване на претърпени вреди.
Не са в компетентността на СЕС обаче, „доколкото не са извадени от
компетентността на националните съдилища” всички (частноправни)
спорове, по които Съюзът е страна (чл. 274 ДФЕС, стар чл. 240 ДЕО).
6.6. Производства по уставите на органи или организации, създадени от ЕС, например:
– Споразумението за създаване на Европейското икономическо
пространство (ЕИП) от 1993 г. – Протокол № 34 относно възможността
ДЧ на ЕАСТ да поискат от съда тълкуване на разпоредбите на Договора за ЕИП491;
– Конвенцията Европол492;
– Митническата конвенция493;
– Конвенцията за наименованията и означенията494 и др.
6.7. Производства по всички спорове между ДЧ, които те са длъжни да отнесат до общностната юрисдикция (съгласно чл. 344 ДФЕС,
стар чл. 292 ДЕО).
6.8. Производствата по арбитражна клауза (по чл. 272 ДФЕС, стар
чл. 238 ДЕО) позволяват решаване на споровете, които са възложени
на Съда на ЕС въз основа на изрична клауза в договорите на ЕС (ЕО) с
трети страни.
JOCE, 3. 1. 1994, № L-1, p. 204.
JOCE, 9. 10. 1996, № C-299, p. 1.
493
JOCE, 23. 1. 1998, № С-24, p. 1.
494
JOCE, 27. 8. 1997, № С-261, p. 17.
491
492
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6.9. Без да може да се определи като отделен вид производство,
трябва да се спомене, че СЕС се признава компетентен да следи дали
упражняването на правомощията на институциите по т. нар. ІІ и ІІІ
стълб на ЕС (преди ЛД – най-общо материите на външната политика и сигурността и правосъдието и вътрешните работи) не навлиза в
компетенциите, предоставени в рамките на т нар. „общностен стълб”
и упражнявани по общностен начин495.
6.10. В материята на интелектуалната собственост чл. 262 ДФЕС (стар
чл. 229-а ДЕО) предвижда възможност Съветът, с единодушие и след консултиране с ЕП, да може да овластява СЕС „по спорове относно прилагането на приетите актове на основата на Договорите, които пораждат
европейски права на интелектуална собственост. Такова решение обаче
подлежи на ратификация („одобрение съгласно конституционните изисквания”) от държавите-членки. До края на 2010 г., въпреки напредналата работа на ЕК в тази насока, подобно решение не е прието.

7. Типизирани функции на Съда на ЕС

Може би най-съществената отлика на общностната юрисдикция е
особено съществената и значимост за функционирането на организацията, както и нейните особено широки компетенции. Тяхното упражняване довежда до осъществяването от Съда на ЕС едновременно
на четири различни съдебни функции, нещо немислимо за един международен съд. Предвид кратко представените производства, по които Съдът на ЕС е овластен да се произнася, може да се направи един
съпоставителен функционален прочит на неговата дейност. Чужд на
всякаква идея за специализация, Съдът на ЕС осъществява едновременно функциите и на международен съд, и на конституционен, административен и граждански съд. И, да кажем: за сега…, не осъществява единствено функции на наказателен съд.
7.1. СЕС действа най-вече като конституционен съд – като институция, натоварена да осигурява „законността при тълкуването и прилагането” на Общностното право, която решава дела по спорове за компетентност между институциите и за гарантиране на институционното
равновесие, дава задължителни тълкувания на правните норми от найвисш ранг, прави преценка за „конституционосъобразност” на актовете на „вторичното право” на ЕС, преценява обхвата на предоставената
компетентност на ЕС, респ. на запазената компетентност на ДЧ, гаранВиж CJCE, 1998, Commission c/ Conseil, С-170/96, Rec. І-2736 и CJCE, 2005, Commission c/ Conseil, С-176/03).
495

161

тира защитата на основните права и др. (чл. 267 ДФЕС) – все в рамките
на разбирането за УД като „конституционна харта”496. Той се изявява
като „пазител на целите и правовите принципи на Договорите”497.
7.2. СЕС действа като международен съд – когато решава спорове
между ДЧ (по чл. 259 ДФЕС или на основание арбитражна клауза по
чл. 273 ДФЕС) или спорове, по които страна (често ищец, понякога и
ответник) е държава или ЕС (като правен субект) – било по силата на
ДФЕС (чл. 258-260), било по силата на разпоредби на договори с трети
страни, които овластяват СЕС да гледа споровете по прилагането им.
7.3. СЕС действа като административен съд – когато гледа дела за
отмяна на административни актове (по чл. 263 ДФЕС) или за противоправно бездействие на институциите (по чл. 265 ДФЕС).
7.4. СЕС действа и като граждански съд – когато решава спорове за
обезщетение, делата по граждански искове на служителите на ЕС срещу
него, за извъндоговорна отговорност (по чл. 268 и чл. 340 ДФЕС) и др.
Проследяването на функциите на СЕС разкрива всъщност, че той
не действа единствено като военен и като наказателен съд. Както правилно отбелязва д-р А. Корнезов498 обаче, СЕС може да бъде сезиран с
преюдициално запитване и по висящо пред национален съд наказателно дело, а институциите на ЕС могат да приемат актове и в материи като визова и имиграционна политика и полицейско и съдебно
сътрудничество по наказателноправни въпроси (стария „трети стълб”
на ЕС, днес материя в рамките на „пространството на свобода, сигурност и правосъдие”, което е област на поделена компетентност – чл. 4,
§ 2, б. „й” и Част ІІІ, Дял V ДФЕС, чл. 67-74 ДФЕС). Това не е достатъчно да се определи, че СЕС има и компетентност на наказателен съд, но
трябва да се има предвид при изучаването на функциите му.

CJCE, 1986, Partie ecologiste „Les verts”, Rec. 1339, на бълг. език виж 55 най-важни
решения…, цит. съч., с. 207.
497
Виж напр. Francis JACOBS, Is the Court of Justice of the European Communities a Constitutional Court?, in: Constitutional Adjudication in European Community and National Law. Essays
for the Hon. Mr. Justice T. F. O’Higgins, Butterworths, Dublin, 1992, p. 25-32.
498
Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 25, бел. 2.
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Глава 5
Процесуални отношения между
съдилищата на ЕС
След като в продължение на близо 4 десетилетия правосъдната функция в рамките на европейския интеграционен процес се осъществяваше от една единствена институция – Съдът на Европейските общности
(от 1952 до 1958 г. Съд на Европейската общност за въглища и стомана),
след 1989 г. започна усложняването на конструкцията на интеграционната съдебна власт и днес тя включва три равнища съдилища, отношенията между които изискват строга регламентация. Уреденото двуинстанционно производство по голяма част от делата в компетентността
на съюзната юрисдикция и предвидените елементи на триинстанционност залагат основите на едно процесуално законодателство, силно
приближаващо се до това на една модерна държавност.
В същото време е предвиден твърде усложнен механизъм на разпределяне на функционалната компетентност между Съда и Общия съд,
поставено в зависимост както от предмета на делата, така и от страните по отделното дело.
От друга страна въпреки разбирането, че националните и съюзните
съдилища принадлежат към една обща съдебна система, между тях не
съществува никаква процесуална връзка, още по-малко йерархия (освен
„доктринална”, виж по-горе Глава 2), респ. няма и никаква правна уредба.

І. Процесуални отношения между Съда и Общия съд
Тези отношения са относително изчерпателно уредени в УД, Устава
на СЕС (и Приложение І относно СПС) и процесуалните правилници
на Съда и ОС. Най-общо в отношенията между съдилищата на ЕС има
два кръга проблеми, произтичащи от факта на тяхната йерархична
подчиненост: определянето на компетентността и контролът над актовете на съдилищата499.
Подробно виж Koen LENAERTS, The European Court of First Instance: Ten Years
of Interaction within the Court of Justice – in: Liber amicorum in Honour of Lord Slynn of
Hadley, vol. 1, The Hague, Kluwer, 2000, p. 97; Joël RIDEAU, Fabrice PICOD, Le pourvoi
sur les questions de droit, Revue Marché Commun 1995, p. 584; Melchior WATHELET et
Sean Van RAEPENBUSCH, Le contrôle sur pourvoi de la Cour de justice des Communautés
européennes, dix ans après la création du Tribunal de première instance. – In: Mélanges en hommage
à Fernand Schockweiler, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, p. 605.
499
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1. Некомпетентност и грешки при сезирането

Предвид сложното и може да се каже не много ясно за гражданите
разделение на функционалната компетентност на Съда и на Общия съд
(разгледано по-горе Глава 4), сравнително често се случват грешки – при
сезирането или просто при изпращането на процесуални документи.
1.1. Некомпетентност. Съществуването на две общностни юрисдикции и динамиката в уредбата на компетентността на по-новата,
която постепенно бива овластена да гледа като първа инстанция дела,
по които традиционно компетентна е била само по-старата (виж погоре Глава 4), неизбежно довежда до грешки при определянето на
подсъдността. Предвиденият изход е прост: чл. 54, ал. 2 УСЕС задължава Съда и ОС винаги, когато установят, че са сезирани с иск, който е
от компетентността на другия съд, да му го препратят500.
Препращането се прави от председателя на съответния съд.
1.2. Едновременно сезиране. Възможни са две хипотези:
1.2.1. Една и съща искова молба е внесена едновременно и в Съда, и
в ОС. Очевидно една от двете е недопустима поради грешка в подсъдността – съответният съд е длъжен да се десезира в полза на другия, т.е.
да обяви иска за недопустим, а компетентният – да даде ход на делото.
В този случай не е необходимо осъществяването на действия между
двете съдилища.
1.2.2. Възможно е две дела501 с еднакъв предмет да бъдат правомерно
заведени едновременно пред Съда и ОС от различни ищци502 с искове с
еднакъв предмет, поставящи еднакъв тълкувателен въпрос или изискващи преценка за валидност на един и същи акт (норма), ОС, след изслушване на страните, може да спре делото до произнасянето на Съда, а ако
става дума за иск по чл. 263 ДФЕС (за отмяна на акт), да се десезира, така
че Съдът да може да се произнесе. От своя страна Съдът може да реши да
спре производството, а делото пред ОС да продължи (чл. 54, ал. 3 УСЕС).
Например ако отмяната на един общностен акт се иска едновременно от частно лице (компетентният съд е ОС) и от ДЧ или институция
на ЕО (компетентен е Съдът)503. Възможно е също едно частно лице да
500
Практиката в това отношение е изобилна: CJCE (Ord.), 1997, Région Wallonne c/
Commission, C-95/97, Rec. І-1787; CJCE (Ord.), 1997, Région Toscana c/ Commission, C-180/97,
Rec. І-5245; CJCE (Ord.), 2005, Swiss Confédération c/ Commission, C-70/04.
501
Българският превод неправилно използва „искове”, когато е използвано по-общото „дела” (affaires – фр., cases – англ.).
502
TPI (Ord.), 1998, Nederlandse Antillen c/ Conseil, T-310/97, Rec. ІI-4131, § 7.
503
Напр. при атакуването на едно решение на ЕК за обявяване на една държавна помощ за несъвместима с Вътрешния пазар, предприятието, получило помощта, завежда
дело пред ОС, а съответната ДЧ, предоставила помощтта, атакува същото решение пред
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заведе дело пред ОС за отмяна на един акт, за който пред Съда е заведено дело по преюдициално запитване на един национален съд (от
същата или друга ДЧ). Предвидената възможност позволява на всяка
от двете юрисдикции да спре делото докато другата се произнесе.
1.2.3. Когато и пред двете съдилища са заведени дела за отмяна на
един и същи акт, ОС може да се десезира в полза на Съда (чл. 54, ал.
3 УСЕС). Спирането или десезирането са само факултативна възможност, като е възможно не само двете производства да продължат по отделно, но и дори да завършат с противоположни по смисъл решения,
което ще позволи искане за преразглеждане на решението на ОС.
Ако обаче срещу акт на институция е подаден иск от ДЧ и от институция (пред двете различни съдилища), ОС е длъжен да се десезира
в полза на Съда (чл. 54, ал. 4 УСЕС).
Материята е уредена и в чл. 82-а на ППС и чл. 77-80 ППОС.
1.3. При грешно изпращане на документи С на съда, в който са
изпратени ИМ или друг процесуален документ, е длъжен служебно
(и „незабавно”) да ги препрати на С на другия съд (чл. 54, ал. 1 УСЕС).
Грешката може да бъде както чисто техническа (неправилно посочване на получателя, при правилно определяне на съда-адресат – т.нар.
„разсеяна секретарка”504), така и юридическа – т.е. отново неправилно
определяне на компетентния съд.
1.4. Десезиране на ОС поради особената важност на предмета. Чл.
256, § 3, ал. 2 ДФЕС (стар чл. 225 ДЕО) задължава ОС, ако по дадено дело
стигне до констатация, че се изисква принципно решение, което може да
засегне единството или целостта на Общностното право, той може да
препрати делото за решаване от Съда. Разпоредбата урежда въпроса
като възможност („може”) на ОС, предоставена му в интерес на утвърждаването на единна съдебна практика по прилагането на правото на
ЕС. Той обаче е свободен да реши сам да се произнесе. На практика в
такива случаи ОС винаги се десезира в полза на Съда.

Съда. В този случай ОС трябва да се десезира в полза на Съда – проблемът е, че в такъв случай частните лица се лишават от възможността да разчитат на двуинстанционно производство. Такъв бе случаят през 2008 г., когато италианецът Домичи заведе пред ПИС дело
срещу решение на ЕП, но ПИС се десезира в полза на СЕО, където Италия бе завела дело
срещу същото решение – CJCE, 2009, Italie c/ Parlement, AJ С-397/07 et C-9/08, Rec. I-3679.
504
При „съжителството” на двете юрисдикции – обща сграда и обща администрация – подобни грешки са разбираемо често срещани.
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2. Обжалване на решенията на ОС

Собствената философия на създаването на Първоинстанционен
съд предполага не само облекчаване на работата на единствения до
тогава общностен съд (СЕО), но и осигуряване на по-добра съдебна защита на правата, предмет на защита в производствата, предоставени
в компетентността на ОС чрез възможността за атакуване на първоинстанционното решение пред втора инстанция505. Редом с това трябва
да се гарантира единството на съдебната практика, което също се постига чрез обжалването и преразглеждането.
Затова Договорите предвиждат възможност за касационно обжалване на решенията на ОС пред Съда като втора и последна инстанция – чл. 256, § 1, ал. 2 ДФЕС определя, че решенията на ОС подлежат
на обжалване само по правните въпроси пред Съда, по предвидения
в УСЕС ред. Материята е уредена от чл. 56 и чл. 61 УСЕС и чл. 110-123
ППС. Днес това е един широко използван правен способ506.
2.1. Право на касационна жалба
2.1.1. Всяка страна, чиито искания са отхвърлени изцяло или частично с решението на ОС, може да иска отмяната му. Интересът трябва да се запази до края на касационното дело – отпадането му може по
всяко време да бъде установено служебно от съда507.
2.1.2. Встъпилите страни, различни от държавите-членки и институциите на ЕС, могат да обжалват само решение, когато ги засяга пряко.
2.1.3. В интерес на общностната законност ДЧ и институциите на
ЕС могат да обжалват всяко първоинстанционно решение (освен по
делата по спор между Съюза и неговите служители), дори да не са
участвали в делото. Те са в същото положение като държавите-членки
и институциите, които са встъпили в производството на първа инстанция (чл. 56, ал. 3 УСЕС).
2.2. Предмет: обжалващата страна може да иска единствено пълна
или частична отмяна на първоинстанционното решение или уважаване изцяло или частично, на направените искания пред първата инстанция (чл. 113 ППС).
505
Р. Иванова отбелязва, че „кръгът на актовете, които подлежат на обжалване, е
твърде широк.” – Ружа ИВАНОВА, Организация и функции на съдебната власт в европейските общности, Съвременно право, № 2/1993, с. 43.
506
Според Годишния доклад на СЕС за 2009 г. 26 % от решенията на ОС са обжалвани пред Съда, от разгледаните през 2009 г. 104 жалби 5 са отхвърлени като недопустими, 84 са отхвърлени като неоснователни, 12 са уважени и делото е решено от Съда
и само 3 са уважени и делото е върнато на ОС.
507
CJCE, 2002, Conseil c/ Boehringer, C-23/00 P, Rec. I-1873, p. 45-54.
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2.2.1. Жалбоподателят не може да разширява предмета на иска, нито
да излага нови основания, освен такива, на които се основава жалбата
(чл. 113 ППС, § 2).
2.2.2. Нови основания не могат да бъдат излагани, нито да бъдат
повторно излагани основания, отхвърлени или обявени за недопустими от първата инстанция, без срещу това да е протестирано тогава.
2.2.3. Обжалването обаче може да почива на основания, които могат
да бъдат считани за доразвитие на вече изложени такива пред първата
инстанция508.
2.2.4. Съвсем наскоро ПИС се произнесе с ограничително разбиране относно възможността за лаконично или подразбиращо се излагане
на основанията в петитума на една жалба и разкри ясна воля да избягва произнасяне, което може да бъде счетено за ultra petita509.
2.3. Атакуеми актове на ОС (чл. 56 УСЕС)
2.3.1. Решенията, с които се решава делото;
2.3.2. Решенията, с които частично се разрешава спор по същество
или се разрешава процесуален въпрос по възражение за липса на компетентност или за недопустимост (определения);
2.3.3. Решенията (определения), с които се отхвърля искане за встъпване (чл. 57, ал. 1 УСЕС) или за временни мерки по чл. 278 и 279 или
чл. 299, ал. 4 ДФЕС (ал. 2)510.
2.3.4. Не могат да бъдат предмет на самостоятелно обжалване определенията за присъждане на разноски511, за спиране на производството
до произнасянето на СЕС по същото дело (виж по-горе), за изискване
от страните на документи и т.н.
2.4. Основания (обхват на контрола на Съда)
2.4.1. Актовете на ОС могат да се обжалват пред Съда само по отношение на тяхната законосъобразност (чл. 256, § 1, ал. 1 ДФЕС). Съдът
анализира определянето на приложимото право, тълкуването и валидността на приложимата норма и правната квалификация на фактите
от страна на ОС. Според чл. 51, ал.1 УСЕС той преценява само:
2.4.1.1. компетентността на ОС;
2.4.1.2. процедурни нарушения в производството пред него, засягащи правата на жалбоподателя (редовността на производството и
Виж Жан БУЛЮИ, Марко ДАРМОН, Процесуално право на ЕО, Институт по
Международно право, С., 2002, с. 146.
509
TPI, 2009, Brito Sequeira Carvalho c/ Commission, T-40/07 P; TPI, 2009, Commission c/
Birkhoff, T-377/08 P.
510
CJCE (Ord.), 2008, Pelligrini c/ Commission, C-114/08 P(R), Rec. I-117.
511
CJCE (Ord.), 2008, Eurostratégies c/ Commission, C-122/07 P, Rec. I-179.
508
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евентуалното нарушаване на процесуални права на жалбоподателя),
например:
– незачитане на правилата относно тежестта на доказване или реда
на събиране на доказателства512;
– допускане на нови доказателства или нови искания
2.4.1.3. или нарушаване на правото на ЕС (което обикновено заема и
централно място в неговата преценка), като например:
– недобра правна квалификация на фактите и доказателствата
– извличане от тях на неоснователни изводи;
– неправилно тълкуване или прилагане на интеграционните норми или на съдебната практика (напр. по отношение на изискванията
към мотивите на съюзните нормативни актове) и др.
2.4.2. Основанията от публичен ред могат да бъдат излагани винаги, независимо дали са били посочени в първоинстанционното дело
или не, те могат да бъдат приложени и служебно от Съда. Такива могат да бъдат изискванията за активна легитимация на частните ищци
– и Съдът може по всяко време да установи недопустимост513, преклузивните срокове, нарушение на основни принципи на състезателното
производство и др.
2.4.3. Съдът не преразглежда преценката на ОС по фактическите
обстоятелства, а може да се произнася само по правната им квалификация. Ако прецени, че някой от изложените от ОС мотиви е невалиден, но другите са достатъчни, за да се обоснове решението, Съдът отхвърля жалбата. Ако пък невалидният мотив е решаващ, Съдът може,
ако въпреки това счита решението на ОС за правилно, да замени този
мотив с друг и да остави диспозитива в сила.
2.4.4. Той не контролира нито фактическите констатации, нито преценката на фактите от страна на ОС (произнася се само по правните
въпроси). Понякога обаче е трудно да се прокара ясно разграничение
между фактическите и правните въпроси – напр. по делата в материята
на конкуренцията, където се изисква сложна икономическа преценка514.
Така от една страна Съдът си позволява по-голяма свобода на преценка
кое попада в разбирането за „правен въпрос” и кое – не, но от друга страна избягва да бъде твърде „либерален”, за да не стимулира твърде натоварваща за самия него активност на атакуване на решенията на ОС.

CJCE, 2008, Bertelsmann et Sony c/ Impala et Commission, C-413/06 P, Rec. I-4951.
CJCE, 2009, Sahlstedt, C-362/06 P, Rec. I-2903, p. 22.
514
Виж напр. разсъжденията на генералния адвокат Якобс в заключенията му по
делото CJCE, 1994, HILTI c/ Commission, C-35/93 P, Rec. I-667.
512
513
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2.4.5. Типичният контрол на Съда на решенията на ОС се отнася
до компетентността (допустимостта)515; мотивите516; тълкуването или
прилагането на Правото на ЕС (УД517, производните източници518,
правните принципи519; прилагането на собствената му практика520);
преценката на доказателствата521; правото на защита522; преценката по
същество523.
2.4.6. Разбира се, Съдът не започва производството от начало, а приема за основа вече осъществените пред ОС процесуални действия – т.е.
той просто прави преценката на правните въпроси, която според него
е трябвало да направи ОС, въз основа на фактите и доказателствата
(без да събира нови). Преценката на фактите остава изцяло в компетентността на ОС.
2.5. Срок. Жалбата може да бъде подадена в срок от 2 месеца от момента на съобщаването на решението524 (чл. 56 УСЕС) от всяка страна, чиито
искания са били отхвърлени изцяло или частично. Включилите се страни могат да обжалват решенията само в частта, която ги засяга пряко.
2.6. Форма
2.6.1. Жалбата се подава писмено при съдебния секретар.
2.6.2. Тя трябва да съдържа:
– името и адреса на жалбоподателя, заедно с процесуален адрес в
Люксембург и данни за представителя;
– основанията и правните аргументи (ясно излагане на пороците
на атакуваното решение (определение) и специално правните аргументи за основателността на жалбата525 (чл. 112, § 1 ППС); „Касационното производство няма за цел да повтаря основанията и аргументите,
представени пред първата инстанция, а да разкрие точно оспорваните
CJCE, 1994, SFEI et alia c/Commission, C-39/93 P, Rec. I-2685.
CJCE, 1994, Scaramuzza c/Commission, C-76/93 P, Rec. I-5173.
517
CJCE, 1995, The Publishers Association c/Commission, C-360/92 P, Rec. I-23.
518
CJCE, 1995, RTE et ITP c/Commission, AJ C-13 et 242/93 P, Rec. I-743.
519
CJCE, 2095, BPB Industries c/Commission, C-310/93 P, Rec. I-865.
520
CJCE, 1994, Commission c/ Brazzelli Lualdi, C-136/92 P, Rec. I-1981.
521
CJCE, 2001, Connoly c/Commission, C-273/99 P, Rec. I-1575.
522
CJCE, 2000, TEAM c/Commission, C-13/93 P, Rec. I-4671.
523
CJCE, 1995, The Publishers Association c/ Commission, C-360/92 P, Rec. I-23.
524
Окончателните решения на Общия съд, както и решенията, с които частично се
разрешават материалноправни въпроси или се разрешава процесуален въпрос по възражение за липса на компетентност или за недопустимост, се съобщават от секретаря
на ОС на всички страни, както и на ДЧ и на институциите на ЕС, дори да не са били
встъпили в делото пред ОС.
525
CJCE, 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood c/ Commission, C-499/03 P, Rec. I-1751.
515
516
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елементи от атакуваното решение и правните аргументи, обосноваващи специално искането за отмяната му, по-специално противоречия
или непълноти в мотивите”526;
– посочване на другите страни.
2.6.3. Секретарят може да посочи срок, в който жалбоподателят да
отстрани установените от него недостатъци.
2.6.4. Жалбата и всички нейни приложения се внася в Съда от С заедно с всички материали по делото от първата инстанция.
2.7. Ход на производството. Общите правила относно исковите
производства пред Съда се прилагат и тук, като се имат предвид някои особености:
2.7.1. Жалбата се връчва на всички страни в производството пред ОС.
2.7.2. Всяка страна в производството пред ОС може да представи писмен отговор в срок от 2 месеца от връчването на жалбата. Продължаване на този срок не е възможно. Писменият отговор трябва да отговаря
на общите правила за исковите молби и да съдържа: името и адреса на
страната, която го представя; датата, на която е връчена жалбата; изложените правни основания и доводи; исканията (чл. 115 ППС).
Реплика и дуплика са възможни в 7-дневен срок и то само ако председателят разреши.
2.7.3. Предмет на исканията в писмения отговор могат да бъдат отхвърляне (изцяло или частично) на жалбата или отмяна (изцяло или
частично) на решението на ОС, уважаване (изцяло или частично) на
направените искания пред първата инстанция. С писмения отговор
не може да се изменя предметът на спора пред ОС (чл. 116 ППС).
2.7.4. Съдът, по предложение на СД и след изслушване на страните
и ГА, може да реши да не провежда устна фаза (чл. 120 ППС). Ако обаче някоя от страните представи мотивирано искане да бъде изслушана
(в 3-седмичен срок от съобщаването, че писмената фаза е приключила,
Съдът може да реши такава да се проведе.
2.7.5. Когато жалбата е изцяло или частично явно недопустима или
явно неоснователна, Съдът може по всяко време, въз основа на доклад
на СД и след изслушване на ГА адвокат, с мотивирано определение да
отхвърли изцяло или отчасти жалбата (чл. 119 ППС). Това може да стане
както при възражение за недопустимост от страна на ответника, така и
служебно. В този случай жалбата не се разглежда по същество. Жалбата
може да бъде отхвърлена като изцяло недопустима – и тогава не се дава
ход на делото по същество. Може обаче да се даде ход по същество, за да
се установи кои от доказателствата са допустими и кои – не.
526
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CJCE, 2007, Italie c/ Commission, C-417/06 P, Rec. I-171.

2.7.6. Докладът на СД се представя на Съда след представяне на писмените становища.
2.8. Последици на обжалването. Подаването на жалбата няма суспензивен ефект, освен в случаите по чл. 278 ДФЕС (спиране на изпълнението на атакуван акт) и 279 ДФЕС (временни мерки, стари чл. 242 и
243 ДЕО). Според чл. 60 УСЕС, по изключение от чл. 278 ДФЕС, решенията на ОС, обявяващи регламент за недействителен, влизат в сила само
от датата на изтичането на срока за атакуване, а при предявяването на
жалба в този срок, от датата на отхвърлянето на жалбата, без да се накърнява правото на страната да поиска от Съда в съответствие с чл. 278 и
279 от ДФЕС спиране на действието на регламента, който е бил обявен
за недействителен, или постановяването на друга временна мярка.
2.9. Решението на Съда
2.9.1. Съдът може да отхвърли жалбата като недопустима или като
неоснователна (ако всички основания, посочени от жалбоподателя, бъдат отхвърлени. Възможно е Съдът да отхвърли жалбата и да остави атакуваното решение в сила, но предвид изложеното в производството, да
замени някои от мотивите му: ако „установените грешки на ОС относно
мотивирането и обхвата на решението не са от такъв характер, че да
засегнат валидността на решението, доколкото диспозитивът е правилен527, макар и на други правни основания, респ. с други мотиви” (!)528.
Така жалбата ще бъде отхвърлена винаги, когато „пороците на атакуваното решение, макар и доказани, във всички случаи не оказват влияние
върху диспозитива на атакуваното решение, ако той е правилен”529. Същото разбиране бе потвърдено и през 2009 г.530, а и през 2010 г.531.
2.9.2. Когато приеме жалбата за основателна, Съдът разполага с две
възможности (чл. 61 УСЕС):
2.9.2.1. Да отмени обжалваното решение и да върне делото на ОС за
ново разглеждане532 – напр. когато делото е в състояние, което не позволява на Съда да го реши сам; в този случай ОС е обвързан от произнасянето на Съда по въпросите, по които той се е произнесъл533 (чл. 54
УСЕС). Ако ОС не се съобрази с решението на Съда, това е основание за

CJCE (Ord.), 2006, Front National et a. c/ Parlement et Conseil, С-338/05 P, Rec. I-88, p. 28-33.
CJCE, 2003, Biret International c/ Conseil, C-93/02 P, Rec. I-10497, p. 60.
529
CJCE, 2001, Commission et France c/ TF1, AJ C-302/99 P & 308/99 P, Rec. I-5603, p. 27.
530
CJCE, 2009, SELEX Sistemi Integrati c/ Commission, С-481/07 P.
531
CJ, 15. 4. 2010, Gualtieri c/ Commission, С-485/08 P.
532
CJCE, 2008, Bertelsmann et Sony c/ Impala et Commission, C-413/06 P, Rec. I-4951.
533
CJCE, 1998, Cie Continentale France c/ Commission, C-391/96 P, Rec. I-2377.
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ново обжалване (чл. 117-121 ППОС) – напр. ако ОС обяви за недопустим
иск или доказателство, които според Съда е трябвало да допусне.
– Касирането може да бъде частично или изцяло.
– Когато делото бъде върнато на ОС, той не трябва да го разглежда
отново изцяло, а само да поправи пороците, които Съда е установил
(напр. определянето на санкцията534).
– Върнатото за ново разглеждане дело се възлага по правило на друг
състав (ако отмененото решение/определение е постановено от един
съдия, се възлага на 3-членен състав, в който този съдия не участва;
ако е постановено от 3– или 5-членен състав, председателят възлага
делото на друг състав от същия вид), но когато на първа инстанция се
е произнесъл пленумът или Големият състав, делото се връща отново
на същия състав (чл. 118 ППОС).
2.9.2.2. Да отмени обжалваното решение и сам да реши окончателно
спора по същество, ако той може да бъде решен535 – напр. когато Съдът
приеме, че ОС неоснователно е отхвърлил иск за отмяна на акт – и тогава Съдът сам може да отмени акта536. По-вероятно е обаче Съдът да
върне делото на ОС за ново разглеждане на основанията, по които ОС
изобщо не се е произнасял537.
Излагането от страните на нови основания е недопустимо, освен
ако не се основават на факти или обстоятелства, които са станали известни след приключването на първоинстанционното производство.
На практика в огромната част от случаите Съдът решава делото, а
не го връща на ОС. Той всъщност се произнася по правните въпроси
така, както е трябвало да го направи ОС – и така неговото решение се
явява своеобразно продължение на решението на ОС, което не подлежи на контрол по преценката на фактите и доказателствата.
2.9.3. Отмяната на първоинстанционното решение може да бъде частична – Съдът се произнася само по отменените части от решението на ОС.
2.10. Според чл. 118 ППС чл. 42, §2, чл. 43, 44, 55-90, 93, 95-100 и 102 от
ППС се прилагат по отношение на производството пред Съда, което има за
предмет обжалване на решение на ОС, освен когато е предвидено друго.
2.11. Когато жалбата е изцяло или частично явно недопустима
или явно неоснователна, Съдът може по всяко време, въз основа на
CJCE, 2006, Agraz et a. c/ Commission, С-243/05 P, Rec. I-10833.
Изобилна практика – съвсем наскоро интерес предизвика „биреното дело”:
CJ, 29. 6. 2010, Commission c/ Bavarian Lager, C-28/08 P.
536
CJCE, 2008, Pays-Bas c/ Commission, C-405/07 P, Rec. I-8301.
537
CJCE, 2008, Bertelsmann et Sony c/ Impala et Commission, C-413/06 P, Rec. I-4951.
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доклад на СД и след изслушване на ГА, с мотивирано определение да
отхвърли изцяло или отчасти жалбата (чл. 119 ППС).

3. Контрол на Съда над второинстанционните решения на
ОС (преразглеждане538)

Чл. 256, ал. 2 ДФЕС предвижда възможност решения на ОС по обжалване на решенията на СС по изключение да бъдат преразглеждани
от Съда. Създаването на това трето равнище на интеграционно правосъдие предизвика дискусия относно необходимостта да се гарантира единство на съдебната практика чрез създаването на правомощия,
присъщи на върховните съдилища в ДЧ. Разбира се, бяха направени
и възражения във връзка с възможното прекомерно удължаване на
времето за постановяване на окончателно съдебно решение. Подобни
аргументи в крайна сметка доведоха до настоящия компромис – възможност за преразглеждане, но при силно ограничителни условия и
с единствената мотивация за прилагане като извънреден способ само
при сериозен риск от нарушаване на единството на интеграционното право. Процедурата обаче ще бъде приложима и по отношение на
тълкувателните решения на ОС, когато той бъде овластен да постановява такива (чл. 256, § 3 ДФЕС).

3.1. Решенията, постановени от ОС като втора инстанция – по обжалване на решение на специализиран съд – са окончателни и влизат
в сила след обявяването им. Ако обаче съществува сериозен риск от
засягане на единството или целостта539 на правото на ЕС може да се
поиска преразглеждане на решението на ОС (чл. 256, § 2, ал. 2 ДФЕС).
3.1.1. Способът е извънреден. Според чл. 62 УСЕС преценката принадлежи единствено на първия генерален адвокат. Само той може да
предложи на Съда да се произнесе.
– такава възможност не е предоставена нито на страните по делото
пред ОС, нито на ДЧ или институциите на ЕС;
– без предложение на Първия ГА, Съдът не може да се самосезира,
независимо от важността на въпроса;
– няма пречка страна по делото пред ОС, институция, ДЧ или всяко
лице в свободна форма да привлече вниманието на Първия ГА – чрез
писмо, публикация ли по друг адекватен начин. Разбира се, ПГА оста-

Да се различава от преразглеждането в смисъл на ревизиране по чл. 44 УСЕС и
чл. 98 ППС (виж по-долу Глава 8, т. 11.4.)
539
На френски език „l’unité ou la cohérence”, на анлгийски език „unity or consistency”.
538
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ва напълно свободен в преценката си да предприеме ли предвидените
действия или не.
3.1.2. Предложението на ПГА (за което няма специални изисквания
за форма) трябва да бъде направено в срок от 1 месец от постановяването на решението на ОС.
3.1.3. Съдът разполага с още 1 месец, за да реши да даде ли ход на искането, т.е. дали да подложи решението на ОС на преразглеждане или не.
3.2. Ако допусне искането540 за преразглеждане Съдът (съгласно новия
чл. 62-а УСЕС, добавен от ДЛ) се произнася в спешно производство.
3.2.1. ОС изпраща на Съда преписката по делото.
3.2.2. Секретарят на Съда уведомява незабавно:
– страните по делото пред ОС;
– всички ДЧ;
– ЕК;
– Според случая – институцията, органа, службата или агенцията
на Съюза, чийто акт или бездействие са предмет на делото пред ОС
(арг. от чл. 23 УСЕС);
3.2.3. Всички те имат право да представят пред Съда „изявления
или писмени бележки”541 в определен от С срок.
3.2.4. Спешното производство протича само писмено, устна фаза се
провежда само ако Съдът намери за необходимо (чл. 62-а, ал. 3 УСЕС)
– най-вече ако се стигне до преразглеждане на фактите по делото.
3.2.5. Срок за приключване на спешното производство не е предвиден – това трябва да стане възможно най-бързо, предвид разбирането
за неотложност.
3.3. Предложението на ПГА и решението на Съда за образуване на
производство за преразглеждане нямат суспензивно действие (чл. 62б, ал. 1 УСЕС).
3.4. Пред Съда има три възможности:
3.4.1. Да установи, че искането за преразглеждане е неоснователно
и да остави решението на ОС в сила като окончателно.

Всъщност макар ПГА да са правили многократно предложения в този смисъл,
Съдът допуска преразглеждане за първи път едва през 2009 г. – CJCE, 2009, M. c/ Agence
européenne des médicaments (EMEA), C-197/09 RX-II. Решението на ОС е от 6 май 2009 г.,
предложението на ПГА – от 4 юни, а на 24 юни СЕС допусна преразглеждане, по което
се произнася с решение на 17 декември същата година…
541
Съгласно официалния превод, да се разбира „писмени заключения или съображения”.
540
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3.4.2. Да установи, че искането за преразглеждане е основателно и
решението на ОС накърнява единството и целостта на правото на Съюза. Тогава той може:
3.4.2.1. или да върне делото за преразглеждане на Общия съд, който
е обвързан от възприетото от Съда по правните въпроси; Въпреки това
Съдът може да посочи последиците на решението на Общия съд, които следва да се считат за окончателни по отношение на страните по
спора (чл. 62-б, ал. 1, изр. 2-о);
3.4.2.2. или сам да се произнесе с окончателно решение, ако, предвид установеното в хода на преразглеждането, разрешаването на спора изисква нова преценка на фактите, върху които се основава решението на Общия съд (за които Съдът приема, че са достатъчни – чл.
62-б, ал. 1, изр. 3-о).
3.5. Ако Съдът върне делото за преразглеждане на ОС, новото решение, което ОС ще постанови, на общо основание ще подлежи на
преразглеждане от Съда, ако ПГА установи, че отново съществува
риск от засягане на единството или целостта на правото на ЕС.
3.6. Процесуалният правилник на ОС (тогава още ПИС) бе изменен специално на 7 юли 2009 г., за да се добави нова Глава ІV-а относно „Решения на ПИС (днес ОС) след преразглеждане и връщане”
(чл. 121-а – 121-г). На 17 декември 2009 г. Съдът постанови първото си
решение по преразглеждане на решение на ОС по обжалване на решение на СПС542. Това дело позволява на Съда да създаде своеобразен
vademecum на производството по преразглеждане.
3.6.1. Този способ трябва да се разглежда единствено като „извънредно” и крайно средство за гарантиране на единството на юриспруденцията”. „Това производство не е предназначено да защити интересите на страните, а на общностното право. Следователно то цели да
поправи не грешните второинстанционни решения на ПИС, а само
тези от тях, които засягат единството или целостта на общностното
право. …Това ще е налице, когато грешното решение противоречи на
един от общите принципи на общностното право.”543
3.6.2. В същото време производството за преразглеждане „не трябва
да се използва във всеки случай, когато ОС се отклонява от практиката на Съда”544. Трябва да става дума за сериозен риск от засягане на
правото на ЕС545.
CJCE, 2009, M. c/ Agence europeenne des medicaments (EMEA), C-197/09 RX-II.
Заключения на генералния адвокат Mazák, т. 3.
544
CJCE, 2009, M. c/ Agence europeenne des medicaments (EMEA), C-197/09 RX-II, spec. p. 34.
545
CJCE, 2009, M. c/ Agence europeenne des medicaments (EMEA), C-197/09 RX-II, spec. p. 62-65.
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3.6.3. „Производството за преразглеждане е способ, който изобщо
не зависи от инициативата на страните.”546 Разбира се, няма пречка
недоволната от второинстанционното решение на ОС страна да се опита да привлече вниманието на Първия ГА върху евентуалното „засягане на единството и целостта на правото на ЕС”, за да може той да
упражни правото си да предизвика преразглеждане.
3.6.4. Единствено първоинстанционният съд (СПС) може да изясни
фактическата обстановка – и ако той не го е направил достатъчно добре, третата инстанция (Съда) не може да се произнесе по същество547.

4. Контрол над тълкувателните решения на ОС

Чл. 256, § 3, ал. 3 предвижда аналогична възможност за преразглеждане на решенията на ОС по делата по преюдициални запитвания,
разбира се, с няколко особености.
4.1. Възможността за сега е хипотетична – ОС все още не е натоварен да
се произнася по тълкувателни запитвания от националните юрисдикции.
4.2. Предпоставките са същите:
– преразглеждане е възможно само по изключение;
– само в случай на сериозен риск от засягане на единството и целостта на правото на ЕС (много по-реален обаче именно по такива дела);
– само по преценка и по предложение на ПГА
4.3. Аналогичен ще бъде и ходът на производството:
4.3.1. Предложението на ПГА трябва да бъде направено в срок от 1
месец от постановяването на решението на ОС, респ. Съдът ще разполага с 1 месец, за да допусне преразглеждането.
4.3.2. Ако го допусне, Съдът ще се произнася в спешно производство.
Секретарят ще уведомява незабавно страните по делото пред националната юрисдикция, отправила преюдициалното запитване до ОС, всички ДЧ; ЕК; Институцията, чийто акт е предмет на запитването до ОС; те
ще могат да представят пред Съда „изявления или писмени бележки” в
определения от С срок. Производството ще протича само в устна фаза,
освен ако Съдът не смете за необходимо да проведе и устна (по правило
рядкост при тълкувателните производства – виж по-долу Глава 10).
4.3.3. Предложението на ПГА и решението на Съда за образуване на
производство за преразглеждане няма да имат суспензивно действие.

546
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CJCE, 2009, M. c/ Agence europeenne des medicaments (EMEA), C-197/09 RX-II, spec. p. 26.
Заключения на генералния адвокат Mazák, т. 21.

4.4. Предвид характера на делото, съществена разлика има относно
произнасянето на Съда:
4.4.1. Решението на ОС става окончателно едва след изтичането на
1-месечния срок за предложение за преразглеждане, респ. на 1-месечния срок след предложението, ако не започне производство в Съда.
4.4.2. Ако започне производство в Съда, съществуват две възможности (чл. 62-б, ал. 2 УСЕС):
– Съдът да обяви искането за преразглеждане за неоснователно –
тогава тълкувателното решение на ОС влиза в сила; той обаче може да
реши и друго.
– Ако искането е основателно, Съдът не „връща” делото на ОС за
преразглеждане, а установява, че решението на Общия съд накърнява единството или целостта на правото на Съюза и постановява свой
отговор на преюдициалното запитване, които влизат в сила („замества
отговора, постановен от ОС в преразгледаното решение).

ІІ. Общият съд и специализираните съдилища
5. Некомпетентност и грешки при сезирането

Аналогичните ситуации в отношенията между ОС и СПС са уредени по напълно идентичен начин в чл. 8 на Прил. І УСЕС, вкл. с препращане към УСЕС.

6. Обжалване на решенията на специализираните съдилища

Общата уредба относно създаването и функционирането на СС (чл.
257 ДФЕС, стар чл. 225-а ДЕО) предвижда изрично (ал. 3) възможност
решенията на им да подлежат на обжалване пред ОС, като оставят свобода на съюзния законодател да определи характера на обжалването.
Чл. 256, § 2, ал. 1 ДФЕС (стар чл. 225) закрепва компетентността на ОС
да се произнася по исковете срещу решенията на СС.
Обжалването на решенията на СПС пред ОС е уредено в чл. 9-13
на Приложение І към УСЕС, в изпълнение на чл. 256 и 257 ДФЕС и
по същество са аналогични на разпоредбите относно обжалването на
решенията на ОС пред Съда (виж по-горе). Допълнително в ППОС е
предвиден нов дял V (чл. 136-а (нов) – чл. 149 вкл.) относно производството по жалби срещу решенията на СПС.
По общо правило обжалването е ограничено само до правните въпроси. Ако обаче ЕП и Съветът решат, могат в регламента за създа-
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ването на съответния СС да предвидят възможност за обжалване на
решенията му по същество (по преценката на фактите).
6.1. Първото решение на Съвета за създаване на специализирания
Съд на публичната служба да подлежат на „редовно” обжалване пред
ОС – ограничено до правните въпроси, и по изключение – на преразглеждане от Съда (по общия ред за преразглеждане, проследен погоре, т. 4). През юни 2008 г. бе постановено и първото решение на ОС
по жалба срещу решение на СПС548. Днес това е един активно използван способ за защита (виж по-долу т. 9.).
6.2. На обжалване подлежат:
6.2.1. Окончателните решения и решенията, с които частично се
разрешават материалноправни въпроси или се разрешава процесуален въпрос по възражение за липса на компетентност или за недопустимост (чл. 9, §. 1).
6.2.2. Решенията по чл. 278 ДФЕС (за спиране на изпълнението на
оспорвания акт) или чл. 279 ДФЕС (за налагане на временни мерки)
или по чл. 299, ал. 4 ДФЕС (за спиране на принудително изпълнение
на актове на СМ, ЕК или ЕЦБ, които налагат парично задължение, освен на ДЧ) (чл. 9, § 2).
6.3. Право да обжалва имат:
6.3.1. Всяка страна по делото, чиито искания са били изцяло или
частично отхвърлени.
6.3.2. Встъпващите страни – те могат да обжалват само решение, когато ги засяга пряко (чл. 9, ал. 2), а ДЧ и институциите на ЕС могат да
атакуват всяко решение, без да доказват интерес. Всяко лице, чието
искане за встъпване е било отхвърлено от Общия съд, може да обжалва
пред Съда в срок от 2 седмици от съобщаването на решението за отхвърляне на неговото искане (чл. 10, § 1).
6.4. Обжалването е допустимо в срок от 2 месеца от узнаването,
респ. уведомяването (чл. 9, § 2 и чл. 10, § 2).
6.5. Председателят на ОС може да се произнесе в ускорено производство, което, ако е необходимо, може да се отклонява от общите
правила за производството (чл. 10, § 3).

TPI, 2009, Commission c/ D., T-262/06 P, по което жалбата е уважено и решението
на СПС е касирано.
548
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6.6. Обжалването се ограничава само до правни въпроси (чл. 11, § 1)
– основанията са:
– нарушение на правото на Съюза
– некомпетентност на СПС;
– процесуално нарушение, което накърнява интересите на жалбоподателя.
Не подлежи на самостоятелно обжалване размерът на присъдените
разноски или определянето на страната, на която се възлагат (чл. 11, § 2).
6.7. Обжалването няма суспензивно действие (чл. 12, § 1).
6.8. Производството се състои от писмена и устна фаза, освен ако
ОС, след като изслуша страните, реши да се произнесе без устно производство (чл. 12, § 2).
6.9. ОС има два варианта за произнасяне:
6.9.1. Ако жалбата е неоснователна, ОС я отхвърля. Решението на
СПС става окончателно и влиза в сила.
6.9.2. Ако приеме жалбата за основателна, отменя решението на
СПС и решава сам спора.
6.9.3. Когато фазата на производството не позволява това, той връща делото на СПС, който е обвързан от всяко решение на ОС по правните въпроси (чл. 13, § 1 и 2).
Според статистиката, по-голямата част от решенията на СПС – навярно и предвид материята им – не се обжалват549.
6.10. Общите правила относно некомпетентността или грешка
при сезирането са възпроизведени аналогично и в чл. 8 на Приложение І на УСЕС относно СПС.
6.10.1. Когато Съдът на публичната служба установи, че не е компетентен да разгледа и реши дело, по което са компетентни Съдът или
Общият съд, той изпраща делото на Съда или на Общия съд. Също
така, когато Съдът или Общият съд установят, че не са компетентни да
разгледат и решат дело, по което е компетентен Съдът на публичната
служба, сезираният съд изпраща делото на последния, който в този
случай не може да откаже да разгледа делото.
6.10.2. Когато искова молба или друг процесуален документ, адресиран до Съда на публичната служба, по грешка е подаден до секретаря на
549
Според Годишния доклад на СЕС през 2009 г. 33 % от решенията на СПС са обжалвани пред ОС, от разгледаните през годината 31 жалби 21 са отхвърлени, а 10 са
уважени, от които само 1 е върната за преразглеждане от СПС, а другите 9 са решени
окончателно от ОС.
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Съда или до Общия съд, той незабавно се препраща от тях до секретаря
на Съда на публичната служба. Аналогично, когато искова молба или
друг процесуален документ, адресиран до Съда или Общия съд, по погрешка е подаден до секретаря на Съда на публичната служба, той незабавно се препраща от него до секретаря на Съда или на Общия съд.
6.10.3. Когато Съдът на публичната служба или Общият съд са сезирани с искове, повдигащи еднакъв въпрос за тълкуване или оспорващи валидността на един и същи акт, Съдът на публичната служба,
след изслушване на страните, може да спре висящото пред него производство до постановяване на решението на Общия съд.
6.10.4. Когато Съдът на публичната служба и Общият съд са сезирани с искове, които имат еднакъв предмет, Съдът на публичната служба отказва да правораздава, за да може Общият съд да постанови решение по тези дела.
6.11. Условната триинстанционност: Когато СПС постанови решение, то подлежи на атакуване пред ОС на касационно основание. Касационното решение на ОС подлежи на преразглеждане от Съда само
по изключение – чл. 256, §2, ал. 2 ДФЕС (стар чл. 225 ДЕО).
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Дял ІІ
Вътрешна организация
на съдебната система на ЕС
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Глава 6
Състав и организация на Съда
Както вече многократно беше посочено, Лисабонският договор закрепи официално принципа за институционно единство на съдебната
система на ЕС и предвиди, че съдебната власт в ЕС („спазването на
законността при тълкуването и прилагането на Учредителните договори”) се осъществява от съдебната институция на ЕС, наречена „Съд
на ЕС”550 (чл. 19, § 1 ДЕС след ЛД).
От своя страна тази институция се състои от различни съдилища,
организационно обособени и процесуално йерархизирани:
– Съд,
– Общ съд
– и специализирани съдилища
(чл. 19, § 1 ДЕС, до днес специализиран съд е само Съдът на публичната служба).
Именно тяхната композиция и организация ще бъдат разгледани
подробно по-надолу – включително и предвид някои съществени особености: „Организацията на общностните юрисдикции е белязана от
много широката независимост на СЕО в сравнение с останалите институции. Тази независимост се отразява и на ПИС, респ. на специализираните съдилища. …Тя се изразява по-специално в правилата за избиране
на председател и във възможността СЕО сам да изработва процесуалния
си правилник (макар и подлежащ на одобрение от Съвета)”551. Автономията се проявява и по отношение на бюджета на СЕС.

І. Състав на Съда
Макар един буквален прочит на разпоредбата на чл. 19, § 2 да предполага, че „Съдът се състои” само от съдии, а „се подпомага” от генерални
адвокати, в доктрината традиционно и без различия552 се приема, че съ550
Всеки опит „Court of Justice” (англ.), респ. „Cour de justice” (фр.) или „Corte de
giustizia” (итал.) да се преведе по какъвто и да било друг начин освен просто като
„съд” (напр. „съд на справедливостта”), смятам за неуместен… Не трябва да заблуждава полската версия (Tribunal sprawiedliwości)…
551
Joël RIDEAU, Droit institutionnel…, 5e éd. , L. G. D. J., Paris, 2006, p. 471.
552
Например някои от колосите: проф. Жан-Пол Жаке: „СЕО се формира от по един
съдия от всяка ДЧ и от осем генерални адвокати” – Жан-Пол ЖАКЕ, Институционно
право на Европейския съюз, Институт по Европейско право, Университетско издателство
„Св. Климент Охридски”, С., 2007, с. 303; проф. Жан-Клод Готрон: „Съдът се състои от 15
(днес 27 – б.м.) съдии и 8 генерални адвокати, назначени…” – Жан-Клод ГОТРОН, Европейско право, Институт по Европейско право, Университетско издателство „Св. Климент
Охридски”, С., 2006, с. 274; проф. Клод Блуман и проф. Луи Дюбуи: „Съдът е съставен от
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диите и генералните адвокати формират „състава на съда”, вкл. и предвид тяхната равнопоставеност от гледна точка на изискванията, статуса,
а и условната значимост в рамките на процеса (специфичната правна
уредба предполага осъществяването на правосъдието от Съда да е еднакво невъзможно както без съдиите, така и без генералните адвокати).
Поради това по-надолу приемам, че Съдът се състои от съдии и генерални адвокати, подпомагани от Съдебен секретар553, помощникдокладчици, съветници (референти) и служители. Съдебни заседатели в юрисдикциите на ЕС не заседават554.

1. Съдии

1.1. Броят на съдиите е определен от УД като равен на броя на ДЧ
(чл. 19, § 2, ал. 1).
Първоначално идеята е съдът да заседава в пленарен състав, поради
което е безусловно необходимо да се състои от нечетен брой съдии – така
при 6 ДЧ Съдът на ЕО се състои от 7 съдии. Сетне след всяко разширение
броят на съдиите се увеличава: на 9 (като в договора за присъединяване
на 4-те нови ДЧ, вкл. Норвегия, е било предвидено броят да бъде 11, но
съдии и генерални адвокати” – Claude BLUMANN, Louis DUBOUIS, Droit institutionnel
de l’Union européenne, Lexis-Nexis LITEC, Paris, 2004, p. 373 и мн. др.
Дори на сайта на СЕС съставът на съда в рубриката „членове” включва съдиите и
генералните адвокати – виж http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7026/.
553
Ал. Корнезов поставя и определя и съдебния секретар като „член на съда”, което ми се струва пресилено, а и по-долу сам посочва, че съдът се състои от ... съдии и
генерални адвокати – Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на
Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 28.
554
Очевидно е приложена логиката, разпространена масово сред ДЧ, съдебни заседатели да се произнасят само (предимно) по наказателни дела – а такива по никакъв
повод и начин не се гледат от съдилищата, действащи по правото на ЕС (национални
и общностни). В същото време обаче познатата в някои ДЧ (като Испания) техника
на възлагане на съдебни състави, включващи съдебни заседатели, и на дела с административноправен или гражданскоправен характер (атакуването на някои административни актове, трудовоправните спорове и др.), би могла да бъде възприета при
създаването и определянето на състава и компетенциите на новите съдилища, които
ще бъдат изградени към ОС и натоварени да гледат като първа инстанция някои категории типизирани дела – и там да видим за първи път съдебни заседатели. Разбира
се, това е изглежда малко вероятна, като се имат предвид трудностите, които могат да
възникнат при определянето на конкретните съдебни заседатели – с оглед най-вече
тяхното гражданство... В същото време свободният прочит на уредбата на изискванията към съдиите и генералните адвокати и предложенията за композирането на
новите специализирани съдилища позволява да се мисли, че в тях могат да се включат
далеч не само действащи съдии, а в специализираните съдилища – дори и не юристи,
а например лица от администрацията, ползващи се с голям авторитет – което поне
отчасти се доближава до идеята за съдебните заседатели.
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след проваленото присъединяване на Норвегия броят е определен на 9,
после 10 (Гърция – за първи път си приема четен брой съдии), 11, 13, 15,
25 и днес 27 съдии. Броят на генералните адвокати първоначално е само
2, но след присъединяването на Обединеното кралство се увеличава на
4, за да може да има по един ГА от всяка от „големите” ДЧ, след присъединяването на Гърция нараства до 5 (един за „малките“ 6 ДЧ), а след
влизането на Португалия и Испания до 6, сетне 8 и временно до 9 след
разширяването до 15 ДЧ. При 7-то разширяване от 2004–2007 г. обаче
броят е фиксиран на 8, но на Полша е дадено право винаги да посочва
един от тях, редом с другите 5 „големи ДЧ”. Разбира се, Съветът може с
единодушие да увеличава броя на ГА.
Въпросът за ограничаването на броя на съдиите при по-нататъшното
разширяване на ЕС не е поставян (за разлика, да речем, от броя на членовете на ЕК) – напротив, приема се, че и сега броят на съдиите е недостатъчен с оглед натоварването му555. В същото време обаче не е предвидена
и възможност броят на съдиите да е по-голям от този на ДЧ (каквато е
предвидена за ОС) – с оглед запазването на хомогенността и единството в
практиката на Съда. Така днес Съдът се състои от 27 съдии.
Новата формулировка, според която Съдът се състои „от по един
съдия от всяка ДЧ” обаче може да влезе в противоречие с разпоредбата на чл. 17 УСЕС, според която „Съдът заседава само при нечетен
брой съдии”, което при евентуално присъединяване само на една нова
ДЧ (или просто нечетен брой) предполага изменение на Устава.
1.2. Мандат
Според чл. 19, § 2, ал. 3 ДЕС мандатът на съдиите (и ГА) е 6 години
и може да бъде подновяван. В доктрината често се посочва, че този
мандата е твърде къс, а възможността за повторно назначаване създава
предпоставки за конформизъм и подкопава презумпцията за абсолютна независимост. Още при подготовката на Договора от Маастрихт се
прави предложение мандатът да бъде удължен (дори двойно), но възможността за повторен мандат на един съдия (или ГА) да бъде премахната – ДЧ обаче отказват да приемат такава промяна.
На всеки 3 години се осъществява частична подмяна на относително половината от състава на Съда с цел да се гарантира хомогенността
и континюитета на институцията.

555
В същото време ДН, КЕ и ЛД ясно очертават тенденцията за прехвърляне на работата на Съда към ОС и новите съдилища, така че той да се освободи от почти всички дела като първа инстанция и да действа само като върховна инстанция, с акцент
най-вече върху тълкувателната компетентност.
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1.3. Изисквания
1.3.1. Обективни изисквания
1.3.1.1. Трябва да се отбележи, че не е уредено изрично изискване за
националност на предлагащата ДЧ. На практика обаче няма случай
на издигане на кандидатурата на гражданин на друга ДЧ – което е
мотивирано даже не толкова с националната гордост, колкото с разбирането за необходимостта всички национални правни системи да
бъдат представени в Съда.
1.3.1.2. Волята за гарантиране на възможно най-високо качество на
общностното правосъдие и, редом с това, за своеобразно „компенсиране” на механизма на назначаване от правителствата, налага (чл. 19,
§ 2, ал. 3 ДЕС) за съдия да може да бъде назначено само лице, което
„отговаря на предвидените условия”, отнасящи се до професионалната компетентност на съдията – „да отговаря на всички условия, предвидени в неговата държава (разбирай държавата, която го е назначила,
не тази на която е гражданин – в случай на различие) за заемане на
най-висшите съдебни длъжности”;
Преценката се прави лесно. Макар да се прилага национален режим, това изискване е еднакво за всички кандидати от дадена ДЧ. Кои
са най-висшите съдебни длъжности в една ДЧ и какви са изискванията
за заемането им е изцяло въпрос на вътрешноправна уредба.
Поради различията в конституционното устройство на отделните
страни, УД не прецизират какво се включва в понятието за „съдебни
длъжности” – и ще се имат предвид не само най-висшите длъжности в
съдебните органи, но и в другите органи в съдебната власт на съответната ДЧ – когато тя включва не само съдилищата.
Така за България разпоредбата на чл. 19 ДЕС обхваща както найвисшите длъжности в съдилищата (а именно председател на ВКС или
ВАС, изискванията за които са еднакви), но и в другите органи на
съдебната система – Главен прокурор и Директор на Националната
следствена служба556. На практика към настоящия момент за България
евентуален спор е малко вероятен, доколкото според чл.127, ал. 6, във
вр. с ал. 4 на Закона за съдебната власт изисквания за заемане на която

Несъмненото място на Конституционния съд извън системата на съдебната власт
прави ирелевантно в случая по-високото изискване за 15-годишен стаж за неговите членове, съгласно чл. 147, ал. 3 на Конституцията на Република България..
556
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и да е от изброените най-висши длъжности557 са еднакви – 12 години
юридически стаж, при това с доста широко разбиране за стаж558.
Доколкото кандидатурата се издига от правителството, в някои
страни определянето на кандидата е в пряка зависимост от политическото мнозинство559, докато в други активно участие вземат ръководните органи на съдебната власт, което намирам за по-добро решение.
В България опитът е сравнително беден – първата кандидатура бе издигната през 2007 г. от правителството, без конкурс и без официално
участие на съдебната власт в избора на кандидата. През септември
2010 г. се наложи избор на нов съдия от България в ОС (виж по-долу)
и Министерския съвет реши да проведе конкурс и създаде комисия,
което според мен е по-добър подход560.
Разбира се, изобщо не става дума кандидатът да е заемал или при кандидатирането си да заема такава длъжност – достатъчно е да отговаря
на всички изисквания за заемането и`. Той може нито ден да не е заемал
съдебна длъжност, но да отговаря на всички критерии за заемането ѝ.

Неправилно е разбирането (Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 28), че под „най-висши съдебни
длъжности” у нас следва да се разбира съдии във ВКС и ВАС или КС – доколкото това
са „висши” съдебни длъжности, а „най-висшите” са длъжностите на председателите
на ВКС и ВАС. Поставянето на членовете на КС сред съдебните длъжности намирам
за напълно неуместно – КС не е част от съдебната система на Република България, а
орган извън трите класически власти.
558
Чл. 127 ЗСВ:
Ал. 4. (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2002 г., доп. – ДВ, бр. 61 от 2003 г.) За съдия във Върховния
касационен съд и във Върховния административен съд, за прокурор при Върховната
касационна прокуратура и при Върховната административна прокуратура и за следовател в Националната следствена служба се назначава лице, което има най-малко 12
години стаж, от които 8 години като съдия, прокурор, следовател, съдия-изпълнител
и съдия по вписванията, адвокат, юрисконсулт, инспектор по чл. 35в или като научен
работник по правни науки.
Ал. 5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 74 от 2002 г.) За общ стаж по ал. 1-4 се
зачита стажът, придобит на длъжност или професия, за която се изисква юридическо
образование и правоспособност, включително стаж на лицата с висше юридическо
образование, които работят като дознатели в системата на Министерството на
вътрешните работи.
559
Големият Дени Симон е особено критичен: „Този начин на назначаване предизвикваше определени критики, особено поради това, че по този начин се налагаше
практиката на национални назначения; че критериите не бяха достатъчно прозрачни, а понякога спорни, евентуално политически…” – Denys SIMON, La procédure de
sélection des membres de la Cour et du Tribunal, Revue Europe, Lexis Nexis, avril 2010, p. 1.
560
За съжаление първият проведен конкурс в края на 2010 г. завърши с провал –
нито един от общо 14 кандидати не бе предложен на правителството.
557
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1.3.1.3. Или да е „юрист с призната компетентност”.
Всъщност чл. 19 ДЕС урежда алтернативни изисквания и оставя на
ДЧ известна широта на кръга лица, от които да излъчи своя съдия.
Това обаче налага ясно разграничение.
Алтернативният (уж обективен) критерий създава съществени затруднения в преценката и дава на правителствата както по-широка
възможност за избор, така и вратичка за политическо предложение.
Логиката на тази възможност е да се позволи в Съда да влязат и
водещи имена от доктрината, които, макар да не отговарят на изискванията за най-висшите съдебни длъжности, респ. да нямат богат съдебен опит, могат да бъдат особено полезни в работата на Съда със
своя научен поглед – особено предвид ключовата роля на неговата
юриспруденция относно тълкуването на правото на ЕС. Тя отчита
и особеностите на страните по прецедентното право и национални
изисквания, които не признават за заемане на най-висша съдебна
длъжност стажа на университетските професори или дори на адвокатите, юридическите консултанти и т.н.
Тази „алтернативна” възможност е изключително съществена
– традиционно повече половината от съдиите в Люксембург са лица,
дошли не от органите на съдебната власт, а от университетските или
административните, дори от политическите среди. Към 2004 г. сред
последните 35 съдии в СЕО само 12 (!) преди това са били съдии, десет
са били професори по право, 6 са били в администрацията, пет – адвокати, и двама – политически лица...). В края на 2010 г. от 35 съдии
и ГА само 13 са съдии от кариерата561 – и сред тях българският съдия
Александър Арабаджиев. Заслужава да се отбележи, че ДЕОВС първоначално изобщо не поставя изискване членовете на Съда на ЕОВС
да са юристи и например първият номиниран французин (Жак Руф)
е икономист, а вторият (Робер Льокур) – адвокат и... политик. Ярък
пример е белгийският съдия Мелхиор Вателе, който към момента на
назначаването му е министър на правосъдието в страната си.
561
В края на 2010 г. от 35 съдии и ГА в Съда 13 само са съдии от кариерата, а останалите
22 са: 17 университетски професори – начело с председателя Василиос Скурис (Гърция),
който е професор от университетите на Солун и Хамбург и след това: Антонио Тицано
(Италия), Алан Росас (Финландия), Росарио Силва де Лапуерта (Испания), колосът Коен
Ленартс (Белгия), Жулиан Кокот (Франция, Първи ГА през 2010 г.), Педро Круз Вийялон
(Испания), Александра Прешал (Холандия), Марко Илешич (Словения), Иржи Маленовски (Чехия), Елеанор Шарпстон (Обединено кралство), Паоло Менгози (Италия), Егидиус
Ярасюнас (Литва), Ян Мазак (Словакия), Томас фон Данвиц (Германия), Камелия Тоадер
(Румъния), Марек Сафиян (Полша); 4 висши държавни функционери – като Жан-Жак
Касел (Франция), Ендре Юхаж (Унгария), Мария Бергер (Австрия), Нийло Яаскийнен
(Финландия), Антони Бартет (Малта), Егилс Левитс (Латвия), Ларс Ларсен (Дания), Верица Тръстеняк (Словения); 1 адвокат – Айндриас О’ Каоимх (Ирландия).
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Проф. Рено Деус отбелязва, че „този нетипичен състав на една правораздавателна институция определено се отрази върху начина, по
който тя изпълнява функцията си”562... Според проф. Жан-Дени Мутон „многообразието на професионалния опит на членовете на Съда
несъмнено е полезно за юрисдикция, чиято роля на нормотворец е
особено съществена и която далеч не само се обляга на анализа на нормите, които е натоварена да тълкува и прилага, а съобразява и общия
политически и икономически контекст и цели”563...
Под „призната компетентност” следва да се разбира особено широко и безспорно признание – не просто именити адвокати, университетски професори или изтъкнати юристи с политическа деятелност, а
лица с особено висок професионален и личен авторитет, с висок морал
и несъмнена репутация. (Като се имат предвид традициите и нравите
в българското общество, на практика е трудно мислима хипотеза, при
която юрист с по-малко от 12 години стаж (независимо къде), би могъл
да се ползва с такъв широк и несъмнен авторитет.
Нещо повече – подборът на кандидата следва да има предвид сред
професионалните качества на лицето и неговия достатъчно богат опит
в прилагането на твърде специфичното интеграционно право – за да
може да решава споровете по прилагането му от най-висша трудност,
каквито са тези, които гледат съдилищата на ЕС – за което очевидно
няма да е достатъчен опитът в правораздаването по вътрешното право, колкото и богат да е той.
От друга страна, предвид младостта на националните школи по
право на ЕС и практическата липса на практика по прилагането му, в
новоприсъединилите се страни е относително трудно да има „юристи
с призната компетентност” в материята на интеграционното право.
Очевидно в такива случаи водещ критерий ще бъде не толкова например адвокатски или консултантски опит по дела, колкото наличието
на публикации и тяхната значимост.
При първото назначаване на български съдии в Люксембург се
имаха предвид най-вече личности, доказали своите качества именно
в рамките на органите на съдебната власт и в Конституционния съд
– и изборът се спря на бившите конституционни съдии Александър
Арабаджиев и доц. Теодор Чипев, които сравнително бързо извоюваха
авторитет в рамките на съюзните съдилища.
1.3.2. Субективно изискване. Чл. 19 ДЕС налага за съдия да се избира
само лице, „чиято независимост е вън от съмнение”, т.е. за което може да бъде
562
Renaud DEHOUSE, La Cour de justice des Communautés européennes, Paris,
Montchrestien, 1994, р. 13.
563
Jean-Denis MOUTON, Christophe SOULARD, La Cour de justice des Communautés
Européennes, PUF, Paris, 2004, p. 16.
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сигурно, че в своята работа ще бъде независимо. Тук можем да приемем, че
по-скоро става дума не за абсолютна (трудно мислима и житейски невъзможна), а за „достатъчна независимост”, която да позволи съдът да функционира без работата му да бъде препятствана от влияния на интереси.
Търсената независимост визира не толкова безпристрастност към
държавата, от която съответният съдия е назначен, колкото пълен отказ от търсене и получаване на каквито и да било инструкции или
въздействия от нейното правителство или друг орган, и в най-голяма степен пълна „недостъпност” на съдията за въздействие на частни
интереси – от физически или особено от юридически лица – както от
своята, така и от всяка друга държава.
„Несъмнената независимост”, която изисква чл. 19 ДЕС, не предполага извършването на специални действия от предложеното лице
– идеята е собствената му личност (професионална биография, реноме, авторитет) да носи достатъчна информация и условни гаранции
за неговата независимост в разгледания по-горе смисъл. Можем да
приемем, че първото субективно изискване се отнася за морала и лич
ностната стабилност на съдията;
1.3.3. Разпоредбата чл. 19, § 2, ал. 1 ДЕС (респ. чл. 139 ДЕОАЕ) не
предвижда изрично съдиите да са граждани на ДЧ, която ги предлага –
и няма формална пречка да бъде предложен гражданин на друга ДЧ
или на трета страна564 (до сега обаче това никога не е правено). Тази
разпоредба изисква Съдът се състои от по един съдия, предложен от всяка ДЧ, което не означава непременно неин гражданин. Целта е просто
всички правни системи да бъдат представени в съда, не непременно
всички нации. На практика, разбира се, правителствата на ДЧ предлагат винаги свои граждани (това дори се разглежда като пример за приложението на обичая като източник на правото на ЕС). Трябва обаче
да се имат предвид две важни особености:
– Съдията не е „представител” на своята държава (респ. на ДЧ, която
го е назначила). Известна неформална политико-национална ангажираност обаче е трудно да се отрече565. Нещо повече – именно заради
възможността от известна пристрастност на съдията към интересите
на неговата държава (като цяло или на нейни граждани или фирми)
при разпределянето на делата на съдебните състави Председателят на
съда възлага делото на състав, в който не влиза съдия от заинтересоваТук ясно се откроява разликата по отношение на механизмите за гарантиране
на независимост например спрямо ЕК – членовете и се избират „измежду гражданите на държавите-членки” (чл. 17, § 5, ал. 2 ДЕС), което според мен допълнително
ограничава ефективността на изискването за независимост.
565
Така виж Renaud DEHOUSE, La Cour de justice des Communautés européennes, Paris,
Montchrestien, 1994, р. 1011 и др.
564
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на държава (освен когато познаването на националното право е наложително, виж по-долу).
– Свободата на преценка при избора е подложена на своеобразен контрол –
ЛД предвиди създаването на Комитет по назначенията (виж по-долу).
1.3.4. Лисабонският договор предвиди изключително съществена
промяна: създаването на комитет по номинациите – чл. 255 ДФЕС. Неговата роля заслужава специално внимание.
1.3.4.1. Мандат и състав. Комитетът е постоянен орган с мандат от 4
години. Състои се от седем члена, избрани измежду бивши членове на
Съда и Общия съд, членове на национални върховни съдилища или юристи с призната компетентност. Един от членовете се предлага от ЕП.
При определянето на състава се спазва принципа на географското
равновесие и равномерно представителство на правните системи на
държавите-членки. При създаването на комитета през февруари 2010 г.
обаче тези принципи не са спазени особено старателно – поради което при приемането на Решението на Съвета за назначаването на членовете на комитета Република Полша декларира особена позиция
(приложена към протокола от заседанието на Корепер), според която
съставът на комитета не зачита принципа на географското равновесие: само един от седемте членове представлява ДЧ от Централна и
Източна Европа (Петер Пачолай от Унгария). Полша изразява „дълбоко съжаление за разминаването между заявените в преамбюла на
решението на Съвета принципи и състава на комитета и настоява при
следващото му определяне Съветът да гарантира зачитането на принципа за географско равновесие.
На 26 януари 2010 г. Председателят на Съда проф. Василиос Скурис
(Гърция) отправя до Председателя на Съвета на ЕС и на конференцията на представителите на правителствата на държавите-членки Мигел
Моратиньос (Испания) предложение за състава на Комитета566, в което
отбелязва, че Председателят на ЕП уведомява, че предложението на
ЕП е за г-жа Ана Паласио Валелерсунди и предлага останалите шест
членове, сред които и председател.
Решението на Съвета от 25 февруари 2010 г.567 отразява точно това
предложение и назначава за председател на Комитета по назначенията
г-н Жан-Марк Сове, по това време заместник-председател на Държавния съвет на Франция – личност с огромен авторитет, известна със своята принципност и недостъпност за всякакви въздействия. За членове
са назначени г-н Петер Ян (Холандия, съдия в СЕО от 1995 до 2009 г.!),
Лорд Манс (член на Върховния съд на Обединеното кралство), г-н
566
567
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Торбен Мелхиор (председател на Върховния съд на Дания), г-н Петер Пачолай (председател на Конституционния съд на Унгария),
г-жа Вирпи Тийли (Финландия, съдия в ПИС от 1995 до 2009 г.!) и г-жа
Ана Паласио Велелерсунди (Испания, адвокат и депутат в ЕП от 1994
до 2002 г.). Прави впечатление, че от 7-те членове, само 1 е бивш съдия
в ОС (ПИС) и още само 2 са бивши съдии в Съда (СЕО)…
Мандатът на членовете е определен на 4 години с възможност за
еднократно преназначаване. При предсрочно прекратяване на пълномощията, напусналият член се замесва до края на мандата.
Членовете не получават възнаграждение за работата си, а само поемане на разноските за участието в заседанията. Необходимите за функционирането на комитета разходи се поемат от бюджета на Съвета.
1.3.4.2. Компетентност и функции. На 11 януари 2010 г. Председателят на Съда Василиос Скурис внася в Съвета предложение568, въз основа на което Съветът приема Решение относно правилата за функциониране на комитета, предвиден в чл. 255 ДФЕС (от 25 февруари
2010 г.569, в сила от 1 март 2010 г.), което всъщност се изразява в… препращане към анекс, съдържащ правилата. Тяхната лаконичност обаче
озадачава…
Задачата на Комитета е да дава становище относно годността („адекватността”) на кандидатите за упражняване на функцията на съдия или
генерален адвокат в Съда или ОС, преди правителствата на ДЧ да пристъпят към назначаване по реда на чл. 253 и 254 ДФЕС. Според чл. 255
ДФЕС той действа „по инициатива на Председателя на Съда”, но приетите от Съвета правила изобщо не уреждат такава процедура, дори напротив – очертават водещата роля на председателя на самия комитет.
Комитетът няма своя администрация, подпомага се от Секретариата на Съвета (вкл. по отношение на преводите на документи).
Заседанията на Комитета се провеждат при закрити врати и при
кворум от 5 членове. Правила за мнозинство не са определени, което
предполага, че комитетът се произнася с мнозинство от присъстващите, като не се обявяват публично нито гласуването, нито особени мнения, нито дори мотивите на решението.
След като едно национално правителство предложи кандидатура,
генералният секретар на Съвета представя предложението на председателя на Комитета. Комитетът може да поиска от съответното правителство да му предостави допълнителна информация или други сведения, които смята за необходими.

568
569
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1.3.4.3. Произнасяне. Комитетът действа и се произнася при закрити
врати. Решението му има формата на мотивирано становище. Мотивите отразяват съществените основанията, на които почива заключението. Становището се представя на представителите на правителствата на ДЧ. Когато председателят на Съвета поиска, председателят
на Комитета може да представи лично становището на комитета пред
представителите на правителствата в рамките на Съвета.
Становището и мотивите не се публикуват. От практиката е известно, че освен на правителствените представители, становището се
връчва и на съответния кандидат.
Внимание заслужава фактът, че Комитетът не се произнася, когато
се предлага за повторно назначаване кандидатурата на действащ съдия (което е логично – обратното би означавало възможност комитетът да установи „негодност” на действащ съдия, което би довело процедурата до абсурд …).
1.3.4.4. Възникващи въпроси. Разбира се, не може да не се постави
въпросът по какви критерии този комитет преценява „годността” на
кандидатите, след като не са предвидени изисквания относно тяхната
компетентност – чл. 19 ДЕС изисква „вън от съмнение” да е независимостта на кандидатите, не професионалната им компетентност. И обратно – изискванията за заемането на най-висшите съдебни длъжности
следва да отразява презумпцията за професионална компетентност.
Какво обаче трябва да установява след това този комитет? И дали всъщност чл. 255 ДФЕС не дописва критериите по чл. 19 ДЕК, въвеждайки и
критерий „годност за упражняване на функциите на съдия и ГА”?! От
друга страна Решението, определящо правилата за функциониране на
комитета, не урежда по никакъв начин нито критериите, по които се
прави преценката на кандидатите (очевидно се разчита на безусловно
обективната преценка на членовете), нито относно процедурата (правила за задаване на еднотипни въпроси на различните кандидати, продължителност или ход на изслушването и т.н.). Не може да не прави
впечатление особената тайнственост, в която е обвита работата на комитета дори в средите на самия Съд. За изслушванията се знае твърде
малко: продължават много дълго – няколко часа, при закрити врати, и
се концентрират в по-голяма степен върху личността на кандидата и на
второ място върху въпроси относно функционирането на съдилищата.
В същото време известно е, че още в първите си произнасяния този
комитет не се колебае да отхвърли две кандидатури – тези на Гърция и
Румъния. Твърди се, че при първата основното възражение е било свързано със зле прикрита политическа подкрепа, а при втората по-скоро с
компетентността на кандидата, при иначе безспорни морални качества.
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Въпреки тези особености, още в първите месеци на функционирането на този комитет колосът проф. Дени Симон заявява: „Не можем
да не се поздравим, че един независим орган е натоварен да преценява
„адекватността на кандидатите за упражняване на функциите на съдия или генерален адвокат!”570
Българският опит предстои да бъде изучен по повод осъществяващата се в тези дни процедура по номинация на нов съдия от България
в Общия съд.
1.4. Обективни гаранции за независимост
1.4.1. На практика възможностите за въздействие на съдиите са ограничени допълнително от практически пълната липса на информация
относно поведението на „техния” съдия – нито по отношение на неговото гласуване (информация за начина на приемане на решението не
се предоставя, съдиите и ГА се задължават да пазят тайната на разискванията), нито по отношение на неговото поведение при обсъждането
на решението (излагане на особено мнение не се допуска).
1.4.2. В същото време за съдия-докладчик не се назначава лице от
ДЧ, заинтересувана от изхода на съответното дело. По същия начин се
избягва гледането на преюдициални въпроси от съдия от същата ДЧ,
от която е юрисдикцията, отправила запитването (въпреки възможната презумпция за необходимостта от осветляване на особеностите на
националното законодателство, която е водеща например в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, където делото се възлага на
състава, в който участва именно съдията от съответната държава.
Това са допълнителни механизми за компенсиране на относително
ограничаващия независимостта на съдиите механизъм за назначаването им от ДЧ.
1.4.3. Впрочем като такава гаранция да се разглежда и задължителното изискване на Устава на СЕС (чл. 14) за постоянно местожителство
на съдиите и генералните адвокати в Люксембург (което и физически
да ги „откъсне” от възможни национални въздействия...).

570
Denys SIMON, La procédure de sélection des membres de la Cour et du Tribunal, Revue
Europe, LexisNexis, avril 2010, p. 1. Той добавя: „От една страна, с яркото изключение
на френския Държавен съвет и Върховния съд на САЩ почти всички големи демокрации налагат изисквания за квалификация за упражняването на този тип висши
съдебни длъжности; от друга страна, необходимостта за съдилищата на ЕС да се осигури равномерно представителство на големите правни системи на държавите-членки прави още по-необходимо становището на един безпристрастен комитет, чиято
задача впрочем няма да е никак лесна…” – пак там.
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1.4.4. Не трябва да се подценяват именно в предназначението си на
гаранции за независимостта на съдиите и ГА предоставените им изключително съществени привилегии и имунитети (виж по-долу).
1.4.5. Съдиите и ГА не могат да участват в разглеждането на дела, с които предварително са се запознали в едно или друго свое качество (лична
връзка, участие в делото пред национална юрисдикция и др.). Страните
по делото обаче не могат да искат отвод на член на съдебния състав заради неговата националност, нито, обратно, да искат делото да се гледа от
състав, в който участва съдия от дадена ДЧ. Чл. 95 ППС, § 1 обаче предвижда възможност при по-голяма сложност или важност на едно дело,
както и при особени обстоятелства, делото да не се възлага на някой от
малките състави на съда (от 3 или 5 съдии – виж по-долу) – като такива
обстоятелства, например, са недоброто познаване на правото или просто
на езика на една ДЧ, което изисква в състава, който ще се произнесе, по
необходимост да участва именно съдията от съответната ДЧ571.
1.4.6. При встъпване в длъжност съдиите поемат няколко изключително съществени задължения. (Трябва да се отбележи, че въпросът е
уреден в две отделни разпоредби на УСЕС572). Чл. 2 УСЕС573 предвижда, че всеки съдия полага клетва
1.4.6.1. да изпълнява задълженията си безпристрастно и съвестно
1.4.6.2. и да пази тайната на разискванията на Съда.
Чл. 4 УСЕС определя още, че те „тържествено се заклеват”574 както
по време на мандата си, така и след прекратяването му, да
1.4.6.3. спазват задълженията, произтичащи от длъжността им в
Съда и по-специално задължението за почтеност и благоразумие при
приемането след края на мандата на назначения или получаването на
привилегии.
В случай на съмнение се произнася Съдът (който може да свали
имунитета или да прекрати предсрочно мандата).
1.5. Несъвместимост. Чл. 4 на Устава на СЕС урежда съществени
ограничения. По време на своя мандат съдиите и генералните адвокати не могат:
1.5.1. да заемат никаква политическа или административна длъжност;
1.5.2. и не могат да упражняват друга професия, независимо дали
срещу заплащане или безплатно.
По подобни въпроси е осъществена размяна на работни писма между Съда и Съвета.
При това по различен начин, според неадекватния български превод
573
Виж също Поведенческия кодекс, приет от Съда (Решение 2007/ C 223/ 01).
574
В оригинал „се задължават” (ils prennent l’engagement solennel…– фр., they give a
solemn undertaking – англ.), иначе излиза, че полагат две клетви…
571

572
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По изключение обаче (и доколкото оригиналната версия на УД говори не за „професия”, а за „професионална дейност”, което включва
дори инцидентни дейности), това може да им бъде разрешено само с
решение на Съвета (най-вече за университетско преподаване, каквито
случаи има нерядко). Отделни публични или университетски лекции
могат да се осъществяват с разрешение на Председателя на Съда – горд
пример е българския съдия Александър Арабаджиев, който ежегодно изнася открити лекции в Международната магистърска програма „Право на ЕС” на Софийския университет, обучаваща предимно
действащи магистрати.
В досегашната близо 60-годишна практика на Съда на ЕС няма случай на установена несъвместимост на съдия или генерален адвокат в
нито едно от съдилищата.
1.6. Назначаване. Назначаването на съдиите е процес, включващ 3
фази:
1.6.1. Всяка ДЧ предлага своя кандидатура за овакантено (или новосъздадено) съдийско място. Тя е свободна да определи процедурата,
по която излъчва своите кандидати575.
1.6.2. Чл. 253, ал. 1 in fine ДФЕС предвижда задължително „консултиране” на правителството с комитета (по чл. 255 ДФЕС). На практика
става дума за изслушване на предложената кандидатура от предвидения с ЛД Комитет по назначенията (виж по-горе т. 1.4.3.).
1.6.3. Самото назначаване става след представянето на становището
на Комитета по назначенията и консултации (относно евентуални резерви от страна на някоя ДЧ) в Корепер, който подготвя решението.
Назначаването се прави „по общо съгласие”, което позволява да се приложи „представителен механизъм”, при който всяка ДЧ относително
самостоятелно определя своя член на Съда. На практика издиганите от
ДЧ предложения следва да са до такава степен авторитетни и безспорни, че да не предполагат резерви от страна на другите ДЧ и след положително становище на комитета по назначенията процедурата да протича формално и бързо и да завършва с решение на Съвета. Мандатът
започва да тече от деня на назначаването (решението на Съвета).
1.6.4. Чл. 18, ал. 1 и 2 УСЕС предвиждат известни ограничения за участието на съдия или ГА по дела (при възможен субективен конфликт
на интереси). И обратно – няма нито правило в гледането на делата,
засягащи една ДЧ, задължително да участва нейният съдия (както в Европейския съд по правата на човека в Страсбург), нито обратно – задълПрез 2010 г. българското правителство с постановление (ПМС № 214 от 21. 09.
2010 г.) реши издигането на кандидатури от България да става след публичен конкурс. Разбира се, първият опит не мина без известна скандалност…
575
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жително неучастие на националния съдия576. Преценката се осъществява служебно от председателя на съда. Възможността за искане на отвод
на съдия изрично е изключена (ал. 5) – обратното би препятствало заседанията на Съда в пленарен състав или би създало съществени затруднения при определянето на състава по едно дело.

2. Уникалната фигура на генералния адвокат

Не може да има съмнение, че една от най-съществените особености
на правораздавателната система на ЕС е съществуването на една фигура с голямо значение, но без аналог в международното577 и почти без
аналог във вътрешното право578 – генералният адвокат579. Тя естествено се вписва в уникалната специфика както на интеграционната конструкция.
Ролята на генералния адвокат е да излага становища по отделните
процесуални действия в рамките на делото и да представи цялостни
заключения по решението по делото. Негов „прототип” е правителственият комисар при Държавния съвет във Франция (и се уподобява също
на Генералната прокуратура към Върховния съд или на Аудиториума
към Държавния съвет на Белгия). Заключенията на ГА слагат край на
устните прения и „отварят вратата” за провеждане на съдебното съвещание и постановяване на решението. Без изобщо да предлагат формулирано решение или изрично да го предопределят, заключенията на
ГА имат много съществено значение (влияние) за решенията на съда. В
същото време ГА нито поддържа позициите на (една от) страните, нито
е напълно равнопоставен на съдиите – не участва нито в обсъждането
на решението от съдебния състав, нито в гласуването. Неговите заключения по делото слагат край на устната фаза, но се произнасят след края
на състезанията и страните не взимат отношение по тях.
Макар ролята на ГА да е непроменена от появата им, ДН предвиди
известно изменение: чл. 252, ал. 2 ДФЕС определя, че ГА се произнася
(само…) по делата, за които това се изисква съгласно УСЕС – респ. не
След разменени писма между Съда и Съвета се прие, че сред обстоятелствата, от
които зависи определянето на състава по едно дело, трябва да се има предвид и възможната необходимост от по-добро разбиране на езика или правната система на една
ДЧ, което изисква именно нейният съдия да участва в състава.
577
Според Ружа Иванова „ролята, която Договорите отреждат на генералните адвокати, е сравнима с тази на Европейската комисия за правата на човека пред Съда в
Страсбург” – Ружа ИВАНОВА, Организация и функции на съдебната власт в европейските общности, Съвременно право, № 2/1993, с. 36.
578
Относително аналогична е фигурата на правителствения представител пред
Държавния съвет (върховна административна юрисдикция) на Франция.
579
Avocat général (фр.), advocate general (англ.), Generalanwälte (нем.).
576

197

по всички дела, с оглед постигането на процесуална икономия. Чл. 20,
ал. 5 УСЕС определя, че „когато смята, че делото не повдига нови правни проблеми, Съдът може да реши, след изслушване на генерален адвокат, че делото може да бъде решено без представяне на заключения
на генерален адвокат”. В резултат на тези промени през 2009 г. повече
от половината (52%) от решенията на Съда се решават без изслушване
на ГА! Разбира се, тази реалност в може да се разглежда единствено в
контекста на усилията за постигане на поцесуална икономия и съкращаване на продължителността на производствата пред Съда и в никакъв случай като намаляване на значимостта на ролята на генералните
адвокати, които продължават да имат ключово значение за постигането на кохерентност на съдебната практика580.
2.1. Наличието на тази особено специфична фигура е обосновано
от поне 4 групи аргументи:
2.1.1. Държавно-политически: Броят на генералните адвокати не е
равен с този на съдиите. Генералните адвокати са 8 и по правило 5 от
тях се избират от 5-те най-големи ДЧ, с което се компенсира пълната равнопоставеност между големите и малките по отношение на назначаването на съдиите, а другите 3 се назначават на ротационен принцип от
останалите ДЧ (вече и с жест към Полша, на която се гарантира, че при
първата ротация един от тези трима ще бъде предложен от нея581);
2.1.2. Морално-политически: Макар по никакъв начин ГА да не може
да заеме позицията на една от страните, още по-малко да действа като
неин „адвокат”, със своето независимо положение той може да даде
допълнителна – и много важна! – подкрепа на изложените от някоя от
страните основания, които намира за правилни, и да увеличи в значителна степен вероятността съдът да се произнесе с правилно решение.
2.1.3. Процесуални: Решенията на Съда не подлежат на атакуване
пред по-горна инстанция – такава просто няма. Риск от грешки обаче
580
В наши дни например трябва да се отбележи същественият принос на генерални
адвокати като Пойарес Мадуро (Португалия, Първи генерален адвокат през 2008 г.)
и Жулиан Кокот (Франция).
581
Декларация № 38 (към ДЕС и ДФЕС, приета с ДЛ) по чл. 252 ДФЕС относно
броя на генералните адвокати в съда: „Конференцията заявява, че ако в съответствие
с чл. 252, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз Съдът поиска
броят на генералните адвокати да се увеличи с трима (единадесет вместо осем), Съветът ще приеме това увеличение с единодушие.
В този случай Конференцията се съгласява, че Полша ще има постоянен генерален
адвокат, какъвто вече е случаят с Германия, Испания, Италия, Обединеното кралство
и Франция, и няма повече да участва в ротационната система, а съществуващата ротационна система ще се основава на ротация на петима генерални адвокати вместо
трима.” – виж Лисабонският договор…, цит. съч., с. 657.
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има винаги. Поради това е уместно основните процесуални действия
да бъдат „наблюдавани” от лице, което не е част от съответния съдебен
състав и дори не е съдия в съда – но притежавайки същата компетентност (и същия статус, виж по-долу т. 4), може авторитетно и успешно
да допринесе за недопускането на грешки и постановяването на възможно най-правилни решения. Като отговарят на същите изисквания,
като съдиите, генералните адвокати се считат за равни с тях по компетентност и „тежест” – тяхното мнение е не по-малко авторитетно,
от това на всеки съдия и разликата е единствено в процесуалното им
качество. Така вземането на решенията на съда не се затваря само в
тесния кръг на 27-те „богоизбрани”, а се „контролира” от още няколко, независими дори от съда, но равнопоставени наблюдатели;
Редом с това при постановяването на решение, членовете на съответния съдебен състав нямат право на особено мнение. Тази забрана обаче се компенсира с правото (и задължение) на съответния генерален
адвокат по делото да изложи разгърнати заключения по него – в тях
той свободно коментира не само решението, но и мотивите, основанията, аргументите и заключенията. Затова е особено важно техните заключения да бъдат публикувани – било с решението по делото, било
и когато Съдът не се произнася с решение по делото. Заключенията на
ГА (в огромната си част поддържащи решението на съдиите по съответното дело – и не поради колегиална солидарност, а поради тяхната
правилност) се превръщат в особено важен източник на юриспруденцията, а и като неделими от самото решение – стават част от практиката на съда, която има важна роля на източник на Правото на ЕС.
2.2. Назначаване и функции
2.2.1. Генералните адвокати в Съда са общо 8. Много анализатори
смятат, че този брой е недостатъчен – поради което ЛД предвиди възможност Съветът, с единодушие, по предложение на Съда, да увеличи
броят им – но до сега такова предложение не е направено.
2.2.2. Не са предвидени никакви правила относно тяхната националност – но по неписано правило 5-те най-големи ДЧ винаги излъчват по един ГА, а другите трима се определят на равновесен ротационен принцип по азбучен ред на имена на страните (за България,
Кипър и Гърция се използва латиница). След разширяването на ЕС с
нови 12 ДЧ от Централна и Източна Европа през 2004-2007 г. най-голямата от новоприсъединилите се ДЧ – Полша – изтъкна аргумента, че
е „не по-малка от Испания” (по население) и издейства политически
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ангажимент при евентуално последващо увеличаване на броя на ГА с
още трима, един от тях да бъде предлаган винаги от нея582.
2.2.3. За да бъде назначено за генерален адвокат в Съда, едно лице
трябва да отговаря на абсолютно същите изисквания, като съдиите
– внушението за еднаква компетентност произтича дори от общата
уредба на изискванията по чл. 253 ДФЕС. Назначаването се извършва
по същия ред – от правителствата на ДЧ по общо съгласие, след консултиране с комитета по назначенията583.
2.2.4. Същата е и продължителността на мандата – 6 години, както
и механизма на подмяна на половината от генералните адвокати на
всеки 3 години. Няма предвидени и ограничения в преизбирането.
2.2.5. Както и съдиите, ГА не са специализирани по видове дела.
2.3. Функции. Генералните адвокати „подпомагат” Съда. Те са част
от състава на Съда, но никога не са част от „съдебния състав” по дадено дело и винаги, когато УД или УСЕС посочват „съда”, имат предвид
само съдиите. Поради това ГА не участват в избора на председател на
Съда или съдебен секретар или в приемането на правила за работата на Съда или проекта за Процесуален правилник, нито, разбира се,
влизат в съдебните състави.
Те обаче участват в разглеждането на делата584. Формулировката на
чл. 222 ДЕО предвиждаше, че ГА „подпомага съда при упражняването на неговите функции”, което предполагаше участие по всички дела.
ДН обаче въведе принципно нов подход: „…по делата, по които съгласно Устава се изисква неговото участие”, което очевидно отразява разбирането за нуждата от рационализирането на производствата и ограничаването на участието на ГА само до делата, където „то наистина е
необходимо”… Такъв е подходът и на чл. 252 ДФЕС (стар чл. 222 ДЕО).
Ролята на ГА е „да представя публично, при пълна безпристрастност
и независимост, мотивирани заключения по делата, за които съгласно Устава на Съда на Европейския съюз се изисква неговото произнасяне”. УД и УСЕС предвиждат в редица случаи задължително произнасяне („изслушване”) на ГА – което означава, че ако съдът не поиска
С ЛД се прие Декларация № 38 по чл. 252 ДФЕС относно броя на генералните
адвокати, в която Съдът е деликатно поканен да внесе предложение за увеличаване на
броя на ГА с още трима… – виж в Лисабонският договор…, цит. съч., с. 657.
583
Въпреки че няколко пъти прави пред междуправителствените конференции
предложения в подобен смисъл, ЕП не бе допуснат да участва в процедурата по назначаването на съдиите – освен възможността да избира един от членовете на Комитета
по назначенията – виж по-горе.
584
Освен когато след изслушването на страните и самия ГА съдът не реши да разгледа делото без участието на ГА „доколкото не се повдига никакъв нов правен въпрос” – виж по-долу ІІ, 9 и 10.
582
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становище по съответния процесуален въпрос от ГА, респективно ако
не му предостави възможност да изложи такова, ще е налице съществено процесуално нарушение. (Разбира се, поради липсата на по-горна
инстанция такова нарушение остава без последици... В същото време
– навярно поради изключителния морал и професионализъм на съдиите, а и поради огромния обществен интерес към делата, на практика
такова нещо не може да се случи.) Задължително предвидени случаи са
например провеждането на съдебно разследване, решаването на делото
без устна фаза (чл. 59 УСЕС), разглеждане на делото без участие на ГА
(чл. 20 УСЕС), разглеждането на делото от пленарния състав (чл. 16
УСЕС), разглеждане на делото при отклонение от общия езиков режим
(чл. 29 ППС), относно допустимостта на искова молба с нередности
(чл. 38, § 7 ППС), относно съединяването на дела (чл. 43 ППС), относно
осъществяването на необходими процесуални действия по доклада на
съдията-докладчик и необходимите действия за съдебно разследване
(чл. 44 и 45 ППС), като ГА участва в събирането на доказателствата, изискването на нови доказателства (чл. 60 ППС) и редица други.
Заключенията на генералния адвокат се излагат след приключването на устните състезания (страните не могат да излагат съображения по
тях) и преди произнасянето на съда. Макар формално да наподобяват
съдебно решение, заключенията на ГА принципно се отличават от него,
както и от доклада на съдията-докладчик. Те имат ролята на независим
обективен почит на фактите и правната рамка на делото. Те не са задължителни за съда – той е напълно свободен да постанови решение по своя
преценка. Заключенията не предлагат конкретно решение, а очертават
контекста на бъдещото решение. Не пораждат правни последици за
страните. Значението им за създаването на устойчива и „правотворна”
съдебна практика и в този смисъл за доктрината обаче е изключително
голямо585. Поради това доктриналното цитиране на решенията на интеграционния съд обикновено включва изрично посочване на името на
ГА, който е изложил заключения по делото. Във всички случаи заключенията се съобщават на страните и се публикуват в Официалния вестник
на ЕС (серия „С”), заедно с решението по делото.
585
„…ГА работят напълно независимо от съдиите и становищата им често представляват шедьоври на правната мисъл, нерядко изпреварващи времето си. За разлика от
съдебното решение, което често е плод на компромис между инакомислещи юристи,
ГА следва единствено собственото си вътрешно убеждение при постановяването на заключението си по делото. Именно поради тази причина ГА не се колебаят да предлагат
смели решения на Съда, включително преосмисляне и преразглеждане на съществуващата съдебна практика. От юриспруденцията на Съда е видно, че той нерядко следва
изцяло или отчасти заключението на генералния адвокат.” – Александър КОРНЕЗОВ,
Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, 34–35.
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2.4. Първи генерален адвокат. Общо събрание на съдиите и генералните адвокати избира Първи генерален адвокат. Той се избира за
срок от една година, може да бъде преизбиран неограничено (обикновено обаче се прилага ротация). Единственото му отличие от другите
ГА е задачата да разпределя делата между генералните адвокати и да
взима мерки в случай на отсъствие или възпрепятстване на даден генерален адвокат (чл. 10, § 2 ППС).
Редом с това може би най-важното му собствено правомощие е да
предлага преразглеждане на решенията на ОС в случай на сериозен
риск от засягане на целостта и единството на правото на ЕС (чл. 62
УСЕС във вр. с чл. 256 ДФЕС, виж по-горе Глава 4).
През 2009 г. първи генерален адвокат на СЕО бе португалецът Пойарес Мадуро, през 2010 г. – французойката Джулиан Кокот, а през 2011 –
французинът Ив Бот.

3. Мандат

3.1. Продължителността на мандата на съдиите и ГА е 6 години.
Сравнително краткият мандат и възможността за преназначаване,
обаче, предоставят на правителствата една скрита, но съществена възможност за въздействие – доколкото желаното (предполага се...) оставане на длъжност за още един мандат зависи изцяло и единствено от
преценката на собствената ДЧ, независимостта от която същевременно
е едно от основните изисквания за заемането на длъжността и, разбира
се, за доброто й упражняване. Може да се приеме, че отсъствието на възможност за преизбиране, когато то зависи изцяло от една ДЧ, е гаранция за по-високата степен на наднационална независимост. То следва
да се съчетае с един по-дълъг (напр. 9 години), но еднократен мандат.
Мандатът започва да тече от деня на назначаването и изтича в същия ден след 6 години.
3.2. След изтичането му те могат да бъдат преназначавани без ограничение. На практика обаче за съдии в Съда (а и в ОС) се назначават
лица с богат опит, повечето от които обективно в края на своята професионална кариера, поради което назначаването на един съдия за
трети мандат е рядкост586…
3.3. Подмяната на състава на Съда се извършва като на всеки три години се подменя относително половината от състава (при състав от 27
съдии се подменят 14, респ. 13 членове, като сред съдиите от новите 12
Средната възраст на съдиите в Съда е около 55-60 г., а на съдиите в ОС – около
45–50 г., виж биографиите на съдиите и генералните адвокати в Съда и ОС в http:/
www.curia.eu.int.
586
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ДЧ половината от новите съдии чрез жребий бяха определени за подмяна след изтичането само на половин мандат – т.е. след 3 години).
3.4. Мандатът на съдиите се прекратява (чл. 5 УСЕС) при:
3.4.1. редовна подмяна (след изтичането на 6-годишния мандат –
чрез редовна ротация на относително половината съдии – 14, респ. 13 –
на всеки 3 години);
3.4.2. при подаване на оставка – писмено пред Председателя на
Съда, който препраща писмото до Председателя на Съвета. От момента на внасяне на писмената оставка мястото се счита за овакантено.
Подалият оставка съдия продължава да изпълнява задълженията си,
докато неговият приемник встъпи в длъжност;
3.4.3. при смърт;
3.4.4. или при освобождаване от длъжност, когато съответното лице
е престанало да отговаря на изискванията или не изпълнява задълженията си. Решението за предсрочно освобождаване от длъжност се
взема с единодушие от съдиите и генералните адвокати в Съда, без
участието на заинтересованото лице. Съдебният секретар уведомява
Председателите на ЕП, СМ и ЕК. От този момент мястото се счита вакантно. При ротация или оставка обаче съответният съдия продължава да изпълнява функциите си до встъпването в длъжност на неговия
приемник (чл. 5, ал. 3 УСЕС).
При замяна на съдия поради предсрочно прекратяване на пълномощията му, неговото място се заема от друго лице, отговарящо на
същите изисквания, за времето до края на 6-годишния мандат. След
края на мандата това лице също може да бъде преназначавано без
ограничения.
Тези правила се прилагат и по отношение на генералните адвокати.

4. Статус

Съдиите (и ГА) се ползват от изключително привилегирован статус,
предвид техните особено съществени функции и необходимостта от
допълнителни гаранции за независимост.
4.1. Съдиите и генералните адвокати в СЕС разполагат с най-широкия имунитет сред всички длъжности в ЕС – чл. 3 на Устава на СЕС
урежда пълен имунитет – за разлика от чл. 8 на Протокола за привилегиите и имунитетите на ЕС (отнасящ се за служителите на ЕС), който
предвижда за тях само „функционален” имунитет.
4.1.1. За времето на своя мандат те имат пълен съдебен имунитет от
наказателно преследване.
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4.1.2. Те продължават да се ползват от съдебен имунитет и след края
на мандата – по отношение на действията, извършени от тях в качеството им на служебни лица, включително за казаното и написаното.
4.1.3. Имунитетът може да бъде отнет. Това се прави от Съда от пленарния състав. Когато имунитетът на съдия или ГА е бил отнет и са
започнали наказателноправни процедури срещу него, той може да
бъде съден в съответната ДЧ само от този съд, който според вътрешното право е компетентен да съди членовете на най-висшия съдебен
орган в тази страна.
4.1.4. Членове от 12 до 15 и член 18 от Протокола за привилегиите
и имунитетите на ЕС587 се прилагат по отношение на съдиите, генералите адвокати, секретаря и помощник-докладчиците на Съда, без да
се накърняват разпоредбите, отнасящи се до имунитета на съдиите
по отношение на наказателно преследване, които са включени в предходните алинеи.
4.2. За да изпълняват успешно функциите си, те се ползват с привилегиите на функционерите на Общностите.
4.2.1. Съдиите и ГА получават най-високото възнаграждение в ЕС –
112.5% от възнаграждението на членовете на ЕК, при това освободено
от всякакво данъчно облагане. Те се ползват и от услугите на референдери (които най-често са юристи от техните страни или общностни
функционери, които помагат в изготвянето на докладите и решенията, респ. на заключенията на ГА), секретариат и технически сътрудници. Според чл. 243 ДФЕС (стар чл. 210 ДЕО) размерът на трудовите
възнаграждения и на всички обезщетения, представляващи възнаграждение, на председателите, членовете и секретарите на съдилищата на ЕС се определя от Съвета.
4.2.2. Съдия или ГА може да бъде лишен от право на пенсия или от съответни други привилегии – отново по единодушно решение на съдиите
и генералните адвокати в СЕО, без участието на заинтересуваното лице.

ІІ. Вътрешна организация на Съда
5. Председател

Председателят на Съда се счита за една от четирите най-важни фигури
в ЕС – редом с председателите на ЕК, ЕП и ЕСв, видно и от неговия ранг.
5.1. Избиране
5.1.1. Съдиите в Съда избират председател помежду си.
587
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Виж в Лисабонския договор…, с. 584 и сл.

5.1.2. Председателят се избира за срок от 3 години с възможност за
преизбиране588.
5.1.3. Изборът се извършва от съдиите589 тайно, с абсолютно мнозинство. Нито институциите на ЕС, нито дори ДЧ нямат никаква официална възможност за въздействие при избора. Процедурата по избора,
уредена в чл. 7, § 3 и чл. 12, § 3 ППС – таен вот, абсолютно мнозинство
при първия тур, ако никой от съдиите не получи това мнозинство, се
провеждат други гласувания до неговото постигане.
5.1.4. .От 7 октомври 2003 г. несменяем председател на Съда е проф.
Василиос Скурис от Гърция.
5.2. Функции. Те са уредени твърде общо в чл. 8 ППС, без изобщо
да има обща уредба в УСЕС.
5.2.1. Председателят няма привилегирована процесуална роля – не
разполага например с решаващ глас по делата. Той е пръв сред равни.
Въпреки това обаче:
5.2.1.1. Председателят на Съда е по право и председател на двата
разширени съдебни състава – Големият състав и Пленума (виж подолу);
5.2.1.2. Той се произнася по временните мерки по чл. 278 и 279 ДФЕС
(виж по-долу Глава 8). Правилата се предвидени в чл. 39 УСЕС и доразвити в чл. 83-90 ППС.
5.2.2. Председателят обаче има значителни административни функции:
5.2.2.1. ръководи цялата дейност на Съда;
5.2.2.2. възлага делата на съдии-докладчици и ги разпределя между
съдебните състави;
5.2.2.3. определя датата и часа на съдебните заседания, както и датата за представяне на предварителния доклад;
5.2.2.4. осъществява контрол на Секретаря и подчинения му персонал на съда, той именно е овластен да назначава и освобождава служителите на съда.
5.2.2.5. назначава служителите и функционерите в Съда, които са
подчинени над Секретаря.
588
На практика всички председатели на СЕО са имали повече от 1 мандат, като
най-дълго са се задържали французинът Робер Льокур (1967–1976) и испанецът Хил
Карлос Родригес Иглесиас (1994-2003). Всички председатели на СЕО преди това са
били редови съдии в него.
589
Многократно е предлагано в избора, макар и без пасивно право на глас, да
участват и ГА, които са равнопоставени със съдиите, а и в не по-малка степен са заинтересовани от доброто администриране на Съда. Подобно е предложението и на
самия съд за изменение на Устава, но засега не се приема.

205

5.2.2.6. След ЛД председателят на Съда предлага членовете на Комитета по назначенията и този комитет може да действа само по негова инициатива (чл. 255, ал. 2 ДФЕС).
5.2.3. Председателят представлява Съда в не-процесуалните му отношения с ДЧ и другите институции.
Извън тези случаи административните решения в Съда се вземат от
административното събрание на Съда, включващо всички съдии и ГА
и с участието на Секретаря на съда.
5.3. Заместване. Когато Председателят отсъства, председателството
се осъществява от председателите на състави по реда на тяхната възраст. Самите председатели на състави имат същите правомощия по
отношение на своите състави.
5.4. Предимства. Председателят на Съда има по-голям от останалите съдии кабинет от сътрудници (те четат проекторешенията и предлагат редакционни бележки).

6. Съдебни състави

Първоначално СЕО е заседавал предимно в пленарен състав, а възлагането на дела на малки състави е било изключение – водещ е бил
стремежът за гарантиране на хомогенност на съдебната практика.
Днес обаче е точно обратното – делата по правило се гледат от малките състави, някои дела могат да се възлагат на големия състав, а пленумът се произнася само по изключение (виж по-долу).
Разпоредбата на чл. 221 ДЕО след ДН го определя ясно: „Съдът заседава в състави или в голям състав” и само когато Уставът го
предвижда, „може да заседава и в пленарен състав”. ЛД запази същата
уредба в чл. 251 ДФЕС.
6.1. Видове и организация
Според чл. 251 ДФЕС (стар чл. 221 ДЕО) правилото е Съдът да заседава в състави (вкл. в Голям състав), а по изключение да се произнася
пленумът. На практика Съдът може да се произнася в 5 формата:
– пленум;
– Голям състав;
– петчленни състави;
– тричленни състави;
– произнасяне на Председателя на Съда (сам – по временните мерки).
Чл. 44 ППС предоставя на Съда голяма свобода при разпределянето
на делата между съставите, като изрично предвидените ограничения
постепенно намаляват през годините.
206

6.1.1. ДН опрости уредбата на съдебните състави. Преди него СЕО
можеше да гледа дела в състав от 3, 5 или 7 съдии и в пленарен състав
в две разновидности „малък пленум” (9 съдии) или „голям пленум”
(всички съдии). Днес (чл. 16 УСЕС) Съдът създава съдебни състави от
по 3 или 5 съдии, Големият състав се състои от 13 съдии. Той може да
заседава и в пленарен състав в случаите, предвидени в УСЕС590.
6.1.2. Списъкът на съставите и правилата за определянето им се публикуват в ОВЕС.
6.1.3. Съдът е свободен при определянето на правилата за разпределянето на делата между съставите, освен в изрично предвидените
случаи, които са все по-ограничени. Правилата са определени в чл. 9,
§ 3 ППС – но не са публикувани.
На практика определянето на състава зависи от определянето на
съдията-докладчик: ако делото не се гледа от пленума, то се гледа
именно от състава, към който се числи съдията-докладчик.
6.1.4. Съдебните състави не са специализирани по категории дела.
Съставите от по 3 или 5 съдии гледат всички дела от компетентността
на Съда, освен тези, които изрично са възложени на Пленума (чл. 44,
§ 3, ал. 1 ППС, виж по-долу).
6.1.5. Когато ДЧ или институция на ЕС, която е страна по съответното
дело поиска то да бъде решено от Големия състав, това искане се изпълнява без обсъждане (делото не може да се възложи на състав от 5 или 3
съдии, такова искане обаче е недопустимо по делата на служителите).
6.1.6. Според чл. 18, ал. 4 УСЕС страните не могат да искат отзоваване на съдия заради неговата националност или респ. да изтъкват неучастието на съдия от съответна националност. Искане за отзоваване
обаче се допуска на основание ангажираност на съдията с предмета
на делото въз основа на негова дейност преди заемането на съдийския
пост (чл. 18, ал. 1 УСЕС).
6.1.7. Съдебният състав, на който е възложено дело, може на всеки етап
от производството да го върне на Общото събрание на Съда с оглед преразпределянето му на състав, състоящ се от по-голям брой съдии (§ 4).
6.1.8. Съдиите от всеки състав избират помежду си председател (по
процедурата, предвидена за избор на председател на Съда), като съставите от по 3 съдии избират председател за срок от 1 година (но по
неписано правило…) с възможност за преизбиране, а съставите от по 5
съдии избират председател за срок от 3 години, също с възможност за
преизбиране. Петчленните състави са общо 8 на брой, като всеки съдия
участва в два състава, с изключение на някои от председателите, които
През 2003 г. съставите от по 2 съдии са гледали 20% от делата пред СЕО, съставите от по 5 съдии са гледали 55% от делата, останалите 25% са гледани от Големия
състав или Пленума.
590
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участват само в ръководения от тях състав. На практика в „персонала”
на 5-членните и 3-членните състави присъстват повече от петима, респ.
трима съдии, което позволява устойчивост на състава – но и обяснява
защо не всички решения на съответния състав са взети от едни и същи
съдии. Така на практика днес всеки от четирите 5-членни състав разполага с 8 съдии (повечето участват в по два състава), респ. всеки от четирите 3-членни състава разполага с по 7 съдии… Чл. 11 УСЕС определя
въз основа на продължителността на стажа им Съда реда им за участие
в съответните състави, както и реда за участие в Големия състав. Според
чл. 9, § 1 ППС определя тези списъци да се публикуват в Официалния
вестник на ЕС – на сайта на СЕС обаче те не се откриват…
6.1.9. Съставите от по 3 съдии са 4 на брой. На тях се възлагат делата
с по-ниска степен на фактическа или правна сложност.
6.1.10. Съставите от по 5 съдии са общо 4/8 и представляват по същество основната единица в структурата на съда – те гледат най-голям
абсолютен брой дела годишно.
6.1.11. Големият състав се състои от 13 съдии (чл. 16, ал. 2 УСЕС) и
се председателства от Председателя на Съда. С цел да се избегне произнасянето на едни и същи съдии, съставът се определя за всяко дело.
Във всички случаи обаче в него по право участват Председателят на
Съда и четиримата председатели на 5-членните състави (с цел да се гарантира единството на юриспруденцията). Освен тях в него участват
други съдии, назначени по предвидения в ППС ред.
Големият състав се свиква, когато държава-членка или институция
на Общностите, която е страна по делото, поиска това. Искането не
подлежи на преценка и само по себе си е достатъчно. Той може да бъде
свикан и когато „се разглежда дело особена значимост или сложност
или поради особени обстоятелства” (чл. 44, § 3 ППС).
Заседанията му се провеждат при кворум от поне 9 съдии и се председателстват винаги от Председателя на Съда.
Големият състав на практика гледа делата, които по-рано бяха възложени на пленума – винаги, когато една ДЧ или институция на ЕС го
поиска, по дела с изключителна важност или в предвидените в Устава
случаи (чл. 16).
6.1.12. Съдът заседава в пленарен (пълен) състав по някои категории
дела, посочени изрично в чл. 16 УСЕС:
– по чл. 228, § 2 ДФЕС (освобождаване от длъжност или лишаване от
права на Омбудсмана на ЕС);
– по чл. 245, § 2 и чл. 247 ДФЕС (за освобождаване от длъжност или
лишаване от права на член на ЕК);
– или по чл. 286 § 6 ДФЕС (освобождаване или лишаване от права от
длъжност на член на СП);
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– по чл. 3 УСЕС (за отнемане на имунитет на съдия или ГА);
– по чл. 6 УСЕС (за освобождаване от длъжност или лишаване от права
или други ползи на съдя или ГА, в този случай в пленума участват и генералните адвокати, с изключение на заинтересования съдия или ГА);
– по аналогия по чл. 4 УСЕС (за установяване на неизпълнение на
задълженията, произтичащи от длъжността и предмет на клетва);
– Съдът може и сам, след като изслуша ГА по делото, да реши да
гледа дадено дело в пленарен състав, ако прецени, че едно дело е от
изключителна важност (чл. 16, ал. 5 УСЕС).
Всъщност след разширяването на ЕС до 27 ДЧ след 2004 г. пленумът
е свикван само веднъж591…
Може да се приеме за неписано правило, че делата, по които е необходимо да се създаде нова съдебна практика се възлагат на Големия състав, делата, по които се очаква да се наложи допълване или разгръщане
на съществуващата съдебна практика се възлагат на 5-членните състави,
а делата, по които следва да се осъществи стандартно правоприлагане в
рамките на установената практика, се възлагат на 3-членните състави…
6.1.13. Важна роля в работата на Съда има Общото събрание. То
включва всички съдии и генерални адвокати и секретаря на Съда, заседава всяка седмица (извън официалните ваканции) и се произнася
по всички постъпили дела (относно определянето на състава и евентуалната сложност/важност на делото). Общото събрание определя
датата на заседанието на състава, който ще гледа делото – това е моментът на откриването на устната фаза на производството.
Общото събрание е ключова административна структура на Съда.
Неуместно е обаче да бъде определяно като „орган” на Съда и, разбира
се, в никакъв случай като вид съдебен състав – то по никакъв повод и
начин не се произнася по същество по делата (или по допустимостта).
6.2. Кворум. Чл. 17, ал. 1 УСЕС определя общите правила за кворум.
За да се избегне възможността за разделяне на гласовете на съдебния
състав по равно, всеки състав заседава само ако присъстват нечетен
брой съдии.
6.2.1. Така кворумът за отделните състави е:
– Състав от 3 съдии може да заседава само ако присъстват всичките
3 негови членове;
– Състав от 5 съдии може да заседава само ако присъстват поне 3 от
членовете му;
591
За приемане на консултативно становище относно новата Конвенция от Лугано
относно компетенциите, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела – и по-специално заради необходимостта да се прецени дали
е засегната изключителна компетентност на ЕС – CJCE, 2006, Avis 1/03, Rec. I-1145.
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– Големият състав може да заседава ако присъстват поне 9 съдии
(чл. 17, ал. 3 УСЕС) – при невъзможност, председателят отлага заседанието, докато се събере кворум (чл. 26, § 2 ППС);
– Пленумът заседава само ако присъстват поне 15 съдии (чл. 17, § 4
УСЕС).
6.2.2. В случаи когато един или повече съдии от състава не могат
да участват, съдия от друг състав може да бъде поканен да участва по
реда, определен в Процесуалния правилник (чл. 26, § 1).
6.2.3. Всички съдии имат равен глас. Председателят на състава също
няма право на решаващ глас. Той обаче има правомощията на председателя на съда по делата, възложени на състава. Когато даден съдия е
възпрепятстван да участва в гласуването, нечетният брой (в рамките на
минималния кворум) се определя, като най-скорошният (с най-кратък
стаж в съда) съдия не гласува, а ако това е точно съдията-докладчик, то
се въздържа следващият по продължителността на стажа.
6.3. Специализация. Отделните съдебни състави не са специализирани. Разпределението на делата се извършва от председателя на
Съда – той възлага съответното дело на съдия-докладчик и натоварва
състава, към който той се числи, да гледа делото. Страните не могат
да имат резерви към един или друг съдия, включително във връзка с
неговата националност.

7. Съдебни заседания

7.1. Съдът заседава целогодишно и постоянно. Продължителността на съдебните ваканции се определя от самия него в Процесуалния
правилник (приет във формата на регламент на Съвета), при отчитане
на спецификата на дейността му.
7.2. Заседанията са открити, освен когато съдът, по искане на някоя от
страните и след изслушване на ГА, не реши да проведе закрито заседание.
7.3. Заседанията се провеждат в съдебните зали на съда в сградата му
в Люксембург, но по някои дела, след изслушване на ГА, може да реши, в
рамките на съдебното разследване, да проведе заседание „на място”.

8. Процесуални гаранции за независимост

8.1. Съдия или ГА не може да участва при решаването на никое
дело, в което преди това е участвал като представител или съветник
или е действал в полза на една от страните или по което е бил призо210

ван да се произнесе като член на съд или трибунал, на анкетна комисия или в някакво друго качество.
8.2. Ако поради някаква причина съдия или ГА счита, че не трябва
да вземе участие в решаването или в разглеждането на дело, той е задължен да уведоми председателя на състава.
8.3. Ако поради някаква специфична причина, председателят счита, че който и да е съдия или ГА не трябва да участва или да излага
становище по дадено дело, той трябва да уведоми съответния съдия
или ГА, за да може той да поиска да бъде заменен.
8.4. Страна по дело не може да иска промяна в съдебния състав по
съображения за националността на даден съдия или поради неучастието в съответния състав на съдия от нейната националност.

9. Съдебен секретар (С)

Това е една особено важна фигура в Съда (респ. в ОС), изрично
предвидена в ДФЕС (чл. 253, ал. 5, стар чл. 223 ДЕО).
9.1. Съдиите и генералните адвокати заедно избират с тайно гласуване (на практика по процедурата за избор на председател) съдебен секретар592 с мандат от шест години, който може да бъде преизбиран. Тайното гласуване е обяснимо с особената важност на тази фигура в Съда
– дори мандатът на Председателя на съда е само 3 г. При предсрочно
прекратяване на пълномощията на С, се избира нов – но за нов 6-годишен мандат: това е израз на стремежа за гарантиране на независимостта
на С от председателя или от определена конюнктура в състава на съда.
9.2. Правомощията на С са уредени детайлно в Инструкциите за
Съдебния секретар. Той има два вида функции – процесуални и административни.
Той подпомага Съда при осъществяването на съдебните му функции (чл. 17–19 ППС) и отговаря за:
9.2.1. приемането, обработването, придвижването и съхранението на
всички процесуални документи (за исковата молба – виж по-долу Глава 8);
9.2.2. за съобщаването и изпращането на всички документи (окончателните решения на Общия съд, както и решенията, с които частично се разрешават материалноправни въпроси или се разрешава
процесуален въпрос по възражение за липса на компетентност или за
От февруари 1994 г. до октомври 2010 г. (!) съдебен секретар на СЕО е Роже Грас
от Франция, наследен от Алфредо Карлос Ескобар от Испания.
592
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недопустимост, се съобщават от секретаря на Общия съд на всички
страни, както и на държавите-членки и на институциите на Съюза,
дори и ако те не са встъпили в делото пред Общия съд – чл. 55 УСЕС);
9.2.3. за изготвянето и съхраняването на протоколите от заседанията;
9.2.4. за архивите на Съда и Сборника на юриспруденцията593, съдържащ пълните текстове всички решения и определения на Съда.
9.2.5. На практика той ръководи администрацията на Съда и отговаря за разходването на бюджета и счетоводството, под ръководството
на Председателя.
9.2.6. На негово подчинение е секретариатът на съда, включващ няколко служби и дирекции: генерална дирекция (ГД) „Личен състав и
финанси; ГД „Вътрешна организация”; информатика; ГД „Библиотека, изследвания и документация”; ГД „Преводи”594; дирекция „Преса
и информация”, дирекция „Протокол и посещения”, юрисконсулт
(по вътрешни административни въпроси).
9.3. Съдебният секретар се ползва с привилегиите и имунитетите,
предвидени в чл. 12–15 и чл. 18 на Протокола за привилегиите и имунитетите и също трябва да има местожителство в Люксембург, където
е седалището на Съда.
9.4. Секретарят също полага клетва пред Съда да изпълнява своите
задължения безпристрастно и съвестно и да пази тайната на съдебните разискванията (на които впрочем не присъства).
9.5. Когато Съдебният секретар е препятстван, Съдът го замества
временно с друго лице.

10. Служби

Към Съда работят множество служби („Библиотека”, „Изследвания и
документация”, „Преводи”, вътрешна, финансова и кадрова служба, пресслужба и компютърна служба), както и редица функционери и агенти
– всички те подчинени на съдебния секретар и Председателя на Съда.
Службите са общи за Съда и ОС, вече и за СПС, като в зависимост от
случая се подчиняват на съответния секретар или председател595.

11. Помощник-докладчици

Чл. 13 УСЕС позволява по искане на Съда с решение на Съвета и ЕП
(по обикновената законодателна процедура) да бъдат назначени поRecueil de la jurisprudence (Rec.)
Около 1/3 от бюджета на съда се разходва за преводи.
595
Общо в службите на СЕС след разширяването на ЕС работят над 1700 души.
593
594
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мощник-докладчици. Те се избират измежду лица с несъмнена независимост и необходимата правна квалификация. Полагат клетва пред
Съда, че ще изпълняват своите функции безпристрастно и съзнателно, както и че ще пазят тайната на съдебните разисквания.
Помощник-докладчиците не стават част от състава на Съда. С решението за избирането им СМ и ЕП определят и правилата за дейността
им. При спазване на разпоредбите на ППС те участват в подготвителните
проучвания по делата пред Съда и подпомагат съдията-докладчик.

12. Други служители на Съда

Към Съда се назначават длъжностни лица и други служители, които са му необходими, за да изпълнява функциите си. Всички те са подчинени на съдебния секретар, под ръководството на Председателя.
Всеки съдия и ГА разполага с „юридически кабинет”, включващ 3-ма
за съдиите и 4-ма за ГА реферандери (съветници) и по 3-ма сътрудници. Те се избират от общото събрание на съда по предложение на
съответния съдия или ГА, без ограничения по отношение на националността, и са компетентни юристи, които подпомагат значително
неговата работа: участват в подготвянето на доклада, заключенията и
дори решението по делото596.

13. Работен език на Съда

Френският език е утвърден като „работен” език на Съда и всички
вътрешни документи се издават на френски език – независимо какъв е
процесуалният език по делото (виж по-долу Глава 8, т. 1.3.). Именно на
френски език се провежда съдебното съвещание за постановяване на
решението на съда. На френски език излагат съображенията и заключенията си и генералните адвокати, независимо от националността им.

14. Седалище

Седалището на Съда е на плато Кирхберг в Люксембург, в началото на
голям и красив комплекс от сгради на ЕС. На практика Съдът и ОС ползват общи сгради. Недалеч са секретариатът на Европейския парламент,
служби на Европейската комисия, европейската Сметна палата и др.
Един от първите български реферандери – д-р Александър Корнезов – пише по
този повод: „На практика немалка част от тежестта на работата на Съда се понася именно от реферандерите. Те не само извършват подготвителната дейност по всяко дело,
като се запознават в детайли с него, изготвят предварителния доклад на съда, подготвят
заседанията по делото, но и съставят проекторешението на съда, съответно проектозаключенията на генералния адвокат” – Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С. 2008, с. 35.
596
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Глава 7
Състав и организация на съдилищата,
съставляващи институцията Съд на ЕС
І. Общ съд

Днешният Общ съд597 (ОС) се създава през 1988 г. като Първоинстанционен съд към Съда на Европейските общности и е уникален за
международните отношения орган – първият, със създаването на който се установява постоянно двуинстанционно съдебно производство
на международно равнище.

1. Създаване и развитие

1.1. ОС е създаден с единодушие от Съвета с Решение № 88/591598
от 24 октомври 1988 г., прието въз основа на предвидената в Единния
европейски акт599 възможност „Съветът, с единодушие, по предложение на СЕО и след консултации с Комисията и ЕП, да създаде към СЕО
една юрисдикция, натоварена да разглежда като първа инстанция определени категории дела, заведени по иск на физически или юридически лица”. Логиката е ясна – целта е създаване на още един съдебен
орган, който да подпомогне работата на СЕО600.
ОС започва работа от 1989 г. Разбира се, първоначално възлагането
на дела на ОС е предпазливо, докато след Ница той получава широка
компетентност и възможност да се произнася по почти всички видове
дела, които са в правораздавателната компетентност на общностната
юрисдикция, а и по преюдициални заключения (но без да дава консултативни становища)...

597
Длъжен съм да призная, че така възприетото в българския превод на УД наименование е удачно. То няма съответствие в българската съдебна система, но отразява
достатъчно ролята на този съд – да бъде съд на общо основание по делата от компетентността на съдебната институция на ЕС (с изключение на тези, които са запазени
в компетентността на Съда). Английската (General Court) и френската (Tribunal de
grande instance) терминология не могат да намерят друго смислено съответствие на
български език.
598
JOCE, № L 319 от 25 ноември 1988 г.
599
Подписан в Люксембург на 17 февруари и в Хага на 28 февруари 1986 г. и влязъл
в сила на 1 юли 1987 г., JOCE, № L 169 от 29 юни 1987 г.
600
През 2003 г. пред ОС са подадени 466 иска, решените дела са 339, а висящи са 999
дела. През същата година пред СЕО са заведени 561 дела, решени са 494, а висящи са
974 дела.
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1.2. Реформирането на съдебната система на ЕС и конкретно измененията в компетентността на ОС бяха проследени по-горе (Глава 1,
т. 2). Днес Лисабонският договор предвижда Общият съд да бъде един
от съдебните органи, съставляващи съдебната институция на ЕС.
Спрямо него на общо основание се прилагат разпоредбите относно
Съда (чл. 254, ал. 4 ДФЕС), освен когато изрично се предвижда различен режим. Поради това и по-надолу ще следвам аналогичен подход –
ще проследя само основните особености на Общия съд на ЕС и спецификите в уредбата, които го отличават от Съда.

2. Състав на Общия съд

Общият съд се състои само от съдии601.
2.1. Брой. ДЛ (чл. 254 ДФЕС) препрати уреждането на въпроса за
броя на съдиите към Устава. Преди това броят беше определен в УД
(чл. 224 ДЕО), като ДН предвиждаше изрично възможност той да не е
равен на броя на ДЧ.
Член 19, § 2, ал. 2 ДЕС предвижда ОС да включва поне по един съдия от ДЧ. Днес чл. 48 УСЕС определя, че ОС се състои от 27 съдии.
Уставът може да бъде изменен и броят на съдиите да бъде увеличен
– предвид нарасналото му натоварване или необходимостта от създаване на специализирано отделение по жалбите срещу решенията
на специализираните съдилища (виж по-горе) – и да се назначават по
двама или повече съдии от всяка ДЧ (или, което сякаш е по-вероятно,
на повече от един съдия от някои ДЧ, разбирай по-големите...).
2.2. В състава на ОС няма генерални адвокати. Това е най-съществената структурна разлика между Съда и ОС. ДН предвиди възможност
УСЕС да уреди „подпомагането на Съда от генерални адвокати” (чл.
254, ал. 1, 2-о изр. ДФЕС, стар чл. 224 ДЕО), без да конкретизира нито
колко да бъдат те, нито изискванията за назначаването им (навярно
ако се пристъпи към такова решение, ще се приложи моделът на Съда
и за генералните адвокати в ОС ще се установят същите изисквания,
като за съдиите). До края на 2010 г. в ОС няма назначени ГА.
От една страна, тази особеност се обяснява с фактическата дейност
на ОС – ако ролята на ГА е основно да допринася за гарантиране на
единството и устойчивостта на интеграционната съдебна практика, то
делата, които ОС гледа, рядко са годни да засегнат тази практика – и
обратно, винаги, когато има такава вероятност, ОС може (и трябва) да
се десезира в полза на Съда. От друга страна, когато все пак се счете за
601

В ОС също не действат съдебни заседатели.
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необходимо по конкретно дело, един съдия (извън състава, който гледа
делото) може да бъде натоварен от Председателя на ОС да осъществява
функциите на ГА по това дело (чл. 19, § 2 ППОС) – и това е постоянна
практика по делата, които ОС гледа в пленарен състав (чл. 17 ППОС).
2.3. Изисквания. Лицата, които се назначават за съдии в ОС, също
трябва да отговарят на високи изисквания – но видимо различни от
предвидените за съдиите и ГА в Съда (254 ДФЕС, ал. 2, първо изр.).
2.3.1. Обективните изисквания по чл. 254 ДФЕС (стар чл 224 ДЕО) са
по-ниски от тези в Съда:
2.3.1.1. За съдия в ОС може да бъде назначено лице, което отговаря
на изискванията в своята страна за заемане на висша съдебна длъжност.
(Можем да приемем, че в България това са изискванията за заемане на
съдийска длъжност във ВКС и ВАС, които, според чл. 127, ал. 4 на ЗСВл
са съответно 12 години юридически стаж, т.е същите като за „най-висшите” длъжности602 – виж по-горе Глава 6). При това формулировката
буди известно учудване: ако за Съда се изисква (чл. 253 ДФЕС) кандидатът да „отговаря на всички условия”, то за ОС се изисква да „притежават необходимата правоспособност” за заемане на висша съдебна
длъжност (като може да се спори дали на практика става дума за едно
и същ и ако е така, защо формулировката е различна).
2.3.1.2. Съществена особеност е отсъствието на алтернативната възможност – за назначаване на лица, които са „юристи с призната компетентност”, дори да не отговарят на изискванията за заемането на
висша съдебна длъжност в своята страна603.
2.3.1.3. Разпоредбата чл. 19, § 2, ал. 1 ДЕС (респ. чл. 139 ДЕОАЕ)
също не предвижда изрично съдиите да са граждани на ДЧ, която ги
предлага – и няма формална пречка да бъде предложен гражданин на
Не приемам разбирането, че „ следва да се тълкува като изискване за заемане
на съдебна длъжност в апелативните или окръжните и административните съдилища…” – Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските
общности, Сиби, С. 2008, с. 31.
603
Очевидно изискванията за назначаване на съдии в ОС са „по-съдебни”, по-директно ориентирани към голям процесуален опит (доколкото изискванията за заемане на висши съдебни длъжности обикновено предвиждат определен значителен
практически професионален опит). Обратно – идеята е, че смисълът и предназначението на Съда е „по-конституционноправно”, че там са нужни по-широк кръг специалисти, включително и теоретици – особено с оглед съсредоточаването на Съда
предимно върху неговата тълкувателна компетентност, върху функцията му на конституционен тълкувател и като такъв на своеобразен „съавтор” на правните нормите.
Докато ролята на ОС е именно да облекчи Съда, като поеме повечето или всички дела
в упражняване на правораздавателната компетентност. Разбира се, не бива да се забравя, че ДН предвиди възможност и ОС да упражнява тълкувателна компетентност.
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друга ДЧ или на трета страна (до сега това не е правено). Разбира се,
и тук се прилага разбирането, че с не е „представител” на държавата,
която го е назначила, но свободата на преценка на държавата е подложена
на своеобразен контрол –от Комитета по назначенията, който да следи за
съдии да бъдат назначавани само лица, които отговарят на определените високи изисквания.
2.3.2. Субективните изисквания за независимост и безпристрастност
са същите, като за Съда: да представят всички гаранции за независимост
(и тук прави впечатление известна разлика във формулировката: за
Съда се изисква „независимостта да е несъмнена”…).
2.4. Несъвместимост. Гаранциите за независимост и изискванията
за несъвместимост, установени по отношение на съдиите и ГА в Съда,
са изцяло приложими и по отношение на съдиите в ОС (виж по-горе
Глава 6):
2.4.1. пълна липса на информация относно поведението на съдията; за съдия-докладчик не се назначава лице от ДЧ, заинтересувана от
изхода на съответното дело; изискване за постоянно местожителство
в Люксембург; същите привилегии и имунитети; неучастие по дела, с
които предварително са се запознали
2.4.2. При встъпване в длъжност съдиите поемат същите задължения – всеки съдия полага клетва:
2.4.2.1. да изпълнява задълженията си безпристрастно и съвестно
2.4.2.2. и да пази тайната на разискванията;
2.4.2.3. както и да спазват задълженията, произтичащи от длъжността им и по-специално задължението за почтеност и благоразумие при
приемането след края на мандата на назначения или получаването на
привилегии.
2.5. Назначаване. Редът за назначаване на съдиите в ОС е същият, като
в Съда (виж по-горе Глава 6), включително с отчитане на ролята на новия
консултативен комитет по назначенията: всяка ДЧ предлага своя кандидат, провежда консултация с Комитета по назначенията (който изслушва
кандидата, след което той се назначава по общо съгласие на ДЧ.
2.6. Генерален адвокат пред ОС. В състава на ОС няма генерални
адвокати.
2.6.1. ДН закрепи възможност (днес чл. 254, ал.1, изр. 2-о ДФЕС) Уставът на СЕС да се допълни с разпоредби относно назначаване от Съвета на ГА, но и до днес това не е правено.
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2.6.2. Макар да не е предвидено в УД, чл. 49 УСЕС позволява съдия
от ОС да бъде натоварен да изпълнява функциите на ГА. Само председателят на ОС не може да действа като ГА.
2.6.2.1. Това се прави само по дела с по-голяма фактическа и най-вече
правна сложност. Чл. 16 ППОС предвижда, че когато ОС се произнася в
пленарен състав, задължително се определя ГА, който да го „подпомага”. Ако по този начин броят на заседаващите съдии обаче става четен,
председателят, въз основа на предварително определен чрез жребий
и публикуван в ОВЕС ротационен списък, определя кой от съдиите
няма да участва в състава.
2.6.2.2. Назначаването се прави само за конкретното дело – извън него
съответният съдия си действа като съдия по други дела.
2.6.2.3. Разбира се, по дело, по което е натоварен да изпълнява функциите на ГА, един съдия не действа като член на съдебния състав (респ.
не участва в гласуването на решението).
2.6.2.4. Когато действа като ГА, съдията разполага с всички правомощия, предвидени от УД, УСЕС и ППОС за ГА, вкл. като излага мотивирани заключения по делото след постановяването на решението.
2.6.2.5. Решението за назначаване на ГА по едно дело се взима от
съда (пленума) по искане на състава, който гледа съответното дело, а
персоналното му назначаване се прави от председателя.
Това е „компромис” между двете разбирания за ролята на ГА. От
една страна ГА е необходим в Съда, за да допринесе за гарантирането на „еднообразното и правилно прилагане” на Правото на ЕС и да
компенсира условно липсата на горна инстанция. Подобни функции
не намират приложение по отношение на ОС. От друга страна обаче
ГА има важна роля за гарантирането на общата законност по делата и
за защитата на правата на гражданите – и като такъв е необходим и в
някои производства пред ОС.

3. Мандат

Съдиите в ОС също се назначават за срок от 6 години и на всеки
3 години се подменят относително половината (14 и 13) от тях. Преназначаването на съдии с изтекъл мандат също е възможно (чл. 224,
ал. 2, второ изр.).
Предпоставките и редът за предсрочно прекратяване на мандата са
същите, като при Съда (виж чл. 5 УСЕС и по-горе Глава 6). При съмнения за несъвместимост или при основания за предсрочно прекратяване на пълномощията, се произнася Съдът след мотивирано становище
на ОС, който пък може преди това в закрито заседание да изслуша
съответния съдия.
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4. Статус на съдиите в ОС

Съдиите в ОС имат напълно равен статус с тези в Съда. Те се ползват от съдебен имунитет и привилегии (вкл. възнаграждения) в същия
обем и при същия режим. Всеки съдия също има кабинет с двама референти и ползва сътрудници.
Отнемането на имунитет или лишаването от право на пенсия или
от привилегии или други права на съдия от ОС се прави от Съда в открито заседание след изслушване на ОС (становището на ОС се представя от неговия Председател).

5. Председател

5.1. Определяне. Веднага след осъществяването на поредната ротационна подмяна на ½ от съдиите в ОС, те избират (по същата процедура, като за избор на Председател на Съда – чл. 254, ал. 3 ДФЕС,
чл. 7 ППОС) помежду си Председател за срок от 3 години с възможност
за преизбиране. При предсрочно прекратяване на пълномощията му,
той бива заместен от нов председател до края на мандата.
5.2. Функции. Изрична уредба в УСЕС няма. Председателят осъществява аналогични функции като Председателя на Съда (чл. 8
ППОС). Той председателства пленума, Големия състав и състава, който се произнася по обжалванията на актовете на СПС, но не участва в
други състави.

6. Съдебни състави

ОС заседава постоянно, освен в официалните почивни и празнични дни и в дните на съдебните ваканции, определени от Съда. Заседанията са публични, освен когато не се реши обратното.
6.1. Разпределението на делата не е уредено в обща норма в ДФЕС,
както е за Съда. Чл. 50 УСЕС обаче предвижда аналогичен на Съда
подход – всички дела се възлагат на съдебни състави, произнасянето
на пленума е изключение. Материята е доразвита в чл. 11, § 1 ППОС.
6.2. Съставите също са от по 3 или 5 съдии (чл. 50, ал. 1 УСЕС), Голям
състав и пленум. При 27 членове, ОС формира 8 съдебни състава от по
трима съдии и други 8 „разширени” състава от по петима съдии, като
всеки 5-членен състав е „основа” за създаването на два 3-членни състава.
За разлика от Съда, ОС гледа делата предимно в 3-членни състави.
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6.3. Дела с особена правна сложност или важност могат да бъдат
възложени на Голям състав (състоящ се от 13 съдии – чл. 10 ППОС)
или на „състав с друг брой съдии”. Първото разгледано от Голям състав дело на ОС е решено на 14 декември 2005 г.
6.4. По изключение ОС може да заседава и в пленарен състав604.
6.4.1. В производството пред ОС едно дело може винаги (по искане на
страните или служебно) да бъде препратено от състава, на който е възложено, на по-голям състав или на пленума (чл. 51 във вр. с чл. 14 ППОС).
6.4.2. Извън това чл. 11, § 1, ал. 2 ППОС определя изрично случаите,
в които препращането на пленума е възможно:
6.5. И обратно – най-простите дела могат да бъдат гледани и само от
един съдия (чл. 11, § 2, ал. 3 и чл. 14, § 2, т. 1 ППОС). С изменение на решението на Съвета № 88/591 за създаването на ОС, чл. 50 УСЕС и чл. 14
и чл. 51 ППОС се предвиди възможност някои дела да се гледат от един
съдия. Това е възможно с единодушно решение на 3-членния състав, на
който делото е възложено първоначално и когато делото няма фактическа и правна сложност и специални обстоятелства и има ограничено
значение и като такова позволява разглеждане от един съдия съгласно
условията по чл. 51 ППОС605.
6.5.1. Това на практика се прави по дела на служителите, по дела за
отмяна на актове на институциите, които попадат в рамките на установената съдебна практика или са част от серия дела с еднакъв предмет,
едно от които вече е решено, както и дела за обезщетение.
6.5.2. И обратно: не могат да бъдат възлагани само на един съдия дела
относно законосъобразността на правен акт с общо действие или на
акт в материята на конкуренцията (контрола на концентрациите или
държавните помощи), мерките за търговка защита, мерките за обща
организация на селскостопанските пазари (освен в случай на серия еднотипни дела, едно от които вече е решено от съответния съдебен състав606); делата по интелектуалната собственост делата по чл. 130, § 1; делата срещу Службата за хармонизиране във вътрешния пазар и срещу
Съюзната служба за растително разнообразие относно режима на интелектуалната собственост607 Така на практика възможността за произнаСпоред германския генерален адвокат Зигфрид Албер „по правило ОС заседава
в тричленни състави и почти никога в пленум” – Зигфрид АЛБЕР, Европа, разгледана
като правна общност, Административно правосъдие, ВАС, 4/2004, с. 11.
605
Решение на Съвета 1999/291/ЕО, ЕОВС, ЕОАЕ, ОВЕС L 114/5.
606
Виж MUNOZ, Le systeme de juge unique pour le reglement d’un probleme multiple:
l’encombrement de la CJCE et du TPI, R.A.E. p. 267-274.
607
Виж напр. TPI, 2001, Toditec c/ Commission, T-68/99, Rec. ІІ-1443.
604
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сяне на един съдия е значително ограничен – например недопустимо
е при преценка на законосъобразност на нормативен акт608.
През периода 2005–2009 г. над 80% от делата пред ОС са гледани от
състави от по 3 съдии, 5% от състави от по 5 съдии, близо 6% от състава
по обжалванията и вече 9% (срещу само 4% през 2003 г.) – от председателя на Съда, през последните 2 години нито едно дело не е решено
от един съдия!
Броят на заведените пред ОС (ПИС) дела нараства от 59 през 1990 г.
на 629 през 2008 г. (и 568 през 2009 г.).
6.6. Чл. 12, § 2 ППОС задължава ОС да определи критериите, по които се прави разпределението на делата между еднотипните състави
(с еднакъв брой съдии) – тези критерии са обнародвани609. На 6 декември 2005 г. ОС взе решение делата по жалбите срещу решенията на
СПС да бъдат възлагани на един състав, включващ председателя на
ОС и председателите на 2-ри, 3-и, 4-и и 5-и състав.
6.7. Също както и в Съда, съставите на ОС не са специализирани. Един
от съставите обаче гледа единствено делата по обжалване на първоинстанционните актове на СПС. На 6 декември 2005 г. ПИС прие решение
делата по жалби срещу решения на СПС да бъдат възлагани на състав по
обжалванията, включващ председателя на ОС и председателите на 2-ри,
3-и, 4-и и 5-и разширен състав, под председателството на председателя на
ОС. Списъците на всички съдебни състави се публикуват в ОВЕС.
6.8. Всеки състав избира председател (за 3 години в 5-членните състави), който може да бъде преизбран еднократно. Председателите на
8-те 5-членни състава (без председателя на ОС) председателстват и по
един от 8-те 3-членни състава.
6.9. Всяко дело се възлага на състав от 3 съдии. Когато обаче правната
сложност, особени обстоятелства по делото или важността на разглежданите въпроси го изискват, съставът може да реши да препрати делото
на Големия състав, на Пленума или на „състав, състоящ се от различен
брой съдии” (чл. 14, ал. 1 ППОС). Във всеки момент в хода на делото
съставът, който го гледа, може, по своя инициатива или по искане на
страните, да предложи то да се препрати на Пленума. След изслушване
на страните и ГА, Пленумът решава да поеме ли делото или не.

608
609

CJCE, 2002, Libéros/Commission, C-171/00 P, Rec. II-451,
JOUE, № C-205 от 20 август 2005 г.
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6.9.1. Когато ДЧ или институция, страна по дело, поискат това, делото се гледа от 5-членен състав или по-голям.
6.9.2. Кворумът на съдебните състави се определя по аналогичен на
Съда начин. Изискването е за нечетен брой съдии, като така при 3членните и 5-членните състави кворумът е от 3 съдии, в Големия състав – 9 съдии, а в Пленума – 15 съдии.

7. Персонал

7.1. Съдебен секретар (С). Един от признаците за независимостта
на ОС по отношение на Съда е предвиденият в чл. 254, § 4 ДФЕС самостоятелен съдебен секретар, правилата за работата на който също се
определят самостоятелно от ОС.
С на ОС има аналогични функции като С на Съда (чл. 20–
27 ППОС).
От създаването на ПИС през 1989 г. до 2005 г. негов несменяем секретар бе германецът Ханс Юнг, който преди това е бил помощниксекретар на СЕО, днес е французинът Емануел Кулон.
Автономията на ОС е гарантирана и чрез създаването на самостоятелен секретариат, но УСЕС изрично забранява той да има самостоятелна администрация. Чл. 28-30 ППОС уреждат функционирането на
службите на ОС и използването от ОС на службите на Съда.
7.2. Съдиите в ОС се подпомагат от трима правни съветници – реферандери, които изпълняват същите функции като в Съда, и двама
сътрудници.
7.3. Председателят на Съда и председателят на ОС по общо съгласие определят условията, при които служителите в Съда ще работят в
полза и на ОС. Някои служители са на подчинение на Секретаря на
ОС под ръководството на председателя на ОС – с оглед да се гарантира
тяхната независимост от Съда (чл. 52 УСЕС).

8. Работен език

Работен език на ОС също е френският, независимо от процесуалния език по отделните дела.

9. Седалище

Седалището на Общия съд е на плато Кирхберг в Люксембург, където дели общи сгради със Съда.
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ІІ. Специализираните съдилища
ДН предвиди възможност Съветът с единодушие, по предложение
на ЕК и след консултиране с ЕП и Съда или по искане на Съда и след
консултиране с ЕП и ЕК, да създава специализирани съдилища (СС)
към ОС с цел облекчаване и подобряване на работата му по някои дела
в специфични материи.
Решенията на тези съдилища ще подлежат на обжалване пред ОС
по правни въпроси или, ако бъде изрично предвидено в решението за
създаване на съответния СС, по същество. От своя страна Съдът може
по изключение да преразглежда второинстанционните решения на
ОС – като по този начин се създава уникална триинстанционна (макар
и с условности) съдебна система.
Първият така създаден СС е Съдът на публичната служба (СПС). ЕК
предлага през 2003 г. създаването и на Патентен съд (виж т. 2).
Лисабонският договор измени процедурата за създаване на специализирани съдилища – вместо от Съвета с единодушие, решението
вече се взема по процедурата за съвместно произнасяне на Съвета и
ЕП, в която Съветът се произнася с квалифицирано мнозинство. Запазва се изискването предложението да се направи от ЕК или Съда.

10. Съдът на публичната служба на ЕС

Декларация № 16 към ДН предвижда СЕО и ЕК „да подготвят колкото се може по-бързо проект за решение относно създаването на
съдебен панел, който да разглежда като първа инстанция споровете
между ЕС и неговите служители”. На 2 ноември 2004 г. Съветът приема Решение 2004/752 ЕО, ЕОАЕ, за създаване на Съд на публичната
служба на ЕС. С него се добавя нов чл. 62-а в УСЕО, който предвижда,
че компетентността, състава, организацията и процесуалните правила
на този съд се уреждат в Приложение към Устава. Такова приложение
е прието с Решение на Съвета 2004/752 от 2 ноември 2004 г.610.
СПС е „изграден към Общия съд” и има седалище в Люксембург.
Съдът започва работа на 10 ноември 2004 г.611. Функционирането на
СПС е доуредено в собствен процесуален правилник (ППСПС).
Решение № 2004/752/ЕО, ЕОАЕ, обн. JOCE, бр. L 333/7 от 9 ноември 2004 г.
В официалното съобщение на пресслужбата на ЕС от 4 ноември 2004 г. се казва
следното: „Създаването на съд по европейските публични длъжности представлява важна крачка в прилагането на реформите на правосъдната система, предвидени в Договора от Ница. Тя ще позволи да се намали продължителността на делата и да се подобри
производството не само по делата относно европейските публични длъжности, но и за
цялата съвкупност от дела пред Първоинстанционния съд.” – виж www.europa.eu.int/cj.
610
611
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10.1. Компетентност. Чл. 270 ДФЕС определя, че Съдът на ЕС е компетентен по всеки спор между Съюза и негови служители в границите
и при условията, определени в Правилника за длъжностните лица на
Съюза и условията за работа на другите служители на Съюза. Чл. 1 на
Приложението към УСЕС определя, че СПС „упражнява като първа
инстанция компетенциите на СЕС относно споровете между ЕС и неговите служители по чл. 270 ДФЕС, включително всички спорове между
всеки орган или служба на ЕС и техния персонал”. Това са дела с ниска
фактическа и правна сложност, но голям брой – до преди създаването
на СПС тези дела са ангажирали над 30% от дейността на ПИС, а преди създаването на ПИС – близо 20% от дейността на СЕО (разбира се,
техният абсолютен брой е нараснал значително през годините, главно
заради неколкократно увеличения брой служители на ЕС – днес вече
над 35 000 щатни и още над 10 000 на граждански договор.
10.2. Състав. Той се състои от 7 съдии (рядкост за ЕС, където важните органи обикновено се състоят от членове от всички ДЧ…), назначени с мандат от 6 години от Съвета с единодушие. При прекратяване
на пълномощията на съдия обаче, на негово място се избира нов съдия
с пълен мандат. Комитетът по назначенията, предвиден с ЛД, трябва
да даде становище по издигнатите кандидатури (всеки може да се кандидатира, без санкция от държава-членка). Списъкът на кандидатите
трябва да е поне два пъти по-дълъг от вакантните места в съда.
Съветът може с квалифицирано мнозинство да увеличи броя на
съдиите. При назначаването на членовете, Съветът следи за запазване на географския баланс между ДЧ и при отчитане на представителството на различните правни системи. Изискванията към съдиите
са за „гаранции за независимост и притежаване на компетентност за
упражняване на съдебни функции”. Формално това са твърде снизходителни изисквания…
Според чл. 3 на Решението за създаване на СПС първият председател на СПС се избира по общо съгласие на ДЧ, както се назначават и
самите съдии612, освен ако Съветът не реши да се приложи процедурата по чл. 4, § 1 на Прил. І УСЕС. След това се прилага процедурата
по чл. 4, § 1 на Приложение І на УСЕС: съдиите избират помежду си
с тайно гласуване председател с мандат 3 години, който може да бъде
преизбиран. Председателят на ОС председателства и пленума.
10.3. Приложимо право. СПС решава спорове, свързани основно с
приложението на вътрешните нормативни актове относно статута на
612
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Така се подходи и по отношение на първия председател на ОС през 1989 г.

агентите и другите служители на ЕС613, респ. на индивидуалните актове по прилагането им. Производството се урежда от Устава на СЕС и
специалните актове за СПС.
10.4. Организация. Съгласно чл. 4, ал. 2, 3 и 4 на Приложение І
на УСЕС СПС заседава в състави от по 3 съдии. Той обаче може да се
произнася и в едночленен състав, в състав от 5 съдии или в пленарен
състав. При равенство на гласовете председателят има решаващ глас.
Председателят на СПС председателства пленарния състав и състава от
5 съдии, а ако участва в 3-членен състав, председателства и него.
На 30 ноември 2005 г. СПС взе решение614 да гледа делата, по които
е компетентен, в състави от 3 съдии и пленарен състав и определи критериите за разпределяне на делата615.
СПС има собствен секретар и сам определя правилата за работата му.
Според чл. 6, § 2 СПС сам назначава и определя статута на своя С, а чл. 3,
ал. 4 и чл. 10, 11 и 14 УСЕС се прилагат и по отношение на С на СПС.
СПС се подпомага от службите на Съда (чл. 6, § 1 на Приложение
І на УСЕС), като двамата председатели сключват споразумение относно практическите измерения. Те позволяват СПС да разполага с някои
свои функционери и служители, подчинени на председателя на СПС.
10.5. Процедура. Уредбата е подчинена на волята за постигане на
бързо разглеждане на делата.
10.5.1. Регламентът за статута на функционерите предвижда в
чл. 91, § 2 задължително провеждане на административна (досъдебна) фаза с цел постигане на доброволно уреждане на спора, каквато
възможност предвижда във всеки стадий на съдебното производство и
чл. 7, § 4 на Прил. І УСЕС.
10.5.1.1. Ако институция (или друг орган) на ЕС бездейства, заинтересованият функционер трябва да я покани писмено (и тази покана
предопределя съдържанието на бъдещия иск) и ако последва ново бездействие в срок до 4 м., това се счита за мълчалив отказ.
10.5.1.2. Ако институцията (органът) издаде изричен отказ или приеме акт, който нарушава легитимни интереси на функционера, той
може в срок от 3 месеца да атакува този акт пред съответната институция (орган). Ако в срок от 3 месеца няма произнасяне, отново ще е
налице мълчалив отказ, позволяващ завеждане на дело пред СПС.
613
Напр. Регламент № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г., посл. изм. Регламент № 420/08 от 14 май 2008 (JOCE, 2008, No L-127, p. 1).
614
JOUE, № С-322 от 17 декември 2005 г.
615
JOUE, № С-322 от 17 декември 2005 г.
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10.5.2. Производството пред СПС се подчинява на общите правила
за исковите производства пред СЕС и започва с подаване на писмена
искова молба.
10.5.3. Предвижда се само една размяна на писмени заключения на
страните. Когато прецени, че е необходима втора размяна на писмени позиции, СПС може, със съгласието на страните, да пристъпи към
решаване на делото без устна фаза (докато до сега по тези дела пред
ОС втората размяна на писмени заключения естествено предхождаше
устната фаза – чл. 47, ал. 1 и чл. 52, ал 1 ППОС).
10.5.4. Във всеки стадий на процеса може да се пристъпи към доброволно уреждане на спора и съдът трябва да се стреми „да окаже
съдействие” (чл. 7, § 4 Прил.1 УСЕС)616.
10.5.5. СПС може да отхвърли иска или да го уважи – да отмени
спорния акт, да присъди обезщетение (според чл. 91, § 1 на Регламента
за статута на функционерите съдът има „пълна юрисдикция” относно
финансовите измерения на споровете, които гледа) – като може да направи това и служебно617.
10.5.6. СПС присъжда разноски само ако това е поискано в исковата
молба.
10.5.7. Решенията на СПС, както и процесуалните актове, постановяващи некомпетентност или недопустимост, могат да бъдат обжалвани пред ОС. Преклузивният срок е 2 месеца от уведомяването. Макар че чл. 257 ДФЕС (стар чл. 225-а ДЕО) предвижда възможност да се
предвиди обжалване относно „правото и фактите”, Решение № 752
на Съвета предвижда единствено касационно обжалване (ограничено
до правните въпроси). Така чл. 11 Прил. І УСЕС предвижда, че „обжалването се ограничава само до правни въпроси” и определя като
основания за атакуване на акта на СПС „липса на компетентност, процесуално нарушение, което накърнява интересите на жалбоподателя,
както и нарушаване на Правото на Съюза”.
10.5.8. Обжалването няма суспензивно действие.
10.5.9. Производството пред ОС протича в писмена и устна фаза,
освен ако съдът не реши да се произнесе без устни състезания.
10.5.10. Ако жалбата е основателна, ОС отменя решението на СПС
и сам решава делото. Ако обаче стадият на производството пред СПС
не позволява произнасяне на ОС, делото се връща на СПС, който е обвързан от преценката на ОС по правните въпроси.
10.5.11. Размерът на присъдените разноски или страната, на която
се възлагат, не подлежат на отделно обжалване (чл. 11 Прил. І УСЕС).
616
617
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TPI, 2004, Girardot c/ Commission, T-10/02 FP-I-A-109, Rec. IІ-483, p. 19.
TPI, 2004, Girardot c/ Commission, T-10/02 FP-I-A-109, Rec. IІ-483.

10.5.12. Според статистическите данни на СЕС СПС гледа по около 100150 дела годишно. Традиционно (предвид най-големия брой служители)
най-атакуваната институция е ЕК, но прави впечатление, че броят на исковете срещу Съвета се е удвоил през 2008–2009 г. Най-голямата тежест,
разбира се, се поема от 3-членните състави – над 95% от делата.

11. Патентният съд

Целта на създаването на един патентен съд е да се осигури еднообразното тълкуване и прилагане на общностното патентно право. За да
стане това обаче е необходимо първо на Съда на ЕС да бъде предоставена компетентност в материята – през 2003 г. ЕК внася предложение в
този смисъл618, след като е внесла проект за регламент за общностната
марка619. Необходимата втора стъпка е Съветът, на основание чл. 225-а
ДФЕС да вземе решение за създаване на специализиран съд с компетентност да се произнася като първа инстанция, а решенията му да
бъдат атакуеми пред Общия съд (ЕК подготвя проект и за такова решение през 2003 г. 620).
До края на 2010 г. обаче Съветът не се е произнесъл. Сложността
произтича от това, че предвид обхвата на уредбата не само по отношение на ЕС („европейска марка”), е необходимо сключването и на
съответна международна конвенция621, проектът за която получава от
Съда положително становище за съответствие с УД622. Някои автори са
склонни да приемат, че един такъв съд обаче не следва да се разглежда
като специализиран съд по смисъла на чл. 257, ал. 1 ДФЕС623.
Проектът предвижда патентният съд да се състои от 7 съдии, издигнати от „ДЧ с високо развита система на правна защита на патентите”.
Съдът трябва да заседава в състави от по 3 съдии, освен когато е необходим по-голям състав, но и с възможност за произнасяне на един съдия.
Съдиите ще бъдат подпомагани от седем експертни лица, наречени
„помощник-докладчици”, също назначавани като съдиите за срок от 6
години. Те ще бъдат специализирани в различните технически сфери,
но ще имат и „необходимата правна квалификация” и ще участват в
подготовката на делото и в заседанията. За разлика от реферандерите в
Съда и ОС, те могат да участват активно в съдебното разследване, в засеCOM (2003) 827 final.
COM (2000) 412 final.
620
COM (2003) 828 final.
621
http://register.consilium.europa.eu.
622
CJ, avis 1/09.
623
Melchior WATHELET, Contentieux européen, Collection de la Faculté de droit de
l’Université de Liège, Larcier, 2010, р. 74.
618
619
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данието и в обсъждането на решението, да задават въпроси на страните,
и нямат право само да участват в гласуването на решението.
Процесуалните правила също носят специфика с оглед материята
– например опростяване на налагането на временни мерки. Обжалването на решението на патентния съд ще може да се отнася както до
правните въпроси, така и до преценката на фактите (апелативно), а
освен това ще може да има суспензивен ефект. Жалбата ще се разглежда от специализиран 3-членен патентен състав в Общия съд, подпомаган от трима експерти („помощник-докладчици”), с което съставът на
ОС следва са се увеличи (на първо време до 30 съдии). Ако жалбата е
основателна, ОС отменя решението на първата инстанция и се произнася по същество и само по изключение при извънредни обстоятелства може да върне делото за преразглеждане.
Производството пред този съд обаче няма да е безплатно.
Намеренията на ЕК бяха създаването на Патентен съд на ЕС да приключи до края на 2010 г.
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Дял І
Процедурни правила при осъществяването
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231

232

Глава 8
Процедурни правила
за производствата по преки искове
Производствата пред СЕС се подчиняват на общи съдопроизводствени правила, разбира се с някои особености по отделните видове
дела (най-вече в производството за преюдициални заключения). Като
цяло тези правила са повлияни от факта, че според чл. 20 УСЕС делата
пред Съда и ОС протичат в две фази: писмена и устна, като устната
фаза е незадължителна – виж по-долу. Производството е състезателно,
безплатно и може да включва мерки по разследване.
По-надолу ще проследя накратко тези правила, като след това в глава 10 ще отбележа само различията в производството по упражняване
на тълкувателната компетентност (за консултативната компетентност
виж по-горе Глава 4, т. 2.3.)
Правилата относно производствата пред съдилищата на ЕС са уредени общо в Дял ІІІ УСЕС, отнасящ се до производството пред Съда,
но приложими, освен когато е предвидено друго, и по отношение на
ОС и СС (СПС). Те са доразвити подробно в процедурните правилници на Съда, ОС и СПС.
По-надолу ще използвам израза „съдът” като общо понятие за всяко от съдилищата и само при различия ще посочвам за кое от тях се
отнася (Съда, ОС или СПС).

1. Общи правила

1.1. Безплатно правосъдие
1.1.1. Чл. 72 ППС закрепва принципа за безплатното съдопроизводство. Не се считат за обхванати от този принцип обаче разходите:
– които по преценка на съда е трябвало да бъдат избегнати;
– за преводи или копиране по искане на една от страните, за които
съдът счита, че са извънредни.
1.1.2. Чл. 38 УСЕС определя, че разноските се определят от съда, а
правилата са закрепени в чл. 69–75 ППС. Във всички случаи според чл.
73 ППС подлежат на поемане от бюджета на Съда (няма бюджет на
всеки отделен съд) разноските за:
– сумите, дължими на свидетелите и експертите;
– необходимите разходи, направени от страните за целите на производството, по-конкретно разходите за път и престой, и възнаграждението на представител, съветник или адвокат.
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Ако възникне спор относно подлежащите на възстановяване съдебни
разноски, съдебният състав, на който делото е било възложено, се произнася с определение по искане на заинтересованата страна и след изслушване на становищата на насрещната страна и заключението на ГА.
1.1.3. Разходите за придвижване и престой на самия ищец се поемат
само когато неговото присъствие на заседанията е необходимо за производството.
1.1.4. Възнаграждението на специално ангажиран от институция адвокат се поемат, но не и това на нейните агенти, които я представляват.
1.1.5. В ППЗ въпросът за разноските се решава по-трудно, тъй като
той няма състезателен характер и не решава спор, респ. не завършва с
„осъждане”, при което могат да се присъдят и разноските. Чл. 104, § 3
ППС определя, че „националната юрисдикция трябва да се произнесе
по разноските по преюдициалното запитване”. Най-често става дума
за разноски за процесуално представителство. За разлика от другите
производства, за които има изрично предвидени правила, при ППЗ
следва да се прилагат съответните национални разпоредби, което
води до разлики в практиката и известна неравнопоставеност.
1.1.6. Разноските по второинстанционните дела се определят съгласно чл. 122 ППС.
1.1.7. Чл. 87-93 ППОС урежда по аналогичен начин правилата за
разноските по делата пред ОС.
1.2. Финансова помощ
1.2.1. Ако една страна не може да поеме разноските по делото, във
всеки момент може да поиска финансова помощ (чл. 76 ППС и чл. 94–
97 ППОС). Молбата трябва да бъде придружена от всички възможни
доказателства за неплатежоспособността на лицето, вкл. и ако е необходимо – удостоверение от компетентен национален орган. Подаването на такава молба не може да прекъсне срока за подаване на иска,
освен когато молбата е подадена в срока за подаване на иска, но преди
това да бъде направено и без адвокат – тогава срокът спира да тече до
връчването на определението на съда.
1.2.2. Решението за предоставяне на пълна или частична финансова
помощ се взима от съдебния състав (пред Съда) или от председателя
(пред ОС), след запознаване с писмените съображения на другата страна. Той преценява дали искът не е очевидно неоснователен, както и дали
да не остави въпросът за решаване от състава, който ще гледа делото.
1.2.3. Решението за отказ или предоставяне на финансова помощ
се взема под формата на определение, което не съдържа мотиви и не
подлежи на обжалване. Ако молбата е удовлетворена, съдът назначава адвокат на страната, която може да предложи конкретно лице, но
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съдът не е обвързан от предложението и може да поиска предложение
от съответната ДЧ.
1.2.4. Когато бъде предоставена финансова помощ, касата на Съда
(респ. ОС или СПС) брои авансово необходимите суми за разноските на
страната, която е получила помощта. В края на делото съдът се произнася
по разноските по делото, вкл. и тези, за които е предоставена помощта.
Безплатната правна помощ може във всеки момент да бъде прекратена, ако отпаднат обстоятелствата за нея.
1.3. Процесуален език624
Член 64 УСЕС препраща към регламент на Съвета, приет с единодушие или по искане на Съда след консултации с ЕК и ЕП, или по
предложение на ЕК след консултации със Съда и ЕП, който би могъл
да предвиди различен езиков режим (т.е. ограничения в използването на всички езици, респ. в изискването за превеждането на процесуалните документи). До приемането на такъв регламент се прилагат
чл. 29 ППС и чл. 35 ППОС.
Исковата молба се подава на езика, който ще бъде „процесуален
език” на делото. Независимо от това, всички материали по делото задължително се превеждат на френски език, работният език на СЕС.
1.3.1. Определяне
1.3.1.1. Ищецът може да си избере всеки от официалните езици на
ЕС625. Ако ищецът не е гражданин на (фирма от) нито една ДЧ (чл. 263
ДФЕС позволява дела за отмяна на актове да води „всяко лице”), то
може свободно да избере един от официалните езици на СЕС (респ. на
ЕС). Такъв бе случаят с първото българско дело, заведено от синдикалните лидери в АЕЦ „Козлодуй” срещу ЕК през 2002 г.
1.3.1.2. Когато ищец е ДЧ, процесуалният език е именно официалният език на тази ДЧ, освен в редките случаи, когато една ДЧ води
дело срещу друга ДЧ – тогава процесуалният език ще бъде този на
ДЧ-ответник.
1.3.1.3. В ППЗ процесуалният език е езикът на юрисдикцията, която
отправя запитването.
624
Проф. Жоел Ридо отбелязва, че „изискванията на правосъдната дейност налагат
прибягването до един специфичен езиков режим, частично различаващ се от този
на другите институции и основаващ се на използването на „процесуален език”. …
Освен това дейността на съда се осъществява традиционно на френски език, което
го определя като „работен език” на европейското правосъдие” – Joël Rideau, Droit
institutionnel…, p. 495.
625
Изброени изчерпателно в чл. 29, § 1 ППС и чл. 35, § 1 ППОС, това са официалните езици на ЕС – общо 23 при 27 ДЧ (нямат официален език, който да не съвпада с
този на друга ДЧ Австрия, Белгия, Кипър и Люксембург).
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1.3.1.4. Институциите на ЕС са длъжни да ползват всички официални езици на ЕС (Чл. 29, § 2 ППС и чл. 35, § 2 ППОС.) На практика,
когато се водят дела между институции, езика определя представителят на институцията-ищец (по свое предпочитание, но обикновено се
използва френски и по-рядко английски език).
1.3.2. Приложение
1.3.2.1. Процесуалният език се използва от страните за исковата молба, техните писмени изложения и устни пледоарии, както и за документите, които представят като доказателства (които, ако в оригинал
са на друг език, трябва да бъдат преведени на езика на делото).
1.3.2.2. Определението и съдебното решение се постановяват на
процесуалния език по делото. Решението се превежда и на останалите
официални езици и се публикува в Сборника на юриспруденцията
на Съда на ЕС, заедно със заключенията на ГА и с определенията за
временни мерки, ако има такива.
1.3.3. По изключение е възможно и използването на език, различен
от процесуалния по делото:
1.3.3.1. когато една ДЧ се включва във висящ спор или в ППЗ, тя
може да използва своя официален език (както в писмените, така и в
устните си изложения);
1.3.3.2. председателят на съда може да използва предпочитания от
него официален език;
1.3.3.3. по време на съдебните заседания съдиите и генералните адвокати винаги могат да задават въпроси, а ГА и да обявяват заключенията си, на друг от официалните езици на ЕС626;
1.3.3.4. съдията-докладчик също е свободен да избере един от официалните езици за своя предварителен и основен доклад, по неписано
правило обаче предварителният доклад се изготвя на френски език;
1.3.3.5. свидетелите и експертите могат да си изберат един от официалните езици627;
1.3.3.6. председателят на съда може да разреши използването на
език, различен от процесуалния език по делото, било по съвместно искане на страните, било по искане на една от страните (но не и институция, тъй като институциите са длъжни да използват всички официални езици) след изслушване на другата страна и ГА;
Чл. 29, § 2 ППС и чл. 35, § 5 ППОС. На практика генералните адвокати формулират и обявяват своите заключения на своя език.
627
С изрично разрешение на съда свидетелите, които заявят, че не могат да се изразят добре на нито един от официалните езици на ЕС, могат да използват друг език
(например, когато свидетели са лица от трета страна) – в този случай се осигурява
съответен превод.
626
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1.3.3.7. в ППЗ по мотивирана молба на една от страните по главния
спор и след изслушване на ГА председателят може да разреши използването на друг език в устната фаза (Чл. 103 ППС ).
1.3.4. Във всички случаи, когато се използват езици, различни от
процесуалния език по делото, С осигурява превод на процесуалния
език628. Когато по едно дело са използвани няколко езика, само версиите на процесуалния език по делото са валидни.
1.3.5. Независимо от процесуалния език по всяко дело, работен език
на Съда на ЕС е френският – това е езикът, на който се провеждат съдебните съвещания, на който се изготвят предварителният доклад и
черновата на решението, на него се превеждат задължително и повечето от документите.
1.3.6. Независимо от процесуалния език, някои от документите се
превеждат на всички езици: заключенията на ГА, преюдициалното запитване и решението.
1.3.7. Преводите отнемат над 1/3 от продължителността на производствата. Понякога след приемането на решението от съответния
състав минават няколко седмици преди обявяването му, за да се изчака то да бъде преведено на всички езици на ЕС.
1.4. Задължително процесуално представителство. Уставът на
СЕС прогласява принципа за задължително процесуално представителство на страните. Съдът ясно е извел изискването си да слуша само
компетентни изложения629, което рефлектира в императивното изискване за процесуално представителство на всички страни. Адвокатура
към СЕС обаче не съществува.
1.4.1. Държавите-членки и институциите на ЕС се представляват от
агент630, назначен за съответното дело, който може да бъде подпомаган от съветник или адвокат, вписан като такъв в адвокатската колегия
На практика всяка от заседателните зали в сградите на Съда и ОС са снабдени с
необходимия брой кабини за осъществяване на преводи на всички официални езици
на ЕС, а всички места в залата са снабдени с техника, която позволява във всеки един
момент на устните прения да се използва осъществяваният превод.
629
Според СЕС правилото за задължително процесуално представителство „гарантира, че съдът ще слуша само правни доводи и фактически обяснения, които са били анализирани и обмислени от адвокат, който ги счита годни да бъдат изложени пред такава инстанция” – concl. K. Röemer, CJCE, 1964, A. Merlini, Rec. ХІ-1, р. 20 – цит. по Жан БУЛЮИ,
Марко ДАРМОН, цит. съч., с. 82. Поради това разбиране личното явяване на физически
лица като страни по делото не е необходимо (освен в обратните случаи) и техните разноски за това не се включват в подлежащите на възстановяване разноски по делото!
630
Не съществуват никакви изисквания към лицето – държавата е напълно свободна да назначи за свой представител (агент) когото намери за добре, независимо от
неговата професия или длъжност.
628
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на някоя от ДЧ. Комисията и Съвета се представляват от служители
в техните правни дирекции, понякога подпомагани от адвокати или
служители от техническите дирекции631.
1.4.2. Физическите или юридическите лица трябва да бъдат представлявани от адвокат, вписан в адвокатурата на някоя от ДЧ632 (не непременно тази, на която сам е гражданин или от която е ищецът) или
от професор по право (ако неговата държава допуска подобно право633
– чл. 17 УСЕС и чл. 36 ППС и чл. 44 ППОС, чл. 19, ал. 1 УСЕС). Това
трябва да е лице, което не се намира в трудови отношения с представляваното ЮЛ (напр. служител в правната му служба)634.
1.4.3. Само представителите на страните могат да подписват процесуалните актове (чл. 37, § 1 ППС и чл. 43, § 1 ППОС) и само те могат да
пледират пред съда (чл. 29 УСЕС). Липсата на представител (респ. неподписването от него на иска или друг процесуален документ) водят
до недопустимост635!
1.4.4. Строгото изискване за задължително процесуално представителство познава само две изключения – молбите за безплатна правна
помощ могат да се подават лично (чл. 76, § 2 ППС и чл. 94, § 2 ППОС),
а в рамките на ППЗ трябва да са съобразени с процедурните правила,
действащи в съответната ДЧ (чл. 104, § 2 ППС). Това позволява евентуално представителство на страните по делото, висящо пред националната
юрисдикция, отправила преюдициалното запитване, да бъдат представлявани от доверено лице или просто близък човек, в зависимост от възможностите, предвидени в някои национални законодателства.
Практиката в различните ДЧ е различна – Франция и Италия традиционно
ползват услугите на правната дирекция на външното си министерство, Германия – на
Дирекцията по европейски въпроси на Министерството на икономиката.
632
Или от държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство.
633
По първото дело на български граждани срещу Европейската комисия пред
Първоинстанционния съд (в защита на АЕЦ „Козлодуй”) ищците бяха представлявани пред съда от двама високоавторитетни и опитни белгийски адвокати (проф. Раймон ван дер Елст и Пиер Ламбер, подпомагани от автора и доц. Маргарит Ганев).
634
CJCE (Ord.), 2008, Communidad Autonoma de Valencia c/ Commission, C-363/06 P, Rec. I-32
– доколкото ищецът не е ДЧ или институция на ЕС, не може да се представлява от свой
„агент”. Дори директорът на компанията сам да е вписан адвокат, той не може да представлява компанията пред Съда – TPI (Ord.), 2009, EREF c/ Commission, T-40/08, p. 25, 26 et 30.
За специалния статус на отношенията между ищеца и неговия адвокат виж впечатляващите заключения на ГА Кокот по делото CJ (Ord.), 29. 4. 2010, Akzo Nobel Chemicals
et Akcros Chemicals c/ Commission, C-550/07 P.
635
CJCE (Ord.), 2007, Carlos Correia de Matos c/ Parlement, C-502/06 P, Rec. I-163 – ищецът подписал сам иска и Съдът го определя за недопустим на осн. чл. 19, ал. 3 и чл. 21,
ал. 1 УСЕС и чл. 37, § 1, ал. 1 ППС.
631

238

1.4.5. Правата и задълженията на процесуалните представители
са уредени в чл. 33-35 ППС, идентични са разпоредбите на чл. 38-42
ППОС, както и по отношение на СПС.
1.4.6. Агентите, съветниците и адвокатите пред Съда и ОС се ползват
с имунитет за техните процесуални действия (чл. 17 УСЕС и подробна
уредба по чл. 32-36 ППС и чл. 38-42 ППОС), за ползването на който се
изисква удостоверяване на процесуалното качество. Те не могат да бъдат претърсвани или задържани, имат свобода на движение.
Имунитетът може да бъде отнет от Съда. Представител636, чието поведение е несъвместимо с достойнството на съда или използват признатите с оглед функцията им права за несъвместими с тази функция
цели, може да бъде отстранен от делото по всяко време, след изслушване на ГА и на съответното лице.
1.5. Съдебни актове
Съдът, ОС и СПС се произнасят с решения и определения.
1.5.1. Определение се постановяват по отделни процесуални въпроси, преди или след постановяването на съдебното решение. Някои от
определенията не подлежат на обжалване. За някои от определенията
се изисква да бъдат мотивирани.
1.5.2. Решението слага край на производството и решава делото
(подробно виж по-долу т. 5).

2. Образуване на производството

2.1. Искова молба. Съдебното производство започва само с писмена
искова молба637.
2.1.1. Тя трябва да бъде подписана от процесуалния представител и
адресирана до секретаря на съда.
2.1.2. Молбата трябва да съдържа определени реквизити (чл. 21 УСЕС,
чл. 38, § 1 ППС и чл. 44, § 1 ППОС). Някои от тях са безусловно задължителни и липсата им води до отхвърляне на иска като недопустим:
Това е безспорно за съветниците и адвокатите, относно агентите (на ДЧ и институциите) доктрината е разделена – виж Жан БУЛЮИ, Марко ДАРМОН, цит.съч., с. 86
решението на Съда.
637
Един уникален пример за изключително богато като процесуални действия
дело намираме през 2008 г. – TPI, 2008, British United Provident Association c/ Commission,
T-289/03, Rec. II-81. По това дело могат да се проследят: възлагане на делото на Голям състав; искане на бързо производство; искания за встъпване в делото на държави-членки и на едно ЮЛ; искане за поверителност на документите; искане на временни мерки; искане за приоритетно разглеждане и поставяне на въпроси към страните
още в писмената фаза. По делото се иска отмяна на решение на ЕК от май 2003 г., а
решението е постановено през февруари 2008 г.
636
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2.1.2.1. Името и адреса на ищеца (като всяка страна трябва да посочва процесуален адрес в Люксембург и името на съдебния адресат
– лицето, което е упълномощено валидно да получава всички процесуални уведомления638);
2.1.2.2. Посочване на ответника – институцията или държаватачленка, срещу която е насочен искът;
2.1.2.3. Предмет на иска (който след това не може да бъде изменян);
2.1.2.4. Кратко изложение на основанията639 (които по-нататък не
могат да бъдат допълвани, освен при новооткрити обстоятелства преди приключването на писмената фаза, чл. 42, § 2 ППС и чл. 104 ППОС)
– но само изброяването на основанията не е достатъчно640;
2.1.2.5. Искането на ищеца (петитум – който трябва да е в ясна логическа връзка с изложените правни и фактически обстоятелства)641;
ищецът трябва изрично да поиска присъждането на разноските, което
не се прави служебно (чл. 69, § 2 ППС, чл. 87, § 2 ППОС)
2.1.2.6. Подпис на представителя на ищеца.
2.1.3. Без някой от тези елементи исковата молба е недопустима.
„Отсъствието в исковата молба на тези елементи не може да бъде поправено с представянето им в съдебното заседание”642 – чл. 48, § 2 ППС
638
Това може да бъде и адресът на една адвокатска кантора, която предоставя това
съдействие, независимо че не е ангажирана със защитата по делото (такъв бе случаят
с българското дело срещу ЕК, когато белгийските адвокати на българските ищци посочиха като процесуален адрес на ищеца адреса на свои колеги от адвокатска кантора
в Люксембург – виж Атанас Семов (съст.), Червена книга за АЕЦ „Козлодуй” и българската атомна енергетика, Българско атомно дружество, Институт по Европейско право,
Граждански комитет за защита на АЕЦ „Козлодуй”, С., 2004.
639
Според Ж. Булюи и М. Дармон „СЕО проявява либерализъм в това отношение.
Така едно искане е прието за допустимо, щом като „споменава с достатъчна яснота
правните принципи, които според ищеца са накърнени”, даже ако той „е пропуснал
да посочи точно основанията и... правните норми, които са били нарушени” – Виж
Жан БУЛЮИ, Марко ДАРМОН, цит. съч., с. 100.
640
„Всяка искова молба трябва да посочва предмета на спора и кратко изложение
на основанията. Това изложение трябва да бъде достатъчно ясно и конкретно, за да
позволи на ответника да подготви защитата си, а на съда – да осъществи контрола. От
това следва, че съществените фактически и правни обстоятелства, на които се основава искът, трябва по свързан и разбираем начин да се очертават в текста на исковата
молба и заключенията на ищеца да бъдат формулирани по недвусмислен начин, за
да се избегне както произнасяне ултра петита, така пропуск от страна на съда” – CJCE,
2008, Commission c/ Finlande, С-387/06, Rec. I-1, p. 14.
641
Според указанията на С на СЕО към агентите и адвокатите (JOCE, № C 120 от 30
април 1994 г.) писмената защита трябва да бъде „ясно структурирана, с прост, открит
и стегнат стил, който облекчава превода”. Заключенията трябва да се изложат точно
и недвусмислено.
642
CJCE, 2006, Rossi c/ OHMI, С-214/05 P, Rec. I-7057, p. 7.
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не позволява разширяване на предмета на иска, освен с факти и обстоятелства, които са станали известни на ищеца едва в хода на делото643.
2.1.4. Изискванията към исковата молба съчетават необходимостта
от ясно и пълно излагане на фактите и исканията с нуждата от стегнатост – Практическите указания към страните препоръчват обем около
30 страници, но без препращания към приложения.
2.1.5. В срока за подаване на иск обаче ищецът може да оттегли вече
подадената искова молба и да внесе нова.
2.1.6. Ако ищецът е ЮЛ, той трябва да приложи своя учредителен
акт или извлечение от регистъра, в който е вписан. Адвокатите пък
трябва да представят удостоверение за своята правоспособност (чл. 38
ППС и чл. 44 ППОС).
2.1.7. Когато искът е за отмяна на акт на институция, трябва да бъде
приложен и оригиналът (ако е индивидуален) или текста (ако е нормативен) на съответния акт. При иск за установяване на противоправно бездействие, трябва да бъде приложен документ, удостоверяващ
датата на отправяне на предварителната покана за действие.
2.1.8. Съдебният секретар получава молбата и проверява нейната
редовност. Той може да я върне на ищеца с указания за отстраняване
на нередностите644, като му определи срок за това. Срокът се определя
по свободната преценка на С и може да надхвърли общия срок за подаване на иска – в този случай искът се счита за подаден в срок.
2.1.9. Всеки документ се представя в оригинал, подписан от представителя на страната и придружен от 5 копия за съда и отделно копия за
всички страни – всички заверени от страната, която ги представя. Всеки
документ трябва да има дата на внасяне, която се отбелязва от Съда.
2.1.10. Всяка искова молба се вписва веднага в регистъра на съда от
съответния С (чл. 16, § 1 ППС и чл. 24, § 1 ППОС) и получава номер, допълван от годината и името на ищеца или предмета на делото. Номерът на делото се състои от буква и две числа. Буквата обозначава съда,
в който делото е заведено („C” (Cour) за Съюза, „T” (Tribunal de grande
instance) за Общия съд и „F” (Tribunal de la fоnction publique) за СПС.
Първото число посочва поредния номер на делото в съответния съд, а
второто – годината на завеждане на исковата молба. Когато номерът е
следва от букви, те съответно означават: „P” (pourvoi) – обжалване; „R”
(référé) – определяне на временни мерки; „RX” (réexamen) – преразглеждане; „PR” (pourvoi dans procédure de référé) – обжалване на временни мерки; „PPU” (procédure préjudicielle d’urgence) – спешно преюTPI, 2008, Redcats c/ OHMI, T-246/06, Rec. II-71.
Най-често неточности (сгрешен адрес или позоваване) или непълноти (липса
или непълен адрес на ищеца или ответника, непосочване или неприлагане на акта,
чиято отмяна се иска и други подобни).
643
644
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дициално производство. Когато съдът се произнася с едно решение по
съединени дела, пред номера на решението се поставя „AJ” (affaires
jointes, чл. 43 ППС). В по-редки случаи букви след номера на делото отразяват други негови особености: „TO” (tierce opposition) – обжалване
от трето лице (чл. 42 УСЕС, чл. 97 ППС); „DEP” (taxation des dépenses
récupérables) – присъждане на разноските (чл. 48 УСЕС, чл. 74 ППС);
„INTP” (interprétation) – тълкуване (разясняване) на постановено съдебно решение (чл. 43 УСЕС, чл. 102 ППС); „REV” (révision) – отмяна
на влязло в сила решение (чл. 44 УСЕС, чл. 98 ППС).
2.1.11. По всяко дело С изготвя вътрешна документационна нота за
съда в сътрудничество със съдия-докладчика.
2.1.12. Ответникът се уведомява от С за заведения иск писмено с
препоръчано писмо (или с писмо с обратна разписка), което съдържа
копие на молбата.
2.1.13. За всеки иск в Официалния вестник се публикува съобщение,
което съдържа датата на вписване на исковата молба, името и адреса
на страните, предмета на спора и заключенията на ищеца, заедно с
основните основания, което позволява на трети лица да се осведомят и
да се включат в производството при интерес645 (чл. 16, § 6 ППС).
2.2. Несуспензивен характер на иска. Според чл. 278 ДФЕС (стар
чл. 242 ДЕО) предявяването на иск пред общностен съд няма суспензивен характер. Съдът обаче може, ако счита, че обстоятелствата го изискват, да постанови временно спиране на действието на оспорвания
акт докато се произнесе окончателно по същество.
Обжалването на решенията на ОС пред Съда също няма суспензивен характер646.
2.3. Срокове. Срокът за завеждане на иск е уреден в разпоредбите,
които уреждат съответния иск647.
2.3.1. Срокът започва да тече (според общата разпоредба на чл. 80–82
ППС и чл. 101–103 ППОС) от следващия ден след деня на уведомяване
(получаване на акта) или от 14-я ден след деня на публикуването на акта

645
И обратно – всяко заинтересовано лице, което е могло да се включи и пропусне,
не може да обжалва като трето лице.
646
Освен ако Съдът не реши да се постанови спиране на изпълнението на оспорвания акт (чл. 278 ДФЕС) или временни мерки (чл. 279 ДФЕС) – чл. 60 УСЕС.
647
По основните производства срокът е 2 или 3 месеца.
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(за актове, които подлежат на публикуване)648. Срокът изтича в края на
деня със същото име или дата, като деня, в който започва да тече649.
2.3.2. Сроковете включват официалните почивни и празнични дни,
съботите и неделите. Когато се пада срокът да изтече в събота, неделя
или официален празничен ден650, изтичането се отлага за края на първия следващ работен ден.
2.3.3. За удостоверяването на спазването на срока валидна е единствено датата, посочена от С при получаването на исковата молба. Исковата молба може валидно да бъде изпратена в срок и по факс, сканирана по мейл или с друг технически способ, стига оригиналът да бъде
получен в срок до 10 дни (чл. 37, § 6 ППС).
2.3.4. Пропускането на преклузивен срок няма да погаси съответното право само ако съответното лице докаже непредвидени обстоятелства или форсмажор.
2.3.5. Срокове за отдалеченост. Според чл. 81, § 2 ППС (и чл. 102, § 2
ППОС) процесуалните срокове се считат удължени еднократно със срок
от 10 дни поради отдалеченост. Преди това изменение в ППС (обосновано с допускането на употребата на технически средства) се прилагаше решение на Съда, което представлява Приложение № 2 на правилника, и предвиждаше, че освен когато страните имат постоянно местожителство в Люксембург, процесуалните срокове се удължават поради
отдалеченост, с от 2 дни за Белгия до 10 дни за Финландия, Швеция и
Обединеното кралство и 1 месец за най-отдалечените територии (напр.
отвъдморските департаменти и територии на Франция).
По време на съдебните ваканции на Съда и ОС сроковете продължават да текат.

3. Писмена фаза

Според чл. 20 УСЕС делата пред Съда и ОС протичат в две фази:
писмена и устна. Провеждането на устна фаза е правило, което позволява широки изключения (чл. 44-а ППС) – най-често при специалните производства (бързо производство, изключенията, разширено и с
648
При съмнение относно момента, от който започва да тече срокът, решението е
в полза на ищеца.
649
За сроковете, определени в месеци или години, ако денят, в който трябва да
изтече срокът, не съществува в съответния месец (31 или за февруари – (29), 30, 31),
срокът изтича в края на последния ден на съответния месец. По правило, когато един
срок е определен в месеци и дни, първо се броят целите месеци, сетне дните.
650
1 януари, понеделник след Великден, 1 май, Възнесение, понеделник след Петдесетница, 23 юни (национален празник на Люксембург) и 24 юни, ако 23 юни е неделя,
15 август, 1 ноември, 25 и 26 декември (според Приложение 1 на основание чл. 80 ППС).
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производствата по жалба срещу първоинстанционно решение на ОС
и с ППЗ, където е предвидена възможност и за спешно производство –
виж по-долу т. 10).
Писмената фаза съдържа съществените елементи от производството (чл. 20 УСЕС и чл. 37 и 38 ППС и чл. 43 и 44 ППОС).
3.1. Определяне на състава
3.1.1. Още след завеждането на исковата молба в регистъра на съда,
Председателят на съда определя съдия-докладчик. Председателят на
съда определя състава (чл. 9 ППС и чл. 13 ППОС), на който възлага делото, и измежду неговите членове – съдия-докладчик, който трябва да не е
от държава, заинтересована от делото. По делата пред Съда първият ГА
определя генералният адвокат, който ще се произнася по делото.
3.1.2. Ако в своя предварителен доклад той не направи предложение за възлагане на делото на Големия състав или на Пленума (или ако
предложението не се приеме), съставът (от трима или петима съдии),
към който се числи съдията-докладчик, гледа делото.
В Съда (чл. 95 ППС) съставите от по 3 или 5 съдии гледат делата по
жалбите срещу решенията на ОС, преюдициалните запитвания и преките искове (които гледа като първа инстанция, защото са извън компетентността на ОС – а именно: заведени от институция или ДЧ). Големият състав или Пленумът гледат делата по жалби срещу решения
на ОС, преюдициалните запитвания и преки искове, когато сложността или важността им го налагат или когато една ДЧ или институция,
страна по делото, е поискала това (възможност, която не е предвидена
за делата пред ОС).
В ОС (чл. 11 ППОС) съставите от по 3 и 5 съдии гледат всички дела,
с изключение на тези, които се възлагат на Голям състав или Пленума (дела с особена правна сложност или значение; делата, по които
пленарният състав вече се е произнесъл, но решението му е отменено
от Съда и делото е върнато за повторно разглеждане; делата, които се
преразглеждат или по които се правят разяснения.
3.1.3. Когато институция или ДЧ поиска това, съдът не може да откаже да заседава в Голям състав (чл. 16 УСЕС във връзка с чл. 251 ДФЕС)
3.1.4. Пленарният състав гледа само делата, изрично изброени по
чл. 16, ал. 4 УСЕС (за освобождаване на Омбудсмана при ЕП, на член
на ЕК или на член на СП и в отделни случаи по ДЕОАЕ).
3.1.5. Всеки състав, който гледа едно дело, за което намира, че е от
изключително значение, може по всяко време, след изслушване на
ГА, да го препрати на пленума (чл. 95, § 3 ППС във връзка с чл. 16,
ал. 5 УСЕС).
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3.1.6. Извън тези случаи при определени условия е възможно на
Пленарния състав да се възложи и произнасянето по молбите за извънредни мерки, решаване на дело по същество след отмяна на първоинстанционото решение, обжалването от трето лице и молбите за тълкуване на вече постановено решение (чл. 106, 118, 124, 127 и 129 ППС).
В ОС всички дела се гледат от състави, произнасянето на Пленума е
много рядко изключение.
3.2. Роля на съдия-докладчика (СД)
Той се назначава по всяко дело от Председателя на съда веднага
след получаването на исковата молба (чл. 9, § 2 ППС). В същия момент
и Първият ГА назначава ГА по делото (само в Съда). СД изготвя предварителен доклад и доклад, в края на делото (след края на устните или
писмените състезания) проект за решение, а накрая изготвя и окончателния текст на решението, отразяващ резултатите от съдебното съвещание. ГА следи хода на производството до момента, в който не се
реши, че то съдът ще се произнесе по него без изслушване на ГА.
3.2.1. СД изготвя предварителен доклад и доклад в края на делото
(след края на устните или писмените състезация), проект за решение,
а накрая изготвя и окончателния текст на решението, отразяващ резултатите на съдебното съвещание.
„Предварителният” доклад съдържа резюме на основните обстоятелства по делото и индикации с оглед определянето на състава, на
който делото да бъде възложено (респ. очертава неговата фактическа
и правна сложност и засягането на юриспруденцията). „Публичният”
доклад, който възпроизвежда фактическото и правното съдържание
на делото, е предназначен за представяне в съдебното заседание. И по
двата доклада ГА дава становище.
3.2.2. Двата доклада се внасят в Общото събрание на Съда (всички
съдии и ГА), което заседава ежеседмично и се произнася по разпределението на делата – датата за представяне се определя от Председателя на
съда по общо правило датата е след представянето на дупликата (чл. 44,
§ 1 ППС, чл. 52 ППОС). В ОС предварителният доклад се представя
пред състава, към който се числи СД (въпреки че чл. 52 ППОС предвижда това да се направи пред „съда”, т.е. пред общо събрание.
3.2.3. Когато съдът се счита за очевидно некомпетентен или искът
е очевидно недопустим, той може с мотивирано определение (и след
изслушване на страните и ГА) да прекрати делото (чл. 92, § 1 ППС,
чл. 111 ППОС)651.

651

Виж например съвсем наскоро: T, 24. 03. 2010, Lind c/ Commission, T-5/09.
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3.3. Предварителен доклад
След размяната на писмените съображения (вкл. репликата и
дупликата, ако има такива), председателят определя на коя дата съдията-докладчик трябва да представи „предварителен доклад”.
3.3.1. В него съдията-докладчик:
3.3.1.1. проследява условията за допустимост и повдигнатите правни въпроси;
3.3.1.2. предлага какъв състав да гледа делото,
3.3.1.3. предлага участие или не на генерален адвокат;
3.3.1.4. предлага да се провежда или не устна фаза (възможността да
не се провежда устна фаза е уредена в чл. 44-а ППС);
3.3.1.5. определя дали е необходимо поставяне на допълнителни въпроси на страните (и ако е необходимо, на ДЧ или институции, които
не са страни по делото);
3.3.1.6. и дали са необходими действия по съдебно разследване възможните мерки са изброени изчерпателно в чл. 45, § 2 ППС – напр. изискване
на документи или обяснения, изслушване на свидетели или експертизи
и др.; ако такива са необходими, съдът ги постановява с определение по
чл. 45 ППС, като ако една от страните е направила искане за такива, съдът
може да се произнесе по него и с решението си, а не с отделно определение652. Като цяло съдебното разследване е относително рядка практика в
Съда и сравнително по-честа в ОС и СПС).
3.3.1.7. Ако прецени, че са налице условията за това, предлага делото да се възложи на определен състав.
3.3.2. Предварителния доклад на съдията-докладчик е поверителен.
Съдът (след изслушване на ГА) се произнася по направените предложения.
Административното събрание (всички съдии и ГА) решава дали делото да
се гледа от Пленума или да се възложи на състав (по чл. 95, § 1 ППС).
3.4. Основният доклад съдържа пълно изложение на фактическите и правните обстоятелства по делото, изпраща се на страните и до
неотдавна се публикуваше на сайта на съда – практика, която вече е
прекратена.
3.5. СД може да реши да се пристъпи към събиране на доказателства (чл. 45 ППС). То може да включи:
– лично изслушване на страните;
– искане на разяснения;
– искане на нови документи;
– изслушване на свидетели;
652
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CJCE, 2008, Selex Sistemi Integraty c/ Commissione et Eurocontrol, С-113/07 P, Rec. I-7057.

– експертиза;
– оглед („слизане на съда на място”).
Мерки по истинско разследване се прилагат много рядко – на основата на чл. 21 УСЕС Съдът създава практика, която му позволява да събере
необходимото по делото като поставя въпроси или изисква документи
от страните по делото или трети страни (ДЧ или институции).
3.5.1. Съдът се произнася по допускането на доказателствата с определение. Допуснатите доказателства се събират от съдията-докладчик,
с участието на ГА, в зависимост от обстоятелствата страните също могат да присъстват.
В срок от 2 седмици от съобщаването на определението другата
страна може да поиска отвод на свидетел или експерт, като посочва
причини и доказателства.
3.5.2. При събирането на доказателствата съдът следи за баланса
между интересите на страните (търговска конфиденциалност, добро
име) и гарантирането на добро правосъдие.
3.5.3. Свидетелите се призовават въз основа на определението на
съда за допускане на свидетел, което трябва да посочва имената, адреса и професията на свидетеля; фактите, за които ще бъдат разпитван,
разноските и санкциите за неявяване653. Определението се съобщава
на страните и свидетелите.
3.5.4. Назначаването на експертиза се прави с определение, било по
мотивирано искане на страните, било служебно от съда. При Съда и
ОС няма предварително одобрен списък с експерти и по всяко дело
може да бъде назначено всяко лице. Определението посочва задачата
и срока на експертизата.
3.5.5. Свидетелите и експертите полагат клетва, но не преди, а след
даването на показанията, респ. заключението по експертизата – след
изслушването на страните, съдът може да освободи свидетел или експерт от полагането на клетва.
Събиране на доказателства може с определение да се възложи по
делегация (чл. 75 ППОС ).
3.6. Писмена защита
3.6.1. Исковата молба се изпраща от съдебния секретар на ответника,
който може в срок от 1 месец654 да представи писмена защита (чл. 40 ППС,
срокът пред ОС е 2 месеца – чл. 46 ППОС). Срокът може да бъде удължен
от председателя на съда при мотивирано искане на ответника.
Възможно е налагане на глоба до 5000 евро.
Този срок започва да тече от момента на получаване на исковата молба и по
изключение може да бъде продължен от председателя по мотивирано искане на ответника, както и в случай на спешност да бъде определен по-къс срок.
653
654
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3.6.2. В защитата си ответникът трябва да изложи всички основания
(било възражение за некомпетентност, било възражение за недопустимост, било по същество), които след това не подлежат на промяна, както и доказателствата си (чл. 40, § 1 ППС, чл. 46, § 1 ППОС)655. Правилата
относно исковата молба се прилагат и спрямо писмената защита.
3.6.3. Ако в определения срок не бъде представена писмена защита,
ищецът може да поиска произнасяне на съда в отсъствието на ответника
(чл. 94, § 1 ППС, чл. 122, § 1 ППОС), но в едномесечен срок от постановяването на решението ответникът може да иска отмяна (чл. 94, § 4 и 5 ППС).
3.7. Реплика и дуплика
3.7.1. В определени от председателя на съда срокове ищецът може да
отговори на писмената защита с писмена реплика. Репликата обаче не
може да излага нови обстоятелства, още по-малко – нови искания656. От
своя страна ответникът може да отговори с писмена дуплика. Макар
това да е само факултативна възможност (чл. 41 ППС и чл. 47 ППОС),
тя дава съществени възможности – Съдът допуска защитникът да се
позове на недопустимостта на иска за първи път едва в дупликата, „когато това искане се основава на съображения от публичен ред” (напр.
липса на активна легитимация на ищеца)657.
3.7.2. Според чл. 41, § 1 и 2 ППС (чл. 47, §1 и 2 ППОС) ищецът може
да отговори на писмената защита с реплика, а след това ответникът
има право на дуплика – като сроковете за това се определят от Председателя на съда. Когато обаче се реши делото да се гледа по бързо
производство (по чл. 62-а ППС и чл. 76-а ППОС), реплика и дуплика се
допускат само ако Председателят реши, че са необходими.
3.8. Производството пред ОС може да включва и мерки по организиране на производството (чл. 64 ППОС). Те са предназначени за:
– осигуряване на доброто протичане на писмената или устната фаза;
– улесняване на допускането на доказателствата;
– определянето на въпросите, по които страните трябва да допълнят аргументите си или е необходимо разследване;
– прецизиране на заключенията и аргументите на страните;
– уточняване на спорните въпроси;
За ответника също важи задължението за посочване на съдебен адрес в Люксембург и удостоверяване на правоспособността на представителя.
656
Пост. практика, вкл. съвсем наскоро: CJ, 29. 06. 2010, Commission c/ Luxembourg,
C-526/08, p. 50-51.
657
По смисъла на чл. 113 ППОС съдът може във всеки стадий на процеса служебно
да установи недопустимост, основаваща се на аргументи от публичен ред: TPI, 2008,
British United Provident Association c/ Commission, T-289/03, Rec. II-81.
655
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– създаване на предпоставки за постигане на споразумение.
По форма мерките могат да бъдат: въпроси към страните, покана
страните да изложат писмено или устно съображения по определени
елементи на спора, изискване на документи, привикване на представителите на страните658. На практика ОС прилага изключително широко мерките по организиране на производството.
3.9. Трябва да се има предвид (чл. 92, § 2 ППС и чл. 113, ППОС), че
по всяко време съдът може служебно, след изслушването на страните,
да се произнесе относно липсата на абсолютни процесуални предпоставки, или да установи, че спорът е станал безпредметен и не следва да
има произнасяне по него (да го прекрати).

4. Устна фаза

4.1. Факултативност. Провеждането на устна фаза е общо правило.
Чл. 44-а ППС обаче допуска възможност, когато съдът реши, по предложение на съдията-докладчик и след изслушване на ГА и със съгласието на страните, да не се провежда устна фаза. Съдът не се произнася
изрично относно преминаването към устната фаза, а само ако такава
няма да се провежда. Устна фаза може да не се провежда, когато не
е необходима (например при твърде технически спорове или когато
делото не представлява фактическа или правна сложност). Ако обаче
някоя от страните настоява да бъде изслушана, може да го поиска мотивирано (с конкретна аргументация на необходимостта и посочване
кои елементи от исковата молба или писмената защита иска да развие
устно и защо, в 3-седмичен срок от съобщението до страната за приключването на писмената фаза на производството. Този срок може да
бъде удължен от председател.
Обратно, по делата пред ОС устна фаза се провежда винаги, освен
само в изрично предвидените случаи по изключение.
Разбира се, във всеки момент от писмената фаза СД или ГА могат да
поискат страните да представят необходими обяснения или документи, в определен от съда срок (чл. 54-а ППС).
4.2. След извършването на действията по разследването (или ако
няма такива – след произнасянето на съда по предварителния доклад),
658
„Тези мерки съответстват точно на мерките по гражданските дела пред съдилищата във Франция и са необходими заради изключителната фактическа сложност на
делата, които ОС гледа, по-специално по въпросите на конкуренцията и дъмпинга. ...Те
обаче нямат правния ефект на мерките по разследването.” – Jean-Luc SAURON, Droit et
pratique du contentieux communautaire, La documentation francaise, Paris, 1997, p. 124.
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съдията-докладчик представя „доклад по делото”, с който се открива
устната фаза на производството. Докладът съдържа:
– изложение на фактите;
– представяне на писмената процедура;
– резултатите от действията по разследването
– и главните основания и аргументи, изложени от страните.
Този доклад се изпраща на страните, които могат да поискат поправки в доклада, когато установят неточности или пропуски.
4.3. Председателя на съда, по правило в публично заседание (в Съда
– Общото събрание – чл. 54 ППС), насрочва устни пледоарии. Датата
се определя в зависимост от поредността на делата, освен ако Председателят на съда не определи по-ранна дата по съображения за приоритетност (чл. 55, § 2 ППС).
Продължителността на пледоариите се определя предварително
въз основа на предложения на представителите на страните. По правило те не продължават дълго (в Съда – до 30 мин., освен ако Председателят, по мотивирано искане, не допусне повече) и предназначението
им е само да коментират и евентуално да допълнят писмените съображения, с които съдът вече се е запознал чрез доклада по делото.
4.4. Устната фаза протича в открити съдебни заседания (освен ако
съдът не реши по изключение да заседава при закрити врати – чл. 31
УСЕС). Началото се определя от председателя на състава. Последователността на слушанията се определя от чл. 55, но по принцип съответства на реда на приключване на писмените фази на производствата.
Възможни са изключения, обосновани от извънредни обстоятелства –
временни мерки, бързи производства. Председателят може да даде
предимство на едно дело пред друго, или да отложи разглеждането на
едно дело, предвид определени обстоятелства. Обикновено с предимство се ползват и производствата за преюдициално запитване.
4.5. Устната фаза започва с изчитането на доклада на съдията-докладчик. Той съдържа излагане на фактите и на изложеното в писмената фаза и представените доказателства. Всъщност докладът се разпространява писмено за членовете на съда и страните около 3 седмици
преди заседанието, а на самото заседание се чете само ако някоя от
страните поиска това. Те могат да поискат изменения или допълнения
в доклада, ако го считат за неточен или непълен.
4.6. След доклада страните имат възможност за пледоарии, в които
доразвиват важните или неясните въпроси по спора. Времето за пле250

доариите е стриктно ограничено (15 минути пред съдебните състави,
30 минути пред пленума).
Съдиите и ГА поставят въпроси на представителите на страните за
изясняване на неясни въпроси и с оглед евентуалното провеждане на
допълнително разследване. Следват финални реплики и дуплики.
4.7. Заключенията на генералния адвокат. Устната фаза приключва с устно представяне на мотивираните заключения на ГА в специално публично заседание, наричано „изслушване на заключенията”,
което обикновено се провежда няколко седмици след приключването
на устните пледоарии – датата се обявява в края на предходното заседание или по-късно от ГА.
4.7.1. Обикновено ГА не чете изцяло заключенията си, а представя
само основното (диспозитива), като на страните се предоставя писмено пълният текст.
4.7.2. В заключенията си ГА се спира на основните фактически и
правни въпроси, като е свободен да остави някои от тях без разглеждане
или да обърне особено внимание само на онези, които смята за важни за
решението по делото или за прилагането на Правото на ЕО/ЕС.
4.7.3. Когато по дело пред ОС бъде назначен ГА, той може да изложи своите заключения и само писмено.
4.7.4. Страните не могат да взимат отношение към заключенията
на ГА659.
4.8. След произнасянето на заключенията на ГА (а ако по дело пред
ОС няма ГА – още след края на пренията) председателя на състава обявява края на устната фаза. В ОС, когато по делото няма назначен ГА,
председателят на състава обявява край на устната фаза след края на
устните състезания.
4.9. При откриването на нови обстоятелства, съдът може да разпореди повторно откриване на устната фаза (чл. 61 ППС), при което не
могат да се обсъждат вече изложените заключения на ГА. Това е извънредна мярка, която се прилага, когато самият съд счита, че му е необходимо, за да реши спора или когато в заключенията си ГА е засегнал
въпроси, които не са изяснени в хода на делото. Макар да става дума
само за устната фаза, всъщност страните могат да бъдат поканени да
представят нови писмени становища, а ГА – нови заключения.
Европейският съд по правата на човека определя тази практика като несъобразена с правата на човека, но СЕС не се счита обвързан от това виждане – CJCE (Ord.),
2000, Emesa Sugar, С-17/98, Rec. I-665.
659
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4.10. С новата (от ДН) ал. 5 на чл. 20 УСЕС се даде възможност, ако
съдът счита, че делото не повдига никакви нови правни въпроси, да
реши да се произнесе без заключения на ГА (т.е. без участие на ГА).

5. Постановяване и действие на съдебното решение

5.1. Съдебното съвещание. Веднага след изслушването на заключенията на ГА, съдът се оттегля за обсъждане на решението (чл. 27 ППС,
чл. 33 ППОС). Обсъждането обикновено продължава няколко седмици. То започва със заседание, на което съдиите изслушват предложение на СД за основните насоки за решението по спора (встъпителна
нота), които, след като бъдат одобрени, са обвързващи насоки за съдията-докладчик. След това СД изготвя на френски език проект за решение (нарича се „проект за мотиви”), по което всеки от съдиите излага
– писмено или устно – своите мотивирани бележки (чл. 27, § 3 ППС и
чл. 33 ППОС), в рамките на една или повече срещи, които протичат
единствено на френски език, без участието на преводач.
5.1.1. Съвещанието се провежда при закрити врати и на него не присъства дори и ГА660 и С. Участват единствено съдиите, които са присъствали по време на устната фаза. По неписано правило обсъждането
се провежда на френски език.
5.1.2. Във всеки момент съдът може да реши да поиска осъществяването на ново процесуално действие (чл. 60 ППС).
5.1.3. След края на обсъждането СД изготвя окончателния проект за
решение (или определение – при очевидна недопустимост на иска или
на жалбата), по което, ако не е налице консенсус, се провежда гласуване, по ред от най-младия към най-възрастния съдия. При липса на съгласие, решението се взема с мнозинство, като председателят на състава
няма решаващ глас. В хода на обсъждането водещата роля е на СД – той
се стреми да допринесе за постигане на съгласие, респ. да определи по
кои въпроси е необходимо гласуване. Негова е и задачата да оформи
окончателния текст на решението, съобразно постигнатите резултати,
дори самият той да има различно виждане по някои от елементите.
5.1.4. Съдиите нямат право на особено мнение. Това правило отразява както традицията в държавите-учредителки (за разлика, да речем, от
Обединеното кралство), така и съзнанието за възможно дестабилизиране
на интеграционното правосъдие, ако решенията на Съда на ЕС могат да
бъдат свързани с позицията на един или друг съдия, респ. неговата дър-

Възможността за участие на ГА не е напълно изключена – той също полага
клетва да пази тайната на обсъждането – чл. 3 и 5 ППС.
660
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жава. Поради това независимо от своя вот (вкл. при негативен), всеки съдия от състава подписва решението, както е прието от мнозинството.
5.1.5. Когато текстът на решението бъде окончателно приет, той се
изпраща на „коректори”, които го оформят за публикуване в Сборника на юриспруденцията, и в Службата по преводи. След това решението се обявява публично, по правило на процесуалния език. На
практика в последните години в публичното заседание се чете само
диспозитивът на решението.
Разбира се, производството може да приключи с мотивирано определение.
5.2. Решението
5.2.1. Първоначално съдебните решения на СЕО били постановявани в редакцията „имайки предвид...” и в две части: „по правните
въпроси” и „по фактите”661. Този подход се заменя от по-практичен и
цялостен стил. В началото на решението се представят само фактите и
правната рамка на спора, които са строго необходими за разбирането
на решението. Следва излагане на мотивите662 на решението и диспозитива (самото решение по спора).
5.2.2. Съдебното решение се постановява на процесуалния език по
делото. Решението се превежда и на останалите официални езици и
се публикува в Сборника с практиката на Съда на Европейските общности, заедно със заключенията на ГА и с определенията за временни
мерки, ако има такива.
5.2.3. Решението се обявява в открито заседание в присъствието на
страните (чл. 64, § 1 ППС и чл. 82, § 1 ППОС). По правило се чете само
диспозитива, а на присъстващите се раздават размножени копия на
пълния текст на решението. Диспозитивът се публикува на всички
езици в Официалния вестник на ЕС.663
5.2.4. Решението задължително съдържа: номер; дата на обявяване;
имената на датата на обявяването; имената на председателя и съдиите,
които са участвали; имената на ГА и С; страните и техните представители; упоменаване, че е изслушан генералният адвокат; общо излагане
на фактите; мотиви; диспозитив, вкл. решение относно разноските.

Виж 55 най-важни решения на СЕО, цит. съч.
Понякога съдът се задоволява да мотивира решението си с пряко позоваване на
заключенията на ГА.
663
Решенията и заключенията на ГА се публикуват в сборник на практиката на СЕС
на всички официални езици, както и на сайта на СЕС (www.curia.eu.int). Единствено
текстът на процесуалния език по делото е валиден в случай на различия в преводите.
661
662
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5.2.5. Протоколът се подписва от председателя, участвалите членове
на състава, и съдебния секретар, подпечатва се и се депозира при последния, а на страните се изпраща заверено копие.
5.2.6. Решенията на Съда и на ОС имат задължителна сила от момента на обявяването им.
5.2.7. Когато някоя от страните (с изключение на ДЧ или институция) е осъдена да заплати парична сума, решението подлежи на принудително изпълнение на територията на всички ДЧ според вътрешните им разпоредби.
5.2.8. Окончателните решения на ОС, както и решенията, с които
частично се разрешават материалноправни въпроси или се разрешава
процесуален въпрос по възражение за липса на компетентност или за
недопустимост, се съобщават от С на ОС на всички страни, както и на
ДЧ и на институциите на ЕС, дори и ако те не са встъпили в делото
пред него (чл. 55 УСЕС).
5.2.9. Всички решения се публикуват в Сборника на юриспруденцията (Recueil de la jurisprudence) и на сайта на Съда (http://curia.eu.int)
веднага след обявяването му.
5.3. Загубилата страна или трета страна могат да поискат преразглеждане на решението. Това е възможно при откриване на факт,
който може да окаже съществено значение, който е бил неизвестен на
загубилата страна.
5.4. Страните могат да поискат и тълкуване на решението (виж подолу т. 11.3.).
5.5. Действие на решението. Решението на Съда (респ. на ОС или
СПС) се ползва с изпълнителна сила (чл. 280 и чл. 299 ДФЕС) от момента на обявяването му (чл. 65 ППС, чл. 83 ППОС). Разбира се, решенията на СПС и първоинстанционните решения на ОС влизат в сила след
изтичането на срока за атакуването им

6. Продължителност на производството

Съдът на общо основание е обвързан от общото изискване за произнасяне в разумен срок (вкл. и във връзка с чл. 6 на ЕКПЧ). Той развива
в практика си664 разбирането, че „разумния срок” се определя субективно за всяко дело и зависи от няколко групи фактори:
CJCE, 1998, Baustahlgewebe c/ Commission, С-185/95 P, Rec. І-8417. Наскоро генералният адвокат Бот направи стройна систематизация – CJCE, 2009, Der Grüne Punkt,
С-385/07, p. 270.
664
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– субективните обстоятелства по всяко дело и на-вече преценката
дали икономическото положение на страните е сериозно застрашено;
– сложността на делото от фактическа и правна гледна точка665;
– поведението на ответника (настоятелна съпротива или относителна сговорчивост) и т.н.
Съдът обаче не приема незачитането на този принцип като основание за отмяна (на решение на ОС), а само като основание за присъждане на обезщетение по чл. 268 и чл. 340 ДФЕС (срещу ЕС за вреди,
причинени от неин съд!)666.
Проф. Жоел Ридо667 отбелязва, че броят на заведените пред Съда
на Европейските общности дела нараства забележително в края на 60те години и особено с нарасналото приложение на производството за
преюдициално запитване и на делата за нарушения на ДЧ в края на
80-те. Логично, нараства и средната продължителност на делата.
През 1978 г. с меморандум СЕО предлага мерки за подобряване на
положението: увеличаване на броя на съдиите, създаване на първоинстанционен съд, изменения в процесуалния правилник. От това
например следват изменения, улесняващи значително възлагането на
делата на състави от 3 или 5 съдии (вместо пленума).
Като особено голям проблем се разглежда голямата продължителност на производствата за преюдициални заключения, особено предвид факта, че тя се осъществява по средата на едно национално производство и това би могло да действа възпиращо на националните съдии
да отправят запитвания.
Проф. Ридо668 представя за 2005 г. следната картина по делата пред СЕО:
– 20 преюдициални запитвания, отнели общо 4 месеца;
– 21 дела по преки искове, отнели общо 3 месеца;
– 20 дела по жалби срещу решения на ОС, отнели общо 9 месеца.
Днес картината не е много по-различна (виж статистическите данни
за ОС на сайта).

Например по делото CJCE, 1998, Baustahlgewebe c/ Commission, С-185/95, Rec. І-8417
се разглеждат 11 искови молби на 3 езика.
666
CJCE, 2009, Der Grune Punkt, С-385/07, p. 307.
667
Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, L. G. D. J.,
2006, 5e éd, р. 504
668
Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, L. G. D. J.,
2006, 5e éd, р. 504.
665
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7. Производство пред Съда по обжалване на първоинстанциионни решения на ОС

По отношение на второинстанционните производства пред Съда
се прилагат на общо основание общите правила за първоинстанционните производства, разгледани по-горе.Съществуват обаче някои
съществени различия, уредени в чл. 110–123 ППС.
7.1. Производството по обжалване се образува с подаването на жалба в секретариата на Съда или на Общия съд. Секретариатът на Общия съд незабавно предава на секретариата на Съда преписката по
делото на първа инстанция, както и жалбата, ако са налице условията
за това (чл. 111 ППС).
7.2. По отношение на жалбата се прилагат общите правила (по чл.
37 и 38 ППС). Жалбата трябва да съдържа (чл. 112 ППС):
– името и адреса на жалбоподателя;
– посочване на другите страни в производството пред ОС;
– изложените правни основания и доводи;
– исканията на жалбоподателя.
Към жалбата се прилага обжалваното решение на ОС. Отбелязва се
датата, на която обжалваното решение е съобщено на жалбоподателя.

7.3. Предмет на жалбата може да бъде само (чл. 113 ППС):
– отмяна (изцяло или частично) на решението на ОС или
– уважаване (изцяло или частично) на направените в производството пред ОС искания; нови искания са недопустими.
С жалбата не може да се изменя предметът на спора пред Общия съд.
7.4. Жалбата се връчва на всички страни в производството пред ОС
(чл. 114 ППС). Всяка страна в производството пред ОС може да представи писмен отговор в срок от 2 м. от връчването на жалбата. Писменият отговор съдържа: името и адреса на страната, която го представя; датата, на която е връчена жалбата; изложените правни основания
и доводи и исканията и трябва да отговаря на общите изисквания по
чл. 37 и 38 ППС (чл. 115 ППС). В писмения отговор могат да се искат
само отхвърляне (изцяло или частично) на жалбата или отмяна (изцяло или частично) на решението на ОС, респ. уважаване (изцяло или
частично) на направените искания в производството пред ОС – нови
искания обаче не могат да се правят и не може да се изменя предметът
на спора пред ОС (чл. 116 ППС).
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7.5. Изложението на реплики и дуплики не е право, а зависи от
преценката на Съда (чл. 117, § 1 ППС).
7.6. Докато при исково производство Съдът може да реши делото с
определение само ако се обяви за очевидно некомпетентен или ако искът е недопустим (чл. 92 ППС), в производството по жалба срещу на акт
на ОС Съдът има по-голяма свобода да отхвърли жалбата изцяло или
частично с мотивирано определение, когато жалбата е очевидно недопустима или очевидно неоснователна, по всяко време (чл. 119 ППС).
7.7. За да се ускори производството, може да се отмени устната
фаза. Всяка страна обаче може да се противопостави, като твърди, че
писмената фаза не ѝ е дала възможност пълно да защити своята теза.
При отмяна на устната фаза, ГА представя своите заключения устно,
в публично заседание.
7.8. Встъпване във второинстанционото производство е допустимо,
въз основа на молба, подадена в срок до 1 м. от публикуването на съобщението за вписването на жалбата (чл. 123 ППС).

8. Производството пред Общия съд

8.1. Първоинстанционно производство пред ОС
По общо правило разпоредбите относно производството пред Съда
се прилагат и спрямо Общия съд. Предвидени са обаче и някои различия.
8.1.1. По общо правило делата пред ОС се възлагат на съдебни състави и само по изключение се гледат от Пленума.
8.1.2. В ОС няма щатни генерални адвокати, а определянето на такъв (измежду съдиите) по отделни дела се прави по изключение, на
практика много рядко. Поради това устната фаза приключва с края на
устните състезания.
8.1.3. В Процесуалния правилник на ОС преди мерки по разследването са предвидени мерки по организацията на производството (чл. 64),
които нямат аналог в производството пред Съда. Може да се счита, че
тяхното включване в уредбата цели да насърчи постигането на спогодба между страните или поне да облекчи осъществяването на производството – поради което приложението им в практиката на Общия
съд е много широко.
8.1.3.1. Тези мерки се постановяват от съдебния състав (пленума). Те
могат да имат за цел:
– да осигурят доброто протичане на писмената фаза;
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– да улеснят администрирането на доказателствата;
– да определят въпросите, по които страните трябва да допълнят
аргументацията си или които изискват разследване;
– да прецизират тезите и аргументите на страните и да изяснят
спорните въпроси;
– да улеснят постигането на споразумение.
8.1.3.2. Мерките по организацията на производството включват:
– поставяне на въпроси на страните;
– приканване на страните да се произнесат писмено или устно по
определени елементи на спора;
– изискване на допълнителна информация или разяснения от страните или от трети лица (напр. институции на ЕС или органи на ДЧ);
– изискване на документи, свързани с делото;
– приканване на представителите на страните или самите страни
на срещи.
8.1.3.3. Такива мерки могат да се постановят по искане на страните
във всеки стадии на производството. Страните могат да предлагат и
промени във вече приети мерки.
8.1.4. Решенията на ОС се съобщават на всички страни в производството, на всички институции на ЕС и на всички ДЧ – независимо дали
са участвали в производството (чл. 55 УСЕС).
8.1.5. Решенията на ОС се публикуват в Сборника на юриспруденцията (том ІІ).
8.2. Второинстанционно производство пред ОС (срещу актове на
СПС)
Приложение І към Устава на Съда урежда изрично производствата
по жалбите срещу решенията на Съда на публичната служба. Разпоредбите по същество повтарят режима по делта пред Съда по жалби
срещу първоинстанционните решения на Общия съд.
8.2.1. На обжалване пред Общия съд подлежат окончателните решения на СПС и решенията, с които частично се разрешават материалноправни въпроси или се разрешава процесуален въпрос по възражение за липса на компетентност или за недопустимост
8.2.2. Преклузивният срок е 2 месеца от съобщаването на решението.
8.2.3. Право да обжалва има всяка страна, чиито искания са били
изцяло или частично отхвърлени. Встъпващите страни обаче могат да
обжалват само когато решението на СПС ги засяга пряко (това правило не се прилага по отношение на ДЧ и институциите на ЕС – чл. 9
Прил. І УСЕС).
8.2.4. Обжалването се ограничава само до правни въпроси – на основание липса на компетентност на СПС, нарушение на процесуални прави258

ла, което накърнява интересите на жалбоподателя и нарушение на правото на ЕС. Размерът на присъдените разноски или страната, на която се
възлагат, не подлежат на отделно обжалване (чл. 11 Прил. І УСЕС).
8.2.5. Правилата относно хода на производството пред ОС са доуредени в чл. 137–149 на ППОС. Производството пред ОС се образува
с подаването на жалба в секретариата на ОС или на СПС и се състои
от писмена и устна фаза, освен ако той не реши да не провежда устна
фаза (чл. 12, § 2) по условията, предвидении в чл. 146 ППОС.
8.2.6. Ако обяви жалбата за основателна, ОС отменя решението на
СПС и решава сам спора. Когато фазата на производството пред СПС
не позволява това, ОС му връща делото за решаване, при което, решенията на ОС по правни въпроси са задължителни за СПС.

9. Първоинстанционно производство пред СПС

Приложение І към УСЕС съдържа някои общи разпоредби и изрично препраща към ППОС. Преди приемането на процесуален правилник на Съда на публичната служба, приложим беше процесуалният
правилник на Общия съд.
9.1. Съдът на публичната служба заседава в състави от 3 съдии, освен когато по изключение се произнася 1 съдия или заседава в състав
от 5 съдии или по изключение (много рядко) в пленум.
9.2. Председателят на СПС председателства пленума и състава от
петима съдии.
9.3. Производството пред СПС се урежда от общите правила за производствата пред СЕС по Дял ІІІ УСЕС, към които изрично препраща
чл. 7 Прил. І УСЕС.
9.3.1. Особеност е отсъствието на реплика и дуплика, освен ако изрично не се разреши (чл. 7, § 3).
9.3.2. Изрично е предвидена възможност (чл. 7, § 4) за доброволно
решаване на спора във всеки стадии на производството, за което СПС
е приканен да съдейства активно.
9.4. Процесуалните актове на СПС подлежат на обжалване пред
ОС в срок от 2 месеца от съобщаването им (чл. 9 Прил. І УСЕС).
9.5. Извън това производството пред СПС няма съществени особености, които да изискват изричното им проследяване.
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10. Отклонения от типичното развитие на производството

10.1. Бързо производство. УСЕС (чл. 23-а669) предвижда възможност
за осъществяване на бързо производство.
10.1.1. То е възможно, когато особени обстоятелства налагат съдът
да се произнесе във възможно най-кратък срок, като това може да се
изрази в по-кратък срок за представяне на заключения или писмени
бележки на страните или решаване на делото без заключения на ГА.
10.1.2. Според чл. 39 ППС Председателят на Съда може да се произнася в бързо производство по искове за спиране на изпълнението (по
чл. 278 ДФЕС), да налага временни мерки (по чл. 279 ДФЕС) или да
спира принудителното изпълнение (по чл. 299, ал. 4 ДФЕС – виж подолу т. 10.5.). Определението на председателя е временно и по никакъв
начин не предрешава решението на Съда по съществото на делото.
10.1.3. Бързото производство пред Съда е уредено в чл. 62-а ППС670
(респ. производството пред ОС е уредено в чл. 76-а ППОС). Страната трябва да поиска писмено провеждането на бързо производство с
формално отделен акт, който се внася заедно с ИМ (за ищеца) или с
писмената защита (за ответника). Тогава страната се лишава от възможността да направи реплика, респ. дуплика, освен ако председателят не го счете за необходимо. По изключение предложение за бързо
производство може да напри и самия СД.
10.1.4. Решение дали да се пристъпи към бързо производство взима
Председателя на Съда по предложение на СД, след като изслуша другата страна и ГА. Когато е по искане на ищеца, председателят се произнася веднага след депозирането на писмената защита на ответника, а когато е по искане на ответника – веднага след като то бъде направено. Той
определя датата на заседанието за устни пледоарии (чл. 44 ППС), която
веднага се съобщава на страните. Страните могат да допълнят своите
аргументи и да предлагат доказателства в рамките на устната фаза.
10.1.5. Исковата молба или жалбата и писмената защита могат да се
допълват от реплика и дуплика само ако Председателят смята това за необходимо. Встъпила страна може да представи писмено становище само
ако Председателят прецени това за необходимо (чл. 62-а, § 2 ППС).
10.1.6. Непосредствено след представянето на писмената защита или вземането на решението за разглеждане на делото по реда на
бързо производство, ако това решение е взето след представянето на
669
Тази нова разпоредба е добавена в УСЕС с Решение на Съвета 2008/79/ЕО, Евратом (ОВЕС, № L-24 от 29.1.2008 г., с. 42).
670
Да се внимава да не се допуска объркване с чл. 62-а УСЕС, който предвижда
спешно производство при преразглеждане на касационно решение на ОС – виж по-долу.
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писмената защита, Председателят определя датата на съдебното заседание, която незабавно се съобщава на страните (§ 3).
10.1.7. В хода на цялото производство Председателят се произнася
след изслушване на ГА (§ 4).
10.1.8. Чл. 104-а ППС (във вр. с. чл. 23-а УСЕС) предвижда ред за бързо производство по преюдициални запитвания (виж по-долу Глава 10, т. 13.4.).
10.2. Спешно производство
Възможността за провеждане на спешно производство, различно от
бързото производство, е предвидена в чл. 62-а УСЕС.
10.2.1. Спешно производство се допуска само по искане на Първия
ГА и само в случай на преразглеждане от Съда на второинстанционно
решение на ОС (по жалба срещу решение на специализиран съд). Това
производство е разгледано подробно по-горе, Глава 5, т. 3.
10.2.2. Спешното производство може да предвижда и ограничаване на
страните и другите заинтересовани лица и при особено спешни случаи –
пропускане на писмената фаза на производството (чл. 23-а, ал. 3 УСЕС).
10.2.3. Отделно от това чл. 23-а УСЕС допуска провеждане на спешно производство във връзка с преюдициални запитвания, свързани с
пространството на свобода, сигурност и правосъдие (уредено в чл. 104b ППС, виж подробно виж по-долу Глава 10, т. 13.5.).
10.2.4. По делата в компетентността на ОС и СС не се допуска провеждане на спешно производство.
10.3. Съединяване на дела
По всяко време Председателят може с определение да разпореди съединяване на висящи дела с общ предмет (чл. 43 ППС и чл. 50 ППОС)
– и това е често срещана практика. Съединяването е възможно в писмената, в устната фаза или за разследването671. Решението се взима от
Председателя, след изслушване на ГА и страните. Съединените дела
могат и да бъдат разделени672.
10.4. Встъпване (чл. 37 УСЕС и чл. 93 ППС за Съда, чл. 53 УСЕС и чл.
115 и 134 ППОС за ОС)
В правото на ЕС не е предвидено принудително привличане – нито
по искане на страните, нито по инициатива на съда. За сметка на това
е възможно доброволното встъпване. ДЧ и институциите дори имат
привилегията да могат да го поискат, без да доказват интерес673.
Интересен пример е делото на Гугъл: CJCE (Ord.), 2008, Google, AJ C-236/-238/08.
Виж напр. определението на Председателя от 4 август 2008 г. за разделяне на
дело Abdullah, C-177/08 от делата Salahadin Abdulla et a., AJ C-175, 176, 178 & 179/08.
673
Често ДЧ се включват в дела за отмяна на актове на институциите или за уста671

672
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10.4.1. Всяко частно лице, което докаже пряк674 интерес675 от решаването на спора676, също може да встъпи в съдебното производство677
(очевидно без производствата срещу ДЧ678, между институции или на
ДЧ срещу институция на ЕС).
10.4.2. ДЧ, институциите и всяко ФЮЛ могат да оспорват решение,
постановено без те да бъдат изслушани, когато това решение накърнява техни права (чл. 42 ППС).
10.4.3. Встъпването се разрешава въз основа на писмена молба. Молбата може да бъде подадена в срок до 6 седмици от деня на обнародване в ОВЕС на съобщението за вписването на исковата молба.
10.4.4. Молбата се съобщава на главните страни, които излагат съображенията си, след което Председателят (или ако той го възложи
– съдът – чл. 93, § 2, ал. 3) се произнася с определение. Ако Председателят допусне встъпването, на встъпилата страна се изпращат всички материали по делото, връчени на страните. По искане на някоя от
страните обаче председателят може да изключи от изпращаните доказателства тези, които са секретни или поверителни.
10.4.5. Определя се срок, в който встъпващата страна да представи
писмена защита, съдържаща подкрепа на доводите на една от главните страни (освен по чл. 134, § 2, ал. 2 и § 3 ППОС, който позволява на
встъпилите страни да предявяват искания и правни основания, различни от тези на главната страна) и посочване на доказателства.
10.4.6. Искането за встъпване трябва да отговаря на изискванията
за исковата молба (респ. писмената защита), т.е. встъпването „трябва
да се основава на ясни основания, препращането към изложените от
основната страна искания и основания е недостатъчно”679.
новяване на нарушение на УД от друга ДЧ. Разбира се, встъпването трябва ясно да се
различава от излагането на писмено становище от институция на ЕС или ДЧ в рамките на ППЗ (виж по-долу Глава 10).
674
Съвсем наскоро Съдът отхвърля встъпването на отделни членове на една професионална асоциация (Европейският съвет на адвокатурите), които искат да подкрепят нейния иск: „Производството пред Съда може много да се утежни и разшири, ако всеки член
на асоциацията поиска да встъпи, за да я подкрепи, без да доказва специфичен интерес
по отношение на предмета на спора, годен да оправдае собственото му включване” – CJ
(Ord.), 29. 4. 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals c/ Commission, C-550/07 P, p. 12-15.
675
Добър пример на аргументация на интерес намираме в CJCE, 2009, Der Grüne
Punkt, С-385/07.
676
Изобщо не се допуска встъпване в производствата за преюдициално заключение
– виж като пример отказа на Съда на искането за встъпване на европейската служба
за контрол на данните – CJCE (Ord), 2007, Tietosuojavaltuutettu…, C-73/07, Rec. I-7075.
677
Встъпване на частни лица е невъзможно по делата между ДЧ или между институции на ЕС.
678
CJCE (Ord), 2008, Commission c/ Italie, C-503/06, Rec. I-74, p. 15.
679
TPI, 2009, Diputation Foral de Alava et Gobieno Vasco c/ Commission, AJ T-222-229/01,
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10.4.7. Правилата за процесуалното представителство важат и за
встъпващата страна.
10.4.8. Встъпването не връща процеса в началото – встъпващият участва в процеса за процесуалните действия след момента на встъпването и
е обвързан от осъществените процесуални действия (чл. 93, § 4 ППС).
По всяко време, обаче, встъпващият може да направи възражение за недопустимост, въпреки че основната страна не го е направила.
10.4.9. По всяко време на производството встъпилата страна може да
се оттегли, без това да повлияе на главния иск680.
10.5. Спиране на изпълнението и други временни мерки
Чл. 278 ДФЕС определя, че исковете пред СЕС нямат суспензивно
действие. Второто изречение на чл. 278 обаче овластяват СЕС да постановява спиране на изпълнението на оспорван акт, а чл. 279 – да разпорежда и други необходими временни мерки. Общият правен принцип
за гарантиране на пълна и ефективна съдебна защита предполага „да
се осигури временната защита на страните, когато е необходима, за
да се осигури пълната ефикасност на бъдещото съдебно решение”681.
Предназначението е да се гарантира, че докато съдът се произнесе по
същество, няма да настъпят последици, които да се изразяват в тежки
и непоправими вреди или да се намали ефекта от решението по същество – но и без да се предрешава спорът по същество, предвид временния характер на тези мерки682.
Материята е доуредена в чл. 83-90 ППС и чл. 104-110 ППОС.
10.5.1. Налагането на временни мерки може да се поиска само в рамките на друго основно производство – според чл. 83, § 1, ал. 2 ППС искане на временна мярка „е допустимо само ако е направено от страна
по дело, по което е сезиран Съдът, и ако се отнася до това дело”. За
СЕС „допустимостта на едно искане за налагане на временни мерки
по чл. 279 е подчинена на наличието на достатъчно широка връзка на
исканата мярка с искането и предмета на основния иск”683.
Така подобно искане ще е напълно естествено както в производство
за отмяна на акт, така и в производствата за договорна или извъндоговорна отговорност, за нарушение на ДЧ, по обжалване на предходен
съдебен акт (чл. 60, ал. 2 УСЕС) – но не и в рамките на производство по
T-265-270/01.
680
Полша встъпва и сетне се оттегля от делата CJCE, 2008, Commission c/ Espagne,
C-207/07, Rec. I-111 и CJ, 22. 4. 2010, Commission c/ Lituanie, C-350/08.
681
CJCE (Оrd.), 1996, Allemagne с/ Commission, C-399/95 R, Rec. I-2441; CJCE (Оrd.),
2001, Autriche с/ Conseil, C-445/00 R, Rec. I-1461.
682
CJCE (Оrd.), 1982, Ford с/Commission, 229/82 R, Rec. 3091, p. 3-4.
683
T (Оrd.), 17. 12. 2009, Vereniging Milieuedefensie et Stihting Stop Luchtverontreiniging
Utrecht с/ Commission, T-396/09 R.
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преюдициално запитване, където подобна възможност има националният съд, гледащ делото по същество684. За 10 години от 1997 до 2006 г.
са направени над 400 искания по дела пред СЕО, за периода 1989–2006 г.
– над 450 по дела пред ПИС.
10.5.2. Искане за налагане на временни мерки може да се прави по всяко
исково производство – срещу актове на институции (и др. органи на ЕС), за
обезщетение, срещу санкционни актове, дори по делата срещу ДЧ685.
10.5.3. Искането за спиране на изпълнение обаче е допустимо само
в отменително производство686 – според чл. 83, § 1 ППС „молбите за
спиране на изпълнението на акт на институция са допустими само ако
молителят е обжалвал този акт пред Съда”.
10.5.4. Съдът отхвърля основания, които са извън неговата компетентност по главния иск687 или които по същество имат същия предмет като
него, за да не се допусне предварително произнасяне по същество688.
10.5.5. Спиране на изпълнението може да бъде поискано от ищеца
по главния иск за отмяна на акта или от встъпила страна или трета
обжалваща страна. Той трябва да може да докаже интерес689, вредите
трябва да са лични, не групови или абстрактни690, неминуеми и реални691. Ще бъде отхвърлено искане, обосновано с бъдещ, несигурен и
алеаторен риск692 – степента на вероятност трябва да е достатъчна693.
10.5.6. Съдът и ОС могат да разпоредят отлагане на изпълнението
на всеки акт на институция на ЕС или на орган в ДЧ694.
10.5.7. Временните мерки обаче не могат да целят резултат, по същество
идентичен на този, който се цели с иска по същество695. Ще бъде отхвърлено и искане по дело, по което се иска отмяна на акт, без да е очевидно
Виж като особено ярки примери: CJCE, 1976, Factortame Ltd., C-213/89, Rec. I-2433;
(на бълг. език 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 287); CJCE, 1991, Zückerfabrik et a., AJ
C-143/88 et C-92/89, Rec. I-415 и CJCE, 1995, Atlanta (I), С-465/93, Rec. І-3761
685
CJCE (Оrd.), 1994, Commission/Grèce, C-120/94 R, Rec. I-3037, p. 42.
686
Виж съвсем наскоро T (Оrd.), 26. 3. 2010, Alisei c/ Commission, T-16/10 R.
687
TPI (Оrd.), 1993, Gestevision Telecinco/Commission, T-543/93 R, Rec. II-1409.
688
CJCE, 1979, R, B. с/Parlement, 798/79, Rec. 3635.
689
TPI (Оrd.), 1998, Prayon-Rupel с/Commission, T-73/98 R, Rec. II-2769. Виж също как
Председателя допуска искането на френския политик Жан-Мари Льо Пен за спиране
на действието на атакуваното от него решение за прекратяване на мандата му на евродепутат, след което обаче СЕО отхвърля самия иск за отмяна – CJCE (Оrd.), 2003, Le
Pen c/ Parlement, C-208/03 P(R), Rec. I-7939.
690
CJCE (Оrd.), 1964, Ley с/Commission, 12/64 R, Rec. 175.
691
TPI (Оrd.), 1997, Micheli et a., T-183/97 R, Rec. II-1473.
692
TPI (Оrd.), 1993, Cie Maritime Belge Transport с/Commission, T-24/93 R, Rec. II-544.
693
CJCE (Оrd.), 1993, Allemagne с/Commission, …….. Rec. I-3667.
694
CJCE, 1994, Commission c/ Belgique, 87/94, Rec. 1994, p. 1395.
695
TPI (Оrd.), 1996, Moccia Irme, T-164/96 R, Rec. II-2261.
684

264

индивидуалното засягане на ищеца696. Искането ще е недопустимо и когато е очевидно, че основният иск е недопустим поради несъществуване
на атакувания акт697, или когато придружава иск с невъзможен предмет –
напр. установяване на бездействие на ЕК за незавеждане на дело срещу ДЧ
(виж по-долу Глава 9)698 или просто когато е очевидно, че неспирането на
изпълнението на атакувания акт няма как да причини вреди на ищеца699.
10.5.8. Искането се прави с отделен акт700, който трябва да отговаря на
изискванията за исковата молба и да посочва предмета на спора, обстоятелствата, от които произтича неотложността на мярката, както и фактическите и правните обстоятелства, които позволяват „на пръв поглед”
да се установи необходимостта от налагане на временната мярка701.
10.5.9. Връзката с основния иск трябва да е достатъчно очевидна702.
Недопустимостта на основния иск обаче води и до недопустимост на
искането за временни мерки703.
10.5.10. Моментът за внасяне на искането не е определен – това
трябва да се направи веднага, щом е възможно и докато е необходимо,
може да стане след като съдът се произнесе по допустимостта на основния иск, но не и когато вече е започнал да го разглежда по същество704.
Едно твърде късно поставяне на искането ще предполага очевидно
отсъствие на спешност… Ако бъде внесено преди произнасянето по
допустимостта на основния иск, съдът се произнася извън въпроса за
допустимостта на основния иск (чл. 36 УСЕС), но ако прецени, че не
необходимо, може накратко (предвид спешността на произнасянето705) да констатира наличието на някои елементи, позволяващи на
CJCE (Оrd.), 1988, Distrivet SA с/ Commission, 376/87 R, Rec. 209; TPI (Оrd.), 1995,
Danielsson et a. с/Commission, T-219/95 R, Rec. II-3051.
697
CJCE (Оrd.), 1986, Assoc. momentanée Breda-Geomineraria с/ Commission, 231/86 R, Rec.
2639. Такъв беше случаят с българското дело срещу „позицията на ЕК” относно реакторите на АЕЦ „Козлодуй” – доколкото беше ясно, че съдът ще установи „липса на годен
за атакуване акт” (такава „позиция” никога не е имало), адвокатът по делото проф. Реймонд Ван дер Елст настоя изобщо да не се прави искане за спиране на изпълнението,
което би било отхвърлено като недопустимо именно на това основание – подробно виж
в Атанас СЕМОВ (съст.), Козлодуйският въпрос, Институт по Европейско право, С., 2003.
698
CJCE (Оrd.), 1994, Schulz с/Commission, C-97/94 PR, Rec. I-1701.
699
TPI (Оrd.), 2000, Costacurta с/Commission, T-202/00 R, Rec. p. II– 931.
700
Условията са уредени в чл. 38 и 38 ППС и чл. 43 и 44 ППОС.
701
Чл. 83-90 ППС, чл. 104-110 ППОС, чл. 102-108 ППСПС).
702
TPI (Оrd.), 1997, Eurocoton et a. с/Conseil, T-213/97 R, Rec., II-1609; TPI (Оrd.), Goldstein
с/Commission, T-100/98, p.15; TPI (Оrd.), 2000, Hautem с/BEI, T-11/00 R, Rec.II-301.
703
CJCE (Оrd.), 1993, Van Parijs et a. с/Conseil et Commission, C-257/93 R, Rec. I-3917.
704
CJCE (Оrd.), 1960, Erzbergbau с/H. A. CECA, AJ 3-18/58, 25 et 26/58, Rec., p. 459, на
бълг. език виж 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 225.
705
CJCE (Оrd.), 1986, Fabrique fer Charleroi с/Commission, 351/95 R, Rec. 1307.
696
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пръв поглед да се предположи допустимостта на основния иск706. От
друга страна мерките трябва да бъдат наложени и да проявят ефект
преди произнасянето по същество по спора707.
10.5.11. Искането се съобщава на другата страна, която разполага с
определен от председателя срок да изложи писмено съображенията си.
10.5.12. Отлагането на изпълнение или налагането на временни
мерки (чл. 279 ДФЕС, стар чл. 243 ДЕО) е възможно ако са налице три
кумулативни условия708:
10.5.12.1. Главният иск трябва да не е очевидно недопустим или неоснователен (например подаден извън срока или от очевидно нелегитимирана страна) – за да се допусне временна мярка, трябва да се
предполага поне малък шанс основният иск да бъде уважен709;
10.5.12.2. Мярката трябва да изглежда необходима за избягване на
тежко и непоправимо увреждане на интересите на страната (преки,
лични интереси, не например колективни710), която иска мярката711.
Увреждането няма да бъде непоправимо, ако е от такъв характер, че
решаването на делото по същество да позволява щетите изцяло да бъдат възстановени – като например всякакви парични щети, натрупани
лихви. Вредата трябва да е за самия ищец, не за трето лице. Тя в никакъв случай не трябва да се дължи на собствената небрежност на ищеца.Тук никога не попадат и финансови загуби (винаги поправими),
освен при риск от фалит на ищеца712.
10.5.12.3. Решението трябва да не търпи отлагане (да не може да се
изчака решението по същество), като съдът преценява засягането на
интересите на ищеца и на ответника или трети лица, преди да постанови мярката713.
10.5.12.4. На практика СЕС добавя и четвърто условие за допустимост: преценката на съотношението на интересите (общият и на заинтересованото лице) трябва да е в полза на ищеца714. Той трябва да прецени както дали ако не спре изпълнението на акта, евентуалната му
последваща отмяна няма да е недостатъчна за пълно възстановяване
CJCE (Оrd.), 1986, Groupe Droites européennes et Parti FN с/Parlement, 221/86 R, Rec. 2969.
CJCE (Оrd.), 1997, Pays-Bas с/Conseil, C-110/97 R, Rec. I-1795.
708
Особено добър пример е делото TPI (Оrd.), 2006, Globe с/ Commission, T-114/06 R,
Rec. II-2627.
709
TPI (Оrd.), 2001, Bactria с/ Commission, T-339/00 R, Rec. II-1721, p. 74-90.
710
TPI (Оrd.), 1999, Pfizer Animal Health с/ Conseil, T-13/99 R, Rec. II-1961.
711
TPI (Оrd.), 2001, Free Trade Foods с/ Commission, T-350/00 R, Rec. II-493.
712
TPI (Оrd.), 2001, Arizona Chemical et a. с/ Commission, T-369/03 R, Rec. II-205.
713
CJCE (Оrd.), 1996, Royaume-Unie c/ Commission, 18/96 R, Rec. І-3906.
714
CJCE (Оrd.), 1994, Descom Scales Manufacturing с/ Conseil, C-6/94 R, Rec. I-867. Виж
също: CJCE (Оrd.), 1999, Italie с/ Commission, C-107/99 R, Rec. I-4011; CJCE (Оrd.), 2001,
Commission с/ Trenker, C-459/00 P (R), Rec. I-2823.
706
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на положението, и обратно, дали евентуалното временно спиране на
изпълнението няма да намали пълния му ефект, в случай, че искането
за отмяна бъде отхвърлено. Така може да вземе предвид и интересите на трети лица, които не са страни по делото715 или да подложи на
съпоставка интереса на ищеца и общия интерес на доброто правосъдие716. Съдът може да съпостави засягането на два интереса – този на
ищеца и този на ответника (или общия интерес)717.
Ако дори само едно от тези четири условия не е изпълнено, съдът ще
отхвърли искането като недопустимо. Той може да посочи на страната
как трябва да бъде доказано, че условията са изпълнени, както и реда,
по който ще ги преценява718. От неговата свободна преценка зависи в
какъв ред ще провери спазването на тези условия – той може да се задоволи да установи, че само едно от условията не е удовлетворено, за да се
произнесе отрицателно, без изобщо да се занимава с другите719.
10.5.13. Съдът се произнася с окончателно мотивирано определение, което не подлежи на обжалване (чл. 86, § 1 ППС). То незабавно се
съобщава на страните. В него може да се посочва до кога е в сила (като
е възможно продължаване на действието му и след посочената дата
с отделно произнасяне720) спирането на изпълнението на съответния
акт, в противен случай временната мярка престава да се прилага от
обявяването на решението по същество.
Определението на ОС подлежи на обжалване пред Съда (чл. 57,
ал. 2 УСЕС).
10.5.14. Постановените мерки действат от момента на влизане в сила
на определението за налагането им и до влизането в сила на решението
по делото по същество. Ако възникват разноски, въпросът за възлагането им се решава в същото определение. Съдът може да поиска молителят да представи обезпечение според обстоятелствата (чл. 86, § 2 ППС).
10.5.15. По искане на някоя от страните, определението може по
всяко време да бъде изменено или отменено поради промяна на обстоятелствата (чл. 87 ППС)721.
CJCE (Оrd.), 1978, Simmenthal, 92/78 R, Rec. 1129.
CJCE (Оrd.), 1987, Commission с/ Irlande, 45/87 R, Rec. 783.
717
Въпреки че Белгия очевидно нарушава европейска норма относно автобусните
превози, Председателят на СЕО отказва да уважи искане за спиране на действието на
приложимия национален закон, отчитайки като по-съществен интерес този за сигурността на пътниците, защитени от иначе несъвместимата с правото на ЕС белгийска
норма – CJCE (Оrd.), 1994, Commission с/ Belgique, C-87/94 R, Rec. I-1395.
718
CJCE (Оrd.), 1995, Commission с/Atlantic Container Line et a., C-149/95 P (R), Rec. I-2165.
719
Напр. достатъчно е да установи само отсъствието на спешност: TPI (Оrd.), 2003,
Leali SA с/ Commission, T-46/03 R, Rec. II-4473.
720
Така съвсем наскоро: T (Оrd.), 15. 1. 2010, United Phosphorus с/ Commission, T-95/09 R II.
721
CJCE (Оrd.), 2008, Commission c/ Pologne, C-193/07 R-2.
715
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10.5.16. При отхвърляне страната може да внесе друго искане, основано на други обстоятелства (чл. 88 ППС и чл. 109 ППОС).
10.5.17. Временните мерки трябва да предоставят на ищеца „подходяща
временна защита за избягване на вреди, които могат да настъпят от продължаващото изпълнение на атакувания акт, чиято законосъобразност
сериозно е поставена под съмнение”722. Те не трябва да имат за предмет
„тълкуването на общностна норма”723 или декларативно тълкуване на диспозитива на едно съдебно решение724. Те не могат да предрешават изхода
на делото по същество или да имат необратим или непоправим характер.
10.5.18. Компетентен да налага временни мерки (чл. 39 УСЕС) е Председателят на Съда (респ. на ОС), освен когато се произнася съставът (чл.
36 УСЕС). Ако председателят е възпрепятстван да присъства, мястото му
се заема от друг съдия при условия, предвидени в Процесуалния правилник (по чл. 11 ППС – от един от председателите на 5-членни състави,
в ОС – един съдия, изрично определен за целта от Председателя).
10.5.19. Определението за налагане на временни мерки няма сила на
присъдено нещо и по всяко време може да се поиска (чл. 108 ППОС) то
да бъде изменено или отменено поради промяна на обстоятелствата725.
10.5.20. Когато постановява спиране на изпълнението на един акт,
съдът трябва да не допуска да се засегне общностното законодателство, да се нанесат щети на ЕС726 или да възникне риск за общественото здраве727, нито пък обратно да се засегне ефективността на решението по спора по същество728. Може да се спре изпълнението на цял акт
или на отделна разпоредба – като се вземе предвид дали тя е отделима
от целия акт и евентуалното й неприлагане няма да препятства действието му. В практиката си СЕО е отхвърлял искания за спиране на изпълнение на актове, които още не са влезли в сила, които сами по себе
си не пораждат правни последици (съобщение на ЕК за бъдещ акт);
на актове, чиито правни последици вече са настъпили окончателно;
актове, които вече са отменени и др.
10.5.21. По отношение на другите временни мерки, съдът е напълно
свободен в преценката си какви да бъдат те – действие или бездействие – и в какъв обем729. Те най-често възлагат задължения на автора на
акта, но могат да се отнасят и за друг орган на ЕС, който не е страна по
CJCE (Оrd.), 2001, Autriche с/Conseil, C-445/00 R, Rec. I-1461.
TPI (Оrd.), 1996, Lehrfreund с/Conseil et Commission, T-228/95 R, Rec. II-111.
724
TPI (Оrd.), 2000, Hautem/BEI, T-11/00 R, Rec. II-301).
725
CJCE (Оrd.), 2002, Commission с/Artegodan, C-440/01 P (R), Rec. I-1489, p. 66.
726
CJCE (Оrd.), 1977, NTN Toyo Bearing с/Commission, 113/77 R-INT, Rec. 1721.
727
CJCE (Оrd.), 1982, Commission с/France, 42/82 R, Rec. 841.
728
CJCE (Оrd.), 1994, Commission с/Grèce, C-120/94 R, Rec. I-3037.
729
TPI (Оrd.), 1995, Connolly с/ Commission, T-203/95 R, Rec. II-2919, p.25.
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делото730, както и за националните власти, които прилагат общностния акт, чиято отмяна се иска731, или които прилагат национален акт,
предмет на производство срещу тази ДЧ.
10.6. Възражение
10.6.1. Член 277 ДФЕС предвижда възможност да се иска прогласяване на незаконосъобразността на всеки нормативен акт на ЕС, без да
се завежда отделно производство за отмяната на този акт732 (по чл. 263
ДФЕС) и независимо от изтичането на срока за завеждане на такова
производство, като обаче се използват всички, предвидени за него, основания за отмяна.
Материята е доуредена в чл. 91 и 92 ППС.
10.6.2. В същото време възражението няма самостоятелно приложение и възможно само в рамките на висящо дело.
СЕС многократно подчертава, че този правен способ е израз на общия принцип за гарантиране на възможност на всяка страна да оспори валидността на един акт, който я засяга пряко и индивидуално и
който е основание за търсене на отговорност за неизпълнението му от
нея – когато тази страна не може сама да заведе иск за отмяната на този
акт733. Този принцип отразява разбирането за ЕС като правова общност, разполагаща с една пълна система от правни способи за защита
на субективните права на лицата734.
10.6.3. Възражението е процесуален способ, пряко свързан с условията на иска за отмяна по чл. 263 ДФЕС (стар чл. 230 ДЕО)735. В известен
смисъл той компенсира твърде ограничителните условия за атакуване
на общностните правни актове, предвидени в уредбата на производството за отмяна по чл. 263.
10.6.4. Възможността за повдигане на възражение е в пряка зависимост от основния иск. Възражението ще бъде обявено за недопустимо,
ако е недопустим основният иск736.
CJCE (Оrd.), 1986, Royaume-Uni с/Parlement européen, 23/86 R, Rec. 1085.
CJCE (Оrd.), 1976, Sté pour Exportation Sucres с/Commission, 88/76 R, Rec. 1585.
732
Подробно виж напр. Michel WAELBROECK, Le contrôle incident de la légalité des
actes communautaires – in: La protection juridictionnelle des droits dans le système communautaire,
Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 135.
733
CJCE, 1979, Simmenthal, 92/78, Rec. 777, p. 39; TPI, 2001, Kik/OHMI, T-120/99, Rec. II2235, p. 21; TPI, 2003, Alessandrini et a. с/Commission, AJ T-93/00 et T-46/01, Rec. II-1635, p. 76.
734
CJCE, 1998, Kruidvat с/Commission, C-70/97 P, Rec. I-7183, p. 48; CJCE, 2002, National
Farmers’ Union, C-241/01, Rec. I-9079, p. 34 et s.
735
Пост. практика, знаково е делото CJCE, 1994, TWD Textilwerke Deggendorf с/
Allemagne, C-188/92, Rec. I-833.
736
Пост. практика – още от 1963 г.: CJCE, 1963, Macchiorli Dalmas e Figli с/H.A. CECA,
1/63, Rec. 615; CJCE (Оrd.), 2000, Schiocchet с/Commission, C-289/99 P, Rec. I-10279.
730
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10.6.5. По аргумент от чл. 277 ДФЕС възражение може да бъде направено по всяко производство от компетентността на съдебната институция на ЕС (разбира се, само в рамките на правораздавателната
компетентност, не и на тълкувателната или консултативната). Намира широко приложение в производствата срещу актовете, налагащи
санкции737, по делата на служителите на ЕС738 и дори по делата за обезщетения739. Общият съд например приема, че такова е възможно и в
производството относно общностните марки740. И обратно – СЕС не
приема подобна възможност в полза на ДЧ по делата за държавните
помощи по чл. 108, § 5, ал. 2 ДФЕС741.
Разбира се, възражение за незаконосъобразност на съюзен акт е възможно и в производствата за противоправно бездействие на институциите (и органите – бездействащият може да се позове на незаконосъобразността на акта/нормата, който не е изпълнил, но и ищецът може
да иска да се установи незаконосъобразността на акт, който според
бездействащата институция оправдава бездействието ѝ); приложимо
и е и в производството за нарушение на Правото на ЕС от ДЧ – като се
имат предвид ограниченията и условията, представени надолу.
10.6.6. Предмет: в отклонение от правилото ответникът да изложи
наведнъж всички основания на защитата си, процесуалният правилник позволява ответникът да поиска от съда да се произнесе, без да се
разглежда спора по същество. Целта на възражението не може да бъде
друга, освен да обоснове пред съда неприложимостта на този акт.
10.6.7. Разбира се, възражение е възможно и в подкрепа на главния
иск, срещу основания на ответника (възражение срещу законността на
акт, на който се основава атакуваният – като във всички случаи става
дума за акт с общо действие, не индивидуален акт742). На практика обаче това се случва сравнително рядко. За целта актът (нормата), предмет на възражението, трябва да предхожда този, чиято отмяна се иска,
и да представлява негово правно основание (арг. от чл. 277 ДФЕС) или
е определящ за приемането му (напр. „Насоки на ЕК” във връзка с изготвянето на нормативен акт)743.

TPI, 2002, HFB et a. с/ Commission, T-9/99, Rec. II-1487, p. 415 et s.
CJCE, 1980, Hochstrass с/ Cour de justice, 147/79, Rec. 3005.
739
TPI, 2004, Malagutti-Vezinhet SA с/ Commission, T-177/02, Rec. II-827.
740
TPI, 2001, Kik с/ OHMI, T-120/99, Rec. II-2235, p. 21.
741
CJCE, 1969, Commission с/ France, AJ C-6/69 et 11/69, Rec. 523.
742
Това може обаче да е дори международен договор, който в рамките на Правото
на ЕС се ползва с предимство пред актовете на институциите – TPI, 2005, Yussouf et Al
Barakatt c/ Conseil et Commission, C-306/01, Rec. II-3533.
743
TPI, 2002, HFB et a. c/ Commission, T-9/99, Rec. II-1487.
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10.6.8. Положителни предпоставки: възражението може да се направи в рамките на висящо дело („спор, който засяга акт с общо приложение, приет от орган на ЕС”), от всяка от страните и срещу приложим
по делото „акт с общо действие” (за индивидуалните актове такава
възможност не стои, доколкото всяко лице, което се смята пряко засегнато от един такъв акт, може активно да поиска отмяната му). Възражението няма самостоятелно битие – то е възможно само във връзка с друг иск пред съюзен съд744. „Предоставената с чл. 241 ДЕО (днес
чл. 277 ДФЕС – б.м.) възможност за позоваване на неприложимостта на
един регламент не представлява автономен иск и може да се приложи
единствено инцидентно, по повод производство пред съда, на основание друга разпоредба на Договора.”745
За да се допусне възражение обаче главният иск обаче трябва да е
допустим.
10.6.9. Отрицателни предпоставки:
10.6.9.1. Страната, която се позовава на основанията за възражение, да не е можела сама да атакува акта (в производство за отмяна по
чл. 263 ДФЕС) – това е категорична практика на СЕС746. Частните лица
например преди ЛД изобщо не можеха да атакуват общите нормативните актове, нито подзаконовите актове (по смисъла на чл. 288 ДФЕС),
които не ги засягат пряко (арг. от чл. 263 ДФЕС). „Това е израз на общия принцип, гарантиращ на всяко лице, с цел да постигне отмяната
на решение, което го засяга пряко и индивидуално, да атакува всеки
институционен акт, който представлява правна основа на атакуваното
решение, ако това лице не е имало право да заведе пряк иск по чл. 230
ДЕО (днес 263 ДФЕС) срещу този акт, чиито последици ще търпи, без
да може да иска отмяната му.”747 Имено поради това разбиране обаче
люксембургската съдебната практика е сравнително бедна – обикновено частните лица правят възражение в рамките на процес пред национален съд, който, като няма право сам да прогласи невалидността
на общностна норма, отправя преюдициално запитване – и именно в
неговите рамки въпросът намира разрешение748 (макар и при аналогични ограничения относно правото на възражение на частното лице,
ако е могло директно да атакува въпросния акт и не го е направило –
виж по-долу Глава 10).

CJCE, 1981, Albini с/ Conseil et Commission, 33/80, Rec. 2141.
CJCE, 2001, Nachi Europe, C-239/99, Rec. I-1197, p. 33.
746
CJCE, 1979, Simmenthal, 92/78, Rec. 777 и мн. други.
747
TPI, 2001, Kik с/ OHMI, T-120/99, Rec. II-2235, p. 26.
748
CJCE, 1994, TWD c/ Bundesrepublik Deutschland, C-188/92, Rec. I-833.
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Това ограничение обаче не намира приложение, когато възражението се основава на аргументи за „несъществуващ” акт749.
10.6.9.2. СЕС обаче прилага доста по-различно разбиране по отношение на пропускането на възможността за атакуване на нормативен
акт, особено от държава-членка. Ако пороците на един индивидуален
акт са относително по-видими, то тези на един акт с общо действие
могат да проличат едва при неговото прилагане, след изтичането на
2-месечния срок за атакуването му по реда на производството за отмяна (по чл. 263 ДФЕС). Така на практика СЕС допуска много широко
възражения на ДЧ и институции срещу регламенти750.
И обратно – няма да се допусне възражение на ДЧ срещу решение,
адресирано до нея и останало неатакувано преди това751. СЕС прилага
ограничителен прочит дори по отношение на решение, адресирано
до всички ДЧ и като такова годно да бъде считано за акт с общо действие752. Няма съществено значение и дали става дума за производство за
установяване на нарушение от ДЧ (по чл. 258 ДФЕС)753. Същото разбиране СЕС прилага и по отношение на директивите – той „напомня, че
не може извън срока за атакуване по чл. 230 ДЕО (чл. 263 ДФЕС) да се
атакува законността на акт на общностния законодател, станал окончателен по отношение на тази държава. Впрочем постоянна практика
е една държава-членка да не може да се позовава на незаконосъобразността на директива или решение, на които е адресат, като средство за
защита срещу иск за установяване на неизпълнението им.”754
10.6.10. Възражението може да е насочено срещу целия акт само ако
порокът засяга акта като цяло, в противен случай трябва да е насочено към конкретна разпоредба и няма да е допустимо по отношение
на други разпоредби, които нямат отношение към основния иск (акт),
дори те също очевидно да са засегнати от порок755.
СЕС отказва да допусне възражение от страна на ДЧ в производство
срещу нея, искащо неприлагане на неизпълненото от нея решение,
тъй като това е типичен акт, адресиран до ДЧ, който тя е можела да

CJCE, 2003, Commission с/Espagne, C-404/00, Rec. I-6695, p. 40-41.
CJCE, 2003, Commission с/ Banque centrale européenne, C-11/00, Rec. I-7147. Особено
интересен е друг пример от 2008 г. – когато Испания прави възражение срещу регламент, чиято отмяна е поискала преди това, но искът й е бил отхвърлен – CJCE, 2008,
Espagne c/ Conseil, C-442/04, Rec. I-3571.
751
CJCE, 2002, National Farmer’s Union, C-241/01, Rec. I-9097, p. 39.
752
CJCE, 2002, National Farmer’s Union, C-241/01, Rec. I-9097, р. 58.
753
CJCE, 2008, Commission с/ Grèce, C-419/06, Rec. I-27.
754
CJCE, 2006, Commission с/ Portugal, C-53/05, Rec. I-6215.
755
TPI, 2001, Kik с/ OHMI, T-120/99, Rec. II-2235, p. 26.
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атакува756. Няма да е допустимо възражение на ДЧ и срещу директива,
адресирана до нея757. Много по-либерален е съдът обаче, когато една
ДЧ прави възражение срещу регламент, за който ЕК я обвинява, че не
го е изпълнила758.
10.6.11. Годен за атакуване акт: „акт с общо приложение, приет от
институция, орган, служба или агенция на Съюза” – тук попадат всички нормативни актове на органите на ЕС (като общо понятие, включващо 7-те институции и другите „органи”, „служби” и „агенции”).
Тази нова формулировка на ДЛ е значително по-широка от предвиденото до тогава възражение само срещу регламентите по чл. 241 ДЕО759
и кодифицира практиката на СЕО, който допусна възможността с възражение да се атакува директива760, решение761 или нетипичен акт с
правни последици, подобни на регламента, като „насоки”762.
И обратно: няма да може да се направи възражение срещу индивидуален акт (решение, на което страната е адресат), който е можело да
се атакува в исково производство763 по чл. 263 ДФЕС.
Очевидно, привилегированите ищци не могат да правят възражение срещу нормативен акт, защото могат да атакуват с иск всеки такъв
акт. Възможно е обаче предмет на възражението да бъде акт, който не
подлежи на пряко атакуване от тази страна, но се основава на друг,
срещу който пряк иск е бил възможен764.
10.6.12. Възражение може да направи всяка от страните – както ответника (срещу иска), така и ищецът (срещу елементи от защитата на
ответника). Това може да бъде:
10.6.12.1. Всяка институция (орган) на ЕС с активна или пасивна легитимация по дела пред СЕС765;

756
Пост. практика: CJCE, 1993, Commission с/Grèce, C-183/91, Rec. I-3131; CJCE, 2000,
Commission с/Portugal, C-404/97, Rec. I-4897 и др.
757
CJCE, 1992, Commission с/ Allemagne, C-74/91, Rec. I-5437; CJCE, 2004, Commission с/
Autriche, C-194/01, Rec. I-4579, p. 48.
758
CJCE, 1986, Commission с/Allemagne, 116/82, Rec. 2519.
759
Виж Атанас СЕМОВ (съст.), Учредителните договори на ЕО и ЕС. Конституция за
Европа., УИ „Св. Кл. Охридски” и ИЕП, С. 2005, с. 103.
760
CJCE, 1979, Simmenthal, aff. 92/78, Rec. 777, на бълг. език виж 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 283.
761
TPI, TWD Textilwerke Deggendorf с/ Commission, AJ T-244/93 et T-486/93, Rec. II-2265.
762
CJCE, 2005, Dansk Rorindustrie et a с/ Commission, AJ C-189/02 P, C-202/02 P, C-205208/02 P et C-213/02 P, Rec. I-10609, p. 235-236.
763
CJCE, 1978, Commission с/ Belgique, 156/77, Rec. 1881.
764
CJCE, 1981, Krupp с/Commission, AJ 275/80 et 24/81, Rec. 2489.
765
CJCE, 2003, C-11/00, Commission с/BCE, Rec. I-7147; CJCE, 2003, C-15/00, Commission
с/BEI, Rec. I-7281.
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10.6.12.2. всяка ДЧ766;
10.6.12.3. всяко физическо или юридическо лице – то не може да се
яви в качеството на ответник пред съюзен съд (делата срещу частните
лица се водят пред националните съдилища – виж по-долу), освен по
делата между институциите на ЕС и техните служители, но като ищец
може да се ползва от възражението срещу аргумент от защитата на ответника. Частно лице обаче не може да се възползва от възражение, ако
се отнася до регламент, който може да се уподоби на индивидуален акт,
годен за атакуване от него (например хибриден антидъмпингов регламент)767. Всъщност СЕС приема, че за да се откаже право на възражение
на едно частно лице срещу общностен акт, трябва да е „напълно очевидно” („да няма никакви съмнения”), че това лице е имало възможност
да го атакува пряко”768, което е трудно установимо за редица актове (индивидуални, адресирани до друго лице, но засягащи го пряко и индивидуално; регламент с последици на индивидуален акт и др.).
За да е допустимо възражението, трябва да се докаже двоен интерес:
интерес от самото възражение и засягане на правната сфера на страната.
Възможните основания за възражение не се следят от съда служебно
– те трябва да бъдат посочени от страна по делото769.
10.6.12.4. Трябва да се има предвид обаче, че съдът може и служебно
да констатира невалидността на акт, на който се основава актът, предмет на производството за отмяна, ако е засегнат от порок, изразяващ се
в некомпетентност или съществено засягане на формата.
10.6.13. Основанията на възражението, според чл. 277 ДФЕС, са тези,
които са предвидени в чл. 230, ал. 2 ДФЕС за отмяна на акт:
10.6.13.1. противозаконност поради противоречие с правен източник от по-висш ранг770:
– както писани норми, така и неписани – като общите правни принципи771;
CJCE, 1966, Italie с/Conseil, 32/65, Виж заключенията на ГА Манчини по делото
CJCE, 1988, Grèce с/Conseil, 204/86, Rec. 5323.
767
През 2001 г. СЕО приема, че частното лице „несъмнено е можело да атакува”
един регламент, като лесно докаже, че той, макар и нормативен, го засяга пряко и
индивидуално – CJCE, 2001, Nachi Europe, C-239/99, Rec. I-1197, p. 37, също CJCE, 2006,
Atzeni, AJ C-346 & 529/03, Rec. I-1875.
768
CJCE, 2008, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07.
769
Виж още от 1959 г.: CJCE, 1959, Fonderies Pont-à-Mousson с/H.A. CECA, 14/59, Rec. 447.
770
Подробно за източниците на правото на ЕС и тяхната йерархия виж Атанас СЕМОВ, Система на източниците на правото на ЕС, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2009.
СЕС последователно отстоява разбирането, че правната сила (йерархичното място)
на един акт зависи не от формата (наименованието) му, а от други критерии – като
правно основание и др.
771
TPI, 2001, AJ T-222/99, T-327/99 et T-329/99, Martinez et de Gaulle с/Parlement, Rec. II2823, p. 141 et s.
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– международен договор, част от правната система на ЕС (договор
на ЕО/ЕС с трета страна, договор между ДЧ по приложението на правото на ЕС и др.)772 – като предмет на възражението може да бъде както
самият договор (ако поражда правни последици за лицата), така и общностният акт по сключването или приложението му;
– междуинституционно споразумение, когато поражда правни последици за трети лица;
10.6.13.2. противозаконност поради съществени процедурни нарушения;
10.6.13.3. противозаконност поради некомпетентност или злоупотреба с власт;
10.6.14. Възражение може да се направи по всяко от производствата
без ППЗ пред СЕС без ограничения, но с отчитане на особеностите на
различните категории дела.
10.6.15. Срок: възможността за позоваване на незаконосъобразността на приложим по делото общностен нормативен акт не е ограничена във времето и във всички случаи не зависи от преклузивния срок
за подаване на иска (чл. 277 ДФЕС). От една страна, тя не зависи от
изтичането на срока за атакуване на акта в самостоятелно исково производство (което не винаги е възможно, а и срокът е твърде кратък: 2 м.
от публикуването или узнаването), а от друга – от други процесуални
срокове: винаги, когато срещу него бъде заведено дело за неизпълнението на един общностен нормативен акт, всяко лице може да поиска
съдът да отхвърли иска поради незаконосъобразност на този акт773.
В рамките на процеса обаче възражението трябва да бъде направено
в първия възможен момент, тъй като се отнася до същностен въпрос по
делото, чието изясняване трябва да стане в началото на производството. Когато се прави от ищеца, възражението за незаконосъобразност
трябва да е посочено в исковата молба или ясно, дори имплицитно, да
произтича от нея774.
10.6.16. Форма: СЕС проявя толерантност по отношение на начина на
формулиране на възражението, което може да бъде изрично, имплицитно или „индиректно” (подразбиращо се от основанията на защитата)775.
10.6.17. Възражението срещу общностен нормативен акт е способ,
приложим от частните лица пред национален съд. Когато срещу едночастно лице пред национален съд се води дело от национален орган
(или друго частно лице) за неизпълнение на общностен нормативен акт
или на национален правен акт по изпълнение на общностен, това лице
CJCE, mai 1991, Nakajima All Precision с/ Conseil, C-69/89, Rec. I-2069, p. 31.
CJCE, 1963, Barge с/H.A. CECA, 18/62, Rec. 529.
774
CJCE, 2008, Espagne c/ Conseil, C-442/04, Rec. I-3517, p. 23-24.
775
TPI, 1996, Baiwir с/ Commission, T-262/94, Rec. II-739.
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може да се защити с възражение за незаконосъобразност на общностния акт. Разбира се, националният съдия не е компетентен сам да установи невалидността на общностния акт – и това е типичната ситуация,
в която на разположение му е инструментариумът на преюдициалното
запитване по чл. 267 ДФЕС (стар чл. 234 ДЕО, виж по-долу Глава 10)776.
Ако има и най-малки съмнения относно валидността на приложимия
по делото общностен правен акт/норма (или на акта/нормата, на който се основава националният акт, предмет на делото)777, националният
съдия е длъжен, независимо дали действа като последна инстанция или
не, да отправи преюдициално запитване до СЕС. Ако СЕС прогласи невалидността на съответния акт/норма, националният съдия е длъжен
да се съобрази и да извлече последиците по висящия пред него спор по
същество – респ. да уважи възражението на частното лице.
В своя постоянна практика обаче, СЕО и ПИС отхвърлят възможността едно частно лице да си послужи пред национален съд с възражение
за незаконосъобразност на общностен акт, ако това лице е можело да
атакува този акт директно пред тях с иск за отмяна по чл. 263 ДФЕС778.
При това преценката дали едно подобно възражение е допустимо естествено принадлежи на националния съд, който гледа делото – но ако
той пренебрегне това ограничение или не прецени правилно обстоятелствата (особено изискванията за пряко и индивидуално засягане,
определянето на които е траен проблем в доктрината и практиката на
СЕС) и реши да отправи преюдициално запитване, то самото запитване
може да бъде обявено от СЕС за недопустимо на това основание, от което националният съдия ще може да извлече достатъчно основания за
недопустимостта на възражението по делото по същество.
Това ограничение обаче не намира приложение, когато възражението се основава на аргументи за „несъществуващ” акт779. Възражението
няма да бъде отхвърлено като недопустимо, когато е насочено срещу
акт, за който преди това е установено, че не може да бъде атакуван от
същото лице (общностен съд е отхвърлил като недопустим на това основание негов иск за отмяна)780. Така частните лица на практика винаги могат да се ползват от възражение срещу актове, които по принцип
не могат да атакуват пряко – регламент781 или директива782.
CJCE, 1962, Wöhrmann с/ Commission, AJ 31/62 et 33/62, Rec. 967.
CJCE, 2001, Nachi Europe, C-239/99, Rec. I-1197, p. 33 et s.
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Най-вече: CJCE, 1994, TWD Textilwerke Deggendorf с/Allemagne, C-188/92, Rec. I-833;
TPI, 1995, TWD Textilwerke Deggendorf, AJ T-244/93 et 486/93, Rec. II-2265.
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CJCE, 2003, Commission с/Espagne, C-404/00, Rec. I-6695, p. 40-41.
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TPI, 2001, Kik/OHMI, T-120/99, Rec. II-2235, p. 26.
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CJCE, 1996, Accrington Beef et a., C-241/95, Rec. I-6699.
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CJCE, 1997, Eurotunnel et a., C-408/95, Rec. I-6315, p.17 et s.
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Ограничението не се прилага също и когато съдът по своя инициатива решава да отправи преюдициално запитване, без позоваване
от страните на евентуалната невалидност на относимата общностна
норма, дори наистина страната да е имала възможност да атакува тази
норма и не го е направила783.
10.6.18. Освен срещу законосъобразността, възражението е допустим
способ за защита и срещу допустимостта на основния иск (чл. 91, § 1,
ал.1 ППС). Тогава то може да се отнася до това, че същият въпрос вече се
гледа от друг съд, или е изтекъл преклузивният срок, или липсва изискуемото пряко и лично засягане на ищеца от акта, чиято отмяна иска,
или пък невалидност на акта или нормата, на които се основава искът.
10.6.18.1. Основания за недопустимост се излагат най-често от институциите на ЕС срещу искове на частни лица за отмяна на регламенти. Впрочем основания за недопустимост от публичен ред784 могат
да бъдат излагани пред съда във всеки момент преди приключването
на устните прения, след изслушване на страните и ГА.
10.6.18.2. При очевидна некомпетентност (напр. спорът изобщо не
влиза в обхвата на изричната предоставена компетентност на Съда,
респ. ОС) или недопустимост (напр. липса на предмет или на процесуална легитимация, неспазен преклузивен срок и др.), съдът може
дори да обяви иска за недопустим, без да изслушва страните и дори
преди исковата молба да бъде изпратена на ответника. Съдът може
във всеки момент да се произнесе по основания за недопустимост поради съображения от обществен ред.
10.6.19. Последиците от едно уважено възражение за незаконосъобразност зависят от предмета на основния иск. То е предназначено да
поражда непосредствени последици само за страните по делото785 и
само в неговите рамки. Разбира се, инцидентното прогласяване на невалидността на общностен акт или норма няма как да не служи като
правно основание и за всички други лица в правовата общност, наречена Европейски съюз. Институцията, автор на съответния акт, е
длъжна да вземе мерки, за да го поправи или оттегли.
Като цяло може да се приеме, че въпреки ограничителните условия
за прилагането му, възражението е един важен способ за защита на
легитимни интереси и по-общо за гарантиране на интеграционната
законност в рамките на съюзното съдопроизводство.
CJCE, 2006, Risparmio, C-222/04, Rec. I-289, § 72-74.
Напр. неспазване на преклузивен срок като срока за завеждане на иска и др.
785
CJCE, 1958, Meroni с/H.A. CECA, aff. 9/56, Rec. 11, на бълг. език виж 55 най-важни
решения…, цит. съч., с. 151. Виж също: CJCE, 1974, Kortner et a. с./Conseil et a., AJ 15-33/73
et a., Rec. 177, p. 36 et s.
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10.7. Отказ от иска (или жалбата срещу първоинстанционно решение,
чл. 77 ППС и чл. 98 ППОС) е възможен (освен по дела срещу институциите за отмяна на акт или противоправно бездействие по чл. 263 и 265
ДФЕС) преди съдът да постанови решение – ако ищецът (жалбоподателят) писмено уведоми съда, че иска да оттегли иска (жалбата) си или страните постигнат споразумение по уреждането на спора и уведомят Съда,
че се отказват от всякакви претенции. Председателят разпорежда делото
да бъде заличено от регистъра и се произнася по съдебните разноски.

11. Други произнасяния на съда

Те имат извънреден характер.
11.1. Искане за отстраняване на грешки (чл. 66 ППС, чл. 84 ППОС):
материални (сгрешени имена, правописни и други явни фактически
грешки), грешка в изчисленията или очевидна неточност (вкл. в превода)786. Такова искане не позволява преразглеждане на решението, а
по-скоро цели то да стане по-близко до смисъла, вложен от съда. Отстраняването на грешките може да се направи от съда служебно или по
искане на страните, представено в много краткия срок от 2 седмици от
обявяването на решението. Другите страни се уведомяват от С и могат
да представят писмени становища в определен от председателя срок.
Съдът се произнася в закрито заседание, след изслушване на ГА. Оригиналът на определението за извършване на поправка, се прилага към
оригинала на поправеното съдебно решение, а в полето на оригинала
на поправеното съдебно решение се прави съответно отбелязване.
11.2. Поправяне на пропуск в произнасянето на съда може да се
поиска от заинтересованата страна с молба в срок от 1 месец от връчването на съдебното решение. Молбата се изпраща на другата страна,
която също може да представи писмено становище. След представянето на тези становища съдът, след изслушване на ГА, се произнася
едновременно по допустимостта и по основателността на искането.
11.3. Искане за тълкуване (разясняване) на неясно решение (чл. 43
УСЕС, чл. 102 ППС и чл. 129 ППОС). Те не позволяват преразглеждане
на решението, а по-скоро целят решението да стане по-близко до смисъла, вложен от съда („ако съществува съмнение относно смисъла или

Напр. по делото CJCE, 2007, Commission c/ Grèce, C-178/05, Rec. I-4185 СЕО поправя един от мотивите си единствено в превода на гръцки език (процесуален по делото).
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обхвата на дадено решение”). Разбирането за „неяснота” или „затруднения при разбирането” се тълкува широко787.
11.3.1. Съдът може да направи тълкуване по искане на всяка от страните или на всяка от институциите на Съюза, която докаже, че е заинтересована.
11.3.2. Молбата трябва да отговаря на изискванията за искова молба
по чл. 37 и 38 ППС и да съдържа още: посочване на съдебното решение
и текстовете, чието тълкуване се иска788.
11.3.3. Молбата се подава срещу всички страни по делото, по което
е постановено съдебното решение.
11.3.4. Страните се уведомяват, за да представят становища, изслушва се ГА и Съдът се произнася с решение.
11.3.5. Оригиналът на тълкувателното съдебно решение се прилага
към оригинала на тълкуваното решение, а в полето на оригинала се
отбелязва тълкувателното решение.
11.3.6. Това производство е принципно различно от тълкувателните производства (преюдициални запитвания по чл. 267 ДФЕС), а е и
неприложимо по отношение на решенията на Съда, постановени по
преюдициални запитвания.
11.4. По изключение една от страните може да поиска преразглеждане (ревизиране789) на решението, когато по-късно е открит факт, от
естество да засегне съществено предмета на делото.
11.4.1. Чл. 44 УСЕС позволява преразглеждане на решение при откриване на факт с решаващо значение, който при постановяването на
решението не е бил известен на страната, който иска преразглеждането. Характерът на факта е ирелевантен, съдът се интересува единствено дали е настъпил преди обявяването на решението му и дали е
годен да повлияе решаващо върху решаването на делото790.
11.4.2. Искането за преразглеждане трябва да се внесе в срок до 3
месеца от узнаването за факта, на който се основава (чл. 98 ППС), но не
по-късно от 10 години от постановяването на решението.
CJCE, 1955, Asider, Rec. 5; CJCE, 1966, Willame, Rec. 110.
Виж наскоро TPI, 2009, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat c/ Conseil, Rec. II-116.
789
Трябва да се прави ясна разлика между преразглеждането в смисъл на ревизиране (révision, по чл. 44 УСЕС и чл. 98 ППС) и преразглеждането по искане на Първия
генерален адвокат по чл. 256, § 2 и 3 ДФЕС (и чл. 62 УСЕС) в случай на риск от сериозно засягане на единството и целостта на Правото на ЕС!
790
Съдът ще отхвърли искане, когато фактите не са „неизвестни” (актът е публикуван в ОВЕС) или не е посочена връзка между неизвестните факти и мотивите на
атакувания съдебен акт – CJCE, 2009, Yeda Tarim… c/ Conseil et Commission, C-255/06
P-REV, Rec. I-53, р. 22-24.
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11.4.3. Молбата се подчинява на общите изисквания за исковата молба (по чл. 37 и 38 ППС) и трябва да съдържа още посочване на оспорваното съдебно решение и на частите, които се оспорват; ясно излагане на
обстоятелствата, на които се основава и на доказателствата. Молбата се
подава срещу всички страни по делото, решението по което се атакува.
11.4.4. Страните по основното дело се поканват да представят писмени заключения, изслушва се и ГА.
11.4.5. Съдът се произнася в закрито заседание с решение по допустимостта на молбата, изрично посочващо съществуването на ново обстоятелство, с което се признава, че то е от характер, обуславящ преразглеждане791, и искът се обявява за допустим на това основание (чл. 44, ал. 2
УСЕС). Следва разглеждане на спора по съществото, който се решава с
решение. Оригиналът на отменителното решение се прилага към оригинала на отмененото решение (чл. 100 ППС и чл. 127 ППОС). В полето
на оригинала се прави отбелязване за отменителното решение.
11.4.6. Макар че чл. 44 УСЕС предвижда преразглеждане на „решение”, СЕС допуска такова искане и срещу определение, което (прогласяващо недопустимост или очевидна неоснователност) има по същество последиците на едно решение792.
11.5. Възможно е (чл. 42 УСЕС, чл. 97 ППС и чл. 123 ППОС) и искане за преразглеждане от трето лице, на което не е била дадена възможност да се включи в делото, както и лице, което е било поканено
да се включи, но е било препятствано от форсмажорни обстоятелства
(допустимо само ако жалбоподателят докаже, че решението, което атакува, засяга правата му). Това право е предоставено на ДЧ793, институциите (вкл. органите, службите и агенциите), и всяко ФЮЛ.
Жалбата трябва да отговаря на всички изисквания за искова молба,
посочва оспорваното съдебно решение, да изложи причините, които
са препятствали участието на жалбоподателя, и да приложи доказателства. Последното обжалване е допустимо само ако жалбоподателят
докаже, че решението, което атакува, засяга правата му. Жалбата се
подава срещу всички страни по първоначалното дело794. Когато съдебното решение е публикувано в ОВЕС, молбата се подава в срок от 2
месеца от публикуването.
Съдът отхвърля искане, основаващо се на факти, които не могат да обосноват
различно решение на по-горната инстанция, а и са могли да бъдат известни на жалбоподателя – CJCE, 2007, Herbert Meister c/ OHMI, C-12/05 P-REV, Rec. I-167.
792
CJCE, 2009, Yeda Tarim… c/ Conseil et Commission, C-255/06 P-REV, Rec. I-53, p. 15.
793
Съвсем наскоро напр. TPI (Ord.), 4.2.2010, Portugal c/ Transautica et Commission,
T-385/05 TO R.
794
TPI (Ord.), 4.2.2010, Portugal c/ Transautica et Commission, T-385/05 TO R.
791
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Глава 9
Производство за установяване на нарушение
на държава-членка
Производството срещу държава-членка на ЕС е най-сериозният
правен инструмент, предоставен на Европейската комисия в качеството й на „пазител на Договорите”. В същото време това е и съдебното
производство с най-голямо политическо значение. Решенията на Съда
на ЕС по такива дела получават най-широк медиен и обществен отзвук – поради което самата възможност за започването му понякога е
достатъчна, за да се постигне основната цел: еднообразното и правилно прилагане на Правото на ЕС във всички държави-членки.
Въпреки нейната практическа значимост обаче, това е почти неизследвана в българската правна литература материя795. Това увеличава
необходимостта да се представят основните особености на това толкова различно от познатите в международното право правосъдни способи срещу суверенни държави (задължителна юрисдикция, оценка
на националното законодателство, широко приложение на общото задължение за лоялно сътрудничество), което точно отразява особената
природа и уникалния тип отношения в рамките на властовата интеграционна правова общност, наречена „Европейски съюз”.

І. Предназначение
и точно наименование на производството
1. Предназначение

Производството позволява да се гарантира спазването на интеграционната законност в целия ЕС и ефективното изпълняване на общото задължение на ДЧ за лоялно сътрудничество по чл. 4, § 3 ДЕС796
(след Договора от Лисабон, преди това уредено в „крайъгълния”
чл. 10 ДЕО797), т.е. за вземане на всички активни мерки за постигане на
Освен съвсем лаконично изложение в основните учебници, виж един скромен
самостоятелен опит за проследяване на някои елементи от производството: Деница
НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” в
администрацията на Министерския съвет, С., 2008.
796
Виж Атанас СЕМОВ, Христо ХРИСТЕВ (съст.), Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари, УИ „Св. Климент Охридски” и Институт по европейско
право, С., 2009, с. 320.
797
Виж Атанас СЕМОВ (съст.), Учредителните договори на ЕО и ЕС. Конституцията
за Европа, УИ „Св. Климент Охридски” и Институт по европейско право, С., 2005, с. 12.
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целите на интеграцията и въздържане от всякакви мерки, които могат
да попречат на тези цели. Това производство на практика ангажира отговорността на всички държавни органи на ДЧ, при едно много разширително разбиране за „държавен орган”, респ. за „държава-членка”.
Като „предпочитан” ищец по това дело, ЕК осъществява в най-чист
вид ролята си на „пазител на Договорите”: според основната разпоредба относно нейните правомощия (чл. 17 ДЕС, преди ЛД чл. 211 ДЕО,
първо тире), ЕК следи за прилагането на разпоредбите на УД и актовете,
приети от институциите – тя има не само право, но и задължение да
взима всички необходими мерки, за да гарантира спазването на законността в ЕС, в известен смисъл изпълнява ролята на „съюзен прокурор”
(с цялата условност на подобно определение, разбира се). Най-силното,
крайното средство, предоставено на разположение на ЕК, е правото й
да инициира съдебно производство срещу държава-нарушителка, разбира се, само след като с много старание изчерпи възможностите за извънсъдебно постигане на прекратяване на нарушението.
Според самия Съд на ЕС целта на производството е да се „декларира, че поведението на една ДЧ представлява нарушение на Правото на
ЕС и да се очертае това противоправно поведение”798. „Установяването
на нарушението служи основно за гарантиране на точното прилагане
на Общностното право от държавата-нарушителка”, обобщава проф.
Коен Ленартс799.
„При огромния обем общностно законодателство, фиксирани срокове и изискващи технологично време национални процедури, динамиката на производствата за нарушение е голяма.”800
Предметът на делото е чисто обективен – търси се установяване на
действително и конкретно поведение, обективно състояние, независимо от волята и отношението на държавата. Съдът не се интересува от
целта на производството (респ. на иска), а „само дали има ли нарушение или не”801.
Предназначението на производството е да гарантира точното изпълнение на Общностното право от държавите-членки. То допринася
и за определянето на точното съдържание на задълженията на ДЧ802 –
особено полезно в случаите на действителна воля за изпълнение, но
CJCE, 1979, France c/ Commission, AJ 15-16/76, Rec. 321, р. 27.
Koen LENAERTS, Dirk ARTS and Ignace MASELIS, Procedural Law of the European
Union, Sweet & Maxwell, London, 2006, second ed., p. 129.
800
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 10.
801
CJCE, 1988, Commission c/ Royaume-Uni, 416/85, Rec. 3127.
802
Напр. CJCE, 1971, Commission c/ France, 7/71, Rec. 1003, р. 49.
798
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и препятстващо всяка възможност за по-нататъшно оправдание: след
постановяването на решението на Съда на ЕС (СЕС) съответната ДЧ
не може да отрича или подлага на съмнение обхвата на задължението
си. Ако тя продължи да не го изпълнява, може да понесе отговорност
– както по отношение на ЕК (ново дело за налагане на санкции), така
и по отношение на частните лица.
Най-сетне производството е средство за директна преценка на поведението на една ДЧ803 – докато при производството за преюдициални
заключения преценка на поведението (актовете) на една ДЧ също е
възможна, но тя е косвена, индиректна804.
Навярно именно предвид тази му роля за директна преценка на поведението на една ДЧ, до днес това производство е в компетентността
единствено на Съда (СЕО преди ЛД) като първа и единствена инстанция. Реформата от Ница, която разшири значително възможността за
възлагане на Общия съд (тогава Първоинстанционен съд), макар и по
преценка на Съвета на ЕС, не обхвана единствено това производство
(освен, разбира се, производството по консултиране на СЕС относно
съобразеността на международните договори на ЕС с трети страни с
Учредителните договори).

2. Доктринално наименование и други необходими
терминологични уточнения

2.1. В правната литература на български език няма терминологично единство относно наименованието на производството. Официалният превод на УД правилно говори за „неизпълнение на задължение”. Ружа Иванова използва израза „неизпълнение на задължения”805,
а Жасмин Попова – „производство за нарушение”806, а други автори не
го именуват807. В краткото изследване на Деница Недева и Антоанета
Ризова-Калапиш се говори за „нарушение”808.
CJCE, 1984, Forcheri c/ Commission, 28/83, Rec. 1425, р. 12.
Виж още от зората на интеграционното изграждане: CJCE, 1963, Van Gend en Loos,
aff. 26/62, Rec. 3, на бълг. език 55 най-важни решения…, с. 13 и постоянна практика.
805
Ружа ИВАНОВА, Организация и функции на съдебната власт в европейските общности, Съвременно право, № 2/1993, с. 45.
806
Жасмин ПОПОВА, Оснави на правото на ЕС, Издателство „Отворено общество”,
С., 1997, с. 127.
807
Орлин БОРИСОВ, Право на ЕВропейския съюз, Арго пъблишинг, С., 2005, с. 75.
808
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008. Там се подчертава,
че „съгласно Съобщението на ЕК „Европа на резултатите – прилагане на правото на
Общността” (СОМ (2007) 502) първи и главен приоритет на Комисията е да следи въ803
804
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Проблемът идва от една страна от разминаването в терминологията на двата основни чужди езика, които се използват в българската школа по право на ЕС – френски и английски език и от друга
– от разминаването между терминология и действително съдържание.
Френският термин „manquement” следва да се превежда като „неизпълнение”, докато английският „infringement” – по-скоро като „нарушение”… Чл. 258 ДФЕС (стар 226 ДЕО) казва: „когато държава-членка не
е изпълнила задължение…” (в официалния превод на български език,
a manqué à une des obligations – на френски и has failed to fulfil an obligation –
на английски език). На практика обаче СЕС разглежда „нарушения” –
и дава широко тълкуване на разбирането за „неизпълнение” (виж подолу), точно както дава много широко тълкуване на „…задължение по
този договор”, включвайки всяко задължение, произтичащо от обвързваща норма на правото на ЕС, далеч не само норма на УД (също виж
по-долу). Редом с това той приравнява всяко „нарушение” на „неизпълнение” – ако не на конкретно, изрично формулирано задължение,
то на общото („генералното”) задължение на ДЧ за лоялно сътрудничество (респ. за„изпълнение”) по чл. 4, § 3 ДЕС.
Поради това – и предвид известна специфика на българския национален характер в отношението към „неизпълнението”, ми се струва
по-уместно, дори само по чисто дидактични съображения, да се използва израза „нарушение” – като, разбира се, „неизпълнение” също
трябва да се счита за правилно и дори по-надолу също ще бъде използвано, като синоним.
2.2. Другото терминологично уточнение, което е необходимо да се направи още тук, е свързано с характера на решението на съда по делото.
2.2.1. Макар де факто съдът да „осъжда” противоправното поведение на държавата, да я упреква, да я „посочва с пръст”, от юридическа гледна точка в основното производство (по чл. 258-259 ДФЕС, стар
чл. 226–227 ДЕО) за „осъждане” не може да става дума: нито производството има белезите на осъдително – то е типично констативно производство, нито решението по делото „осъжда” държавата – то само прогласява нарушението, констатира факта, че е извършено нарушението,
или пък обявява определено поведение за нарушение (т.е. за противоправно). Самият СЕО еднозначно и постоянно определя, че производството е предназначено да се получи „деклариране, че поведението на
една ДЧ нарушава Общностното право и то да бъде прекратено”809.
веждането (разбирай транспонирането – б.м. А.С.) на директивите на ЕО в националните законодателства на държавите-членки“.
809
Пост. практика: CJCE, 1988, Commission c/ Royaume-Uni, 416/85, Rec. 3127, § 9; CJCE,
1988, Commission c/ Ireland, 415/85, Rec. 3097, § 8 и много други.
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2.2.2. За осъждане може да се говори във второто („допълнителното”) производство – това по чл. 260 ДФЕС (стар чл. 228 ДЕО) за налагане на санкции при неизпълнение на първото решение – тогава държавата наистина бива „осъдена”: да плати определена сума, еднократна
или периодична санкция.
2.2.3. В краен случай, в новата процедура, въведена с ЛД (чл. 260, § 3
ДФЕС), която позволява в едно производство да се констатира нарушение (неуведомяване на ЕК за мерки по транспониране на директива) и
да се наложи санкция, може да се говори за „установяване на нарушение” и „осъждане” за заплащане на глоба или периодична санкция.
2.2.4. Разбира се, напълно недопустимо – както по едното, така и
по другото производство – остава използването на термина „присъда”,
което често срещаме, уви не само в медиите…
2.2.5. В текста се използва новото наименование на съдебните органи на ЕС (Съд на ЕС – СЕС и Общ съд – ОС). Когато обаче става дума за
конкретен случай, са използвани наименованията на съответния съд в
дадения момент – респ. СЕО и ПИС.

ІІ. Правна уредба
3. Правна уредба

Класическото производство срещу държави-членки е уредено в
чл. 258–260 на Договора за функционирането на Съюза (ДФЕС), които по
същество възпроизвеждат старата уредба по чл. 226–288 ДЕО (преди ЛД).
Предвидени са обаче редица изключения.
3.1. В изключително чувствителната материя на държавните помощи
чл. 108 ДФЕС (стар чл. 88 ДЕО) предвижда опростена процедура810.
3.2. Опростена процедура без досъдебна фаза е предвидена и в
чл. 114 ДФЕС (стар чл. 95 ДЕО) във връзка с сближаването на законодателствата на ДЧ относно изграждането и функционирането на общия
пазар. Същата възможност е допусната и в чл. 346–348 ДФЕС (стар
чл. 296–298 ДЕО) в особено специфичната (и също крайно чувствител810
Проф. Коен Ленартс (Koen LENAERTS, Dirk ARTS and Ignace MASELIS,
Procedural Law of the European Union, Sweet & Maxwell, London, 2006, second ed., p. 139–141)
разглежда като изключение и предвидената в чл. 86, § 3 ДЕО (дн. чл. 106, § 3 ДФЕС)
възможност ЕК да адресира директиви или решения до отделни ДЧ във връзка с предоставянето на специални или изключителни права на предприятия. Без да навлизам
в материята, съм склонен да считам, че тук не става дума за „установяване на нарушение”, а за мерки относно предотвратяването на такова и поради това не следва да се
разглежда във връзка с производствата пред СЕС.
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на) материя на националната сигурност и по-специално производството или търговията с оръжие, муниции или военни материали.
3.3. Ако разгледаните до тук 4 изключения от общия режим по
чл. 258 се отнасяха до възможност производството да започне (по иск
на ЕК или ДЧ) без да е задължителна административната фаза, то други две позволяват различен субект да получи активна легитимация:
Европейската централна банка (чл. 132, § 3 ДФЕС, стар чл. 110 ДЕО,
позволява на ЕЦБ да налага санкции при неизпълнение на нейните
регламенти или решения), респ. Съветът на директорите на Европейската инвестиционна банка (който може да упражни правомощията на
ЕК за завеждане на дело относно неизпълнение от ДЧ на задължение,
произтичащо от Устава на ЕИБ – чл. 271 ДФЕС, стар чл. 237 ДЕО).
3.4. И обратно: § 10 на чл. 126 ДФЕС (стар чл. 104 ДЕО) изрично изключва
приложението на чл. 258-259 относно прекомерния бюджетен дефицит.
3.5. Като отделно производство се разглеждаше производството по
чл. 35, ал. 7 ДЕС по спорове между ДЧ (в материята на „третия стълб”) –
особено предвид факта, че компетентността на съда е факултативна
(производство е възможно само ако спорът не е решен политически
в рамките на Съвета в срок от 6 месеца); както и производството по
чл. 35, § 7, ал. 2 ДЕС между ДЧ и ЕК относно тълкуването и прилагането на конвенциите, сключвани между ДЧ по „третия стълб” (по чл. 34,
§ 2, б. d ДЕС), но с ЛД тези разпоредби бяха отменени.
3.6. Не е предвидена специфична уредба на производството в Устава на Съда на ЕС, нито в производни източници.

ІІІ. Предмет на производството
Основният въпрос е кое поведение се обявява за „нарушение”.
Разпоредбите на чл. 258–260 ДФЕС определят лаконично и ясно
предмета на делото: ако Комисията (респ. друга ДЧ) „счита, че дадена
държава-членка не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите…”811, съдът, според чл. 260, може да „установи, че държава-членка
не е изпълнила свое задължение, което произтича от Договорите”. От
Съда се иска „установяване на неизпълнение на задължение на държава-членка” – не осъждане, нито санкциониране.
Така централно за предмета на делото е разбирането за „неизпълнено задължение”: в какво се изразява неизпълнението, от каква нор811
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Тук и навсякъде подчертаването е мое.

ма произтича задължението и кой в държавата може да ангажира отговорността й. Трябва обаче още тук да се отбележи: в своята практика
СЕС отговаря изключително широко и на трите въпроса…

4. Разбирането на СЕС за неизпълнение (нарушение)

Практиката на СЕС е постоянна и категорична: всяко неизпълнение на задължение представлява нарушение, подлежащо на констатиране в ПУНДЧ812. Преценката на Съда се свежда до просто установяване дали е налице нарушение813.
4.1. Тежестта на нарушението е напълно ирелевантна („не се прилага логиката de minimis”814), нито неговата интензивност или повтаряемост815 – съдът може да констатира нарушение дори за инцидентно
действие или бездействие816. Дори едно изолирано и наглед пренебрежимо нарушение на ПЕС е достатъчно, за да се констатира поведение,
нарушаващо ПЕС. Разбира се, ЕК, респ. друга ДЧ, е свободна да прецени дали обективно съществуващото нарушение заслужава такова
внимание – но и обратно, ако е налице воля за водене на дело, то и
най-малкото нарушение е достатъчно основание и ще позволи искът
да се счита за основателен. Въпросът за тежестта на нарушението ще
стане релевантен едва в случай на продължаващо неизпълнение след
постановяването на решението на СЕС и във връзка с определянето на
санкцията.
4.2. Така, както е уредено в чл. 258 и сл. ДФЕС, това производство не
може да се използва за търсене на отговорност от ДЧ-нарушителка.
Неговият предмет не включва по никакъв начин претърпени вреди817.
„В зависимост от актовете, за които се отнася, нарушението може да бъде 3 вида:
– за липса на нотификация на националните изпълнителни мерки за въвеждане (транспониране – б. м. А. С.) на директиви;
– за липса на съответствие на националните мерки с директивите, които въвеждат (неправилно въвеждане) (транспониране – б. м. А. С.);
– неприлагане или лошо прилагане на: точно и правилно въведени директиви, първичното законодателство и вторичното законодателство с директно приложение (разбирай с
директен ефект – б. м. А.С.)” – Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по
въпросите на ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 11.
813
CJCE, 1991, Commission c/ Italie, С-209/89, Rec. І-1575, § 6.
814
Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des communautés européennes, 5e
éd., L. G. D. J., Paris 2006, р. 985.
815
CJCE, 2001, Commission c/ France, C-404/99, Rec. 3127.
816
CJCE, 1984, Commission c/ Italie, 166/82, Rec. 459.
817
CJCE, 2000, Commission c/ Allemagne, C-348/97, Rec. I-4429, § 62; CJCE, 1999,
Commission c/ Portugal, С-150/97, Rec. І-259, § 22; CJCE, 2000, Commission c/ Allemagne ,
С-348/97, Rec. І-4429, § 62.
812
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Доколкото предметът на делото е установяването на нарушение – и
само това – то въпросът за вредите е ирелевантен.
4.2.1. От нарушението може изобщо да не са настъпили вреди818 (и
дори засегнатите от нарушението лица в крайна сметка да са спечелили – напр. заради променени междувременно обменни курсове, пазарни цени и т.н.). Възможността за налагане на санкции на държавата
е свързана с осъществяването на принуда за прекратяване на нарушението (ако продължава и след решението на СЕС) или за въздействие,
за да не се повтаря – нито от същата, нито от друга ДЧ. То обаче по
никакъв начин няма репарационни функции (за решението по делото виж по-долу Х, т. 25).
4.2.2. Възможно е нарушението (действие или бездействие на държава-членка) да е причинило вреди за различен кръг лица (частни
лица, други ДЧ, самият ЕС), които подлежат на обезщетение – но в
дело пред национален съд819. Разбира се, едно решение на СЕС за установяване на нарушение е решаващ аргумент в едно дело пред национален съд за обезщетение за вредите, причинени от това нарушение.
Нарушението може да се изразява в действие или бездействие.
4.3. Действието може да бъде:
4.3.1. Приемането на правен акт, несъвместим с правото на ЕС820.
Може да става дума дори за акт, който още не е влязъл в сила или дори
само в процес на приемане (напр. от парламента)821.
4.3.2. Оставането в сила на едно заварено национално законодателство, противоречащо на нова интеграционна норма (извън въпроса за
директивите и транспонирането им) – дори временно822.

CJCE, 1999, Commission c/ Portugal, С-150/97, Rec. І-259, § 22; CJCE, 2000, Commission
c/ Allemagne , С-348/97, Rec. І-4429, § 62.
819
Въпросът за отговорността на държавата за причинени вреди е разгледан изключително ясно в две исторически решения на СЕО. През 1996 по делото Brasserie
du pecheur (CJCE, 1976, Brasserie du pêcheur SA et Factortame Ltd., C-46/93 et C-48/93, Rec.
I-1029) той приема еднозначно, че когато при незачитане на общностните норми с
директен ефект са настъпили вреди за частни лица, те подлежат на обезщетяване.
Още през 1991 г. по делото Франкович (CJCE, 1991, Francovich et Bonifaci, AJ C-6/90 et
C-9/90, Rec. 5357, на – на български език виж 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 292)
СЕО прогласява разбирането си, че при липса на общностно законодателство относно
отговорността на държавите, приложими са съответните национални разпоредби.
820
Само по отношение на Италия напр. виж делата Commission c/ Italie: 8/70, Rec. 961;
94/81, Rec. 739; 41/82, Rec. 4213; 308/94, Rec. 599 и мн. др.
821
CJCE, 1974, Commission c/ France, 167/73, Rec. 359.
822
Още през 1961 г.: CJCE, 1961, Commission CEE c/ Italie, 7/61, Rec. 635.
818
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4.3.3. Съществуването във вътрешния правен ред на разпоредби,
противоречащи на Правото на ЕС, които, макар и да не се прилагат
(„отдавна”), създават правна несигурност823.
4.3.4. сключване на международен договор с трета страна в противоречие с ПЕС (особено когато е в нарушение на изключителна външна
компетентност на ЕС)824 и дори само воденето на преговори за сключване на такъв договор (когато Съветът е дал мандат на ЕК за започване на
преговори в материя, която ЕС упражнява външна компетентност)825.
4.3.5. Съдебен прецедент, основаващ практика826.
4.3.6. Разминаваща се съдебна практика – една част съобразена с
ПЕС, друга – не827.
4.3.7. Несъобразена административна практика с постоянен и общ
характер828, дори ако националната правна уредба на съответната материя е напълно съобразена с Общностното право829; разбира се, доказването на една административна практика е трудно – ЕК не може
да претендира наличието на „практика”, основавайки се на единичен
случай830; административната практика може да представлява нарушение дори ако формално се основава на писани норми, които са напълно съобразени с интеграционното право831.
4.3.8. Прилагането на административни формалности, напр. такива, които ограничават по същество вноса или износа832.
4.3.9. Осъществяването на действия, който нямат правен характер
и не пораждат сами по себе си правни последици – напр. разгърната

CJCE, 1974, Commission c/ France, 167/73, Rec. 359; CJCE, 1988, Commission c/ Grèce,
С-38/87, Rec. 4415. Amis BARAV, Failure of Member States to Fulfill Their Obligations under
Community Law, CMLR, 1957, p. 374.
824
CJCE, 2005, Commission c/ Luxembourg, С-266/03, Rec. І-4805.
825
Пак там: CJCE, 2005, Commission c/ Luxembourg, С-266/03, Rec. І-4805. Тук отново
намира приложение разбирането за задължение на ДЧ по чл. 10 ДЕО да се въздържат от действия, които могат да попречат за постигането на целите – и СЕО приема,
че държавата Люксембург е била длъжна най-малкото да не предприема никакви самостоятелни действия по сключване на договор, а дори и да се стреми да подпомогне
ЕК в нейните преговори за сключване на съответния договор от името на ЕС.
826
CJCE, 2003, Commission c/ Italie, С-129/00, Rec. І-14637, § 33.
827
CJCE, 2003, AMOK Verlags, С-289/02, Rec. І-15059.
828
CJCE, 2004, Commission c/ Allemagne,С-387/99, Rec. І-3751; CJCE, 2005, Commission c/
Irlande, С-494/01, Rec. І-3331.
829
CJCE, 2005, Commission c/ Italie, С-278/03, Rec. І-3747, p. 13; CJCE, 2007, Commission
c/ Finlande, С-342/05, Rec. І-4713, p. 22.
830
CJCE, 2005, Commission c/ Belgique, С-287/03, Rec. І-3761, § 29.
831
CJCE, 2001, Commission c/ Italie, С-212/99, Rec. І-4923, § 31.
832
CJCE, 1994, Commission c/ Belgique, С-80/92, Rec. І-1019.
823
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правителствена рекламна кампания за насърчаване на потреблението
на стоки, произведени в страната833.
4.3.10. Незачитането на юриспруденцията на самия СЕС – напр. несъобразяването с изведени в негови решения принципи или конкретни задължения за националните органи, най-вече за националните
съдилища, също ще бъде отчетено като нарушение834.
4.4. Бездействието е дори по-често срещана форма на нарушение:
4.4.1. Неприемане на изискуем акт – например приемането на изменения в действащи закони с оглед изпълняването на общностни
правни норми835, независимо дали са норми на Договора или норми
на производен източник – напр. регламент836.
4.4.2. Неосъществяване на определени дължими фактически действия:
напр. неунищожаването на продукти или стоки или обратно – неприемането на мерки за препятстване на противоправно поведение, напр.
срещу унищожаване от фермери на вносна продукция във Франция837.
Твърдението на Франция, че противоправно е не нейното поведение, а
това на частни лица (фермери), над които тя няма пряка власт, е отхвърлено от СЕО с разбирането, че всяка ДЧ е длъжна да вземе всички необходими мерки, за да гарантира спазването на общностната законност, вкл.
и като използва властовия ресурс за недопускане на нарушаване на свободното движение на стоки, респ. на общностното право. Този аргумент
можеше да бъде използван и в случай на завеждане на дело по искане на
България срещу Гърция при стачките на гръцките фермери през 2009 г.,
които незаконно и продължително блокираха границата с България.
4.4.3. Неизпълнението може да бъде пълно или частично – например макар да са приети необходимите мерки, „да не е постигнат в пълна степен дължимия резултат”838.
4.4.4. Нарушение ще е налице и когато се установи недостатъчен контрол по прилагането на Правото на ЕС или непредприемане на мерки за
преследване на нарушаването на Правото на ЕС в държавата-членка839.
CJCE, 1982, Commission c/ Irlande, 249/81, Rec. 4005.
CJCE, 1977, Amsterdam Bulb, 50/76, Rec. 173, преди това и CJCE, 1972, Commission c/
Italie, 39/72, Rec. 101.
835
Например относно уредбата на обществените услуги – CJCE, 1970, Commission
c/ Italie, 31/69, Rec. 25, § 33; относно свободното движение на зеленчуци – CJCE, 1997,
Commission c/ France, С-265/95, Rec. І-14637 и много други.
836
CJCE, 2002, Commission c/ France, AJ С-418 et C-419/00, Rec. І-3969.
837
CJCE, 1997, Commission c/ France, С-265/95, Rec. І-6959.
838
CJCE, 2001, Commission c/ Allemagne, С-20/01, Rec. І-3609.
839
CJCE, 2005, Commission c/ France, С-304/02, Rec. І-6263. Съвсем наскоро: CJCE, 2009,
Commission c/ Italie, С-249/08.
833
834
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4.4.5. Разбира се, най-честото нарушение чрез бездействие е нетранспонирането или недоброто транспониране на директива840.
4.4.5.1. Всяка ДЧ е длъжна да вземе „всички необходими мерки” за
постигането на предписания в директивата правен резултат – и наймалкото отклонение от предписания резултат ще се разглежда като
нарушение841. По правило директивите не съдържат повече от общи
указания, в никакъв случай списък на „необходимите мерки”, където
именно трябва да се прояви свободната преценка на държавата – СЕС
обаче не се колебае да контролира тази преценка и да установява, че
тя не покрива „необходимото”842.
4.4.5.2. Неприемането на изрична нова разпоредба ще е нарушение
винаги, когато съответната директива го изисква изрично или когато
съответната ДЧ го е отчела като направено (имайки предвид приети
по-рано национални норми, макар и напълно съответни на предписанията на директивата)843.
4.4.5.3. Дори приемането на „всички необходими правни мерки”
може да е недостатъчно, ако въпреки това не е постигнат целения от
директивата резултат (например поради тяхната неефективност, недобро редакционно качество, липса на достатъчна правна сила) – дори
в края на 2009 г. СЕС напомня, че „разпоредбите на една директива
трябва да бъдат приложени с несъмнена обвързваща сила, с изискващите се специфичност, яснота и точност на националната норма, така
че да бъде удовлетворено изискването за правна сигурност”844.

„Процедурите за нарушения, свързани с неправилно прилагане на директиви,
са едни от най-сложните от правна гледна точка. ЕК обръща особено внимание на
подобни нарушения, тъй като не е достатъчно само директивата да бъде въведена
(транспонирана – б.м. А.С.) в националното законодателство, без да намери своето
точно и пълно приложение на практика. Обикновено тези процедури са продължителни и изискват значителни усилия от страна на държавите-членки.” – Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение
по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 11.
841
Постоянна и изобилна практика: CJCE, 1991, Commission c/ Belgique, С-290/89, Rec.
І-2851, § 8-10; CJCE, 1987, Commission c/ Italie, 386/85, Rec. 1061; CJCE, 1988, Commission c/
Italie, 116/86, Rec. 1323 и мн. др.
842
Примерите в практиката са особено изобилни – виж напр. CJCE, 1999, Commission
c/ Italie, С-336/97, Rec. І-3771; CJCE, 2001, Commission c/ France, С-97/00, Rec. І-2053; CJCE,
2002, Commission c/ Swede, С-478/99, Rec. І-4147.
843
CJCE, 1997, Commission c/ Allemagne, С-137/96, Rec. І-6749, § 8; CJCE, 1997, Commission
c/ Espagne, С-360/95, Rec. І-7337, § 133 и мн. др.
844
CJ, 23. 12. 2009, Commission c/ Irlande, С-455/08.
840

293

4.4.5.4. Във всички случаи не е добро транспониране създаването на
административна практика – която страда от „неустойчивост и липса
на достатъчна обвързваща сила”845.
4.4.5.5. Като недобро транспониране и респ. като нарушение може
да бъде определено дори отсъствието на достатъчно добра осведоменост на гражданите за правата, които една нова национална норма,
приета при транспонирането на една директива, им предоставя, дори
ако самата нова национална правна уредба е добра – тъй като не е
„постигнат пълният ефект на Общностното право”846.
4.4.6. Най-„новото” нарушение е забавянето или неосъществяването на уведомяване847 на ЕК относно предприеманите мерки по транспониране на една директива848, което след ЛД е нарушение, за което
ЕК може заедно с иска за установяване да предложи и вида и размера
на санкцията, а СЕС едновременно да установи нарушението и да наложи наказание (опростена процедура).
4.4.7. Непредоставянето на ЕК на поискана от нея информация
също представлява нарушение849.
4.5. В издаденото от ЕК през септември 2007 г. съобщение „Европа
на резултатите – прилагане на правото на Общността” (СОМ (2007)
502) се определят приоритетни нарушения, които носят най-голям
риск и имат сериозни последствия за широк кръг граждани и фирми,
както и с потвърдена от Съда сериозност и повтаряемост, като:
– липса на съобщаване на националните изпълнителни мерки по
транспониране на директивите или неизпълнение на други задължения за уведомяване;
– неспазване на решенията на СЕС, установяващи наличието на нарушения;
– нарушения на правото на ЕС, които повдигат принципни въпроси и които имат широко разпростиращи се отрицателни последици
за граждани и фирми (вкл. делата за несъответствие на национални
норми с интеграционното право)850.
CJCE, 2007, Commission c/ Belgique, С-3/07, Rec. I-154.
CJCE, 1995, Commission c/ Grèce, С-365/93, Rec. І-499, § 9; CJCE, 2003, Commission c/
France, С-429/01, Rec. І-14355, § 83.
847
Все по-често на български език се използва административният паразит „нотификация”.
848
Тук СЕО отново се позовава на чл. 10 ДЕО (днес чл. 4, § 3 ДЕС след ЛД) относно лоялното сътрудничество: CJCE, 2004, Commission c/ Italie, С-82/03, Rec. І-6635, § 15;
CJCE, 2005, Commission c/ Irlande, С-494/01, Rec. І-3331, § 195.
849
CJCE, 2005, Commission c/ Irlande, С-494/01, Rec. І-3331.
850
Цит. по Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на
процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 21.
845
846
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Оценката на степента на въздействие на специфичните проблеми
се прави единствено по сектори – през 2008 г. ЕК издаде Съобщение до
ЕП, Съвета и ИкоСоКо и КоРе относно прилагането на правото на ЕС
в областта на околната среда, което да послужи за модел. Като елемент
от Съобщението „Европа на резултатите – прилагане на общностното
право” се разработва Пилотен проект за общностното законодателство, „чрез който се цели да се провери на практика приложеният нов
модел на работа между ЕК и ДЧ при обмена на информация и решаването на проблеми…”851.

5. Обективен характер на делото
(съществени ограничения на възможността
за защита на държавата)

Предметът на делото е чисто обективен – търси се установяване на
действително и конкретно поведение. Нарушението не може да се изразява в намерения, несъгласие или инерция, традиция или воля852.
Възможността за защита на една ДЧ, „обвинена” от ЕК за нарушаване на правото на ЕС, обаче е силно ограничена – ако не и предопределена – от обективния характер на иска и от самостоятелния и особен
характер на интеграционния правопорядък. Съдът на ЕС проявява
много строго ограничителен подход по отношение на допустимите
оправдания на поведението на ДЧ.
5.1. СЕО не приема като „оправдание” аргументи, тангиращи към
доказването на липса на вина – най-малкото доколкото въпросът
за вина е напълно ирелевантен за това съдебно производство (както
впрочем и за всички други производства от публичен характер пред
851
Виж много подробно в: Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ,
Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С.,
2008, с. 21-24, където се посочва: „България изрази принципна подкрепа за проекта,
но с оглед факта, че все още няма достатъчно опит в процедурите за нарушения, не
заяви желание за участие в него. …За първите 5 месеца от действието на проекта (до
септември 2008 г.) в системата са регистрирани общо 132 случая. Италия има най-много – 31, следвана от Испания с 26, Германия – 18, Великобритания – 16 и т.н. Най-много
въпроси попадат в областта на околната среда – 52, следвани от вътрешния пазар – 30,
дружествено право – 12, данъчни и митнически въпроси – 10, заетост – 10, правосъдие
и вътрешни работи – 8 и др. Към момента като основен проблеми при функционирането на проекта се очертава разграниченито между случаите, които попадат в обхвата на мрежата СОЛВИТ, и тези, които се регистрират в системата. Въпреки че ЕК е
посочила принципните различия при двата вида случаи, ДЧ срещат трудности при
тяхното отграничаване на практика” – пак там, с. 24.
852
CJCE, 1983, Commission c/ Belgique, 308/81, Rec. 467, § 8 и мн. др.
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СЕС – тези за отмяна на акт или установяване на бездействие на институциите и, естествено, тълкувателното и консултативното).
5.1.1. Така СЕС не приема оправданието, че нарушението не е било
съзнателно (преднамерено)853,
5.1.2. нито обратно, че се дължи на обективни причини – освен при
успешно доказване на тежки извънредни обстоятелства, (абсолютна
обективна невъзможност, форс мажор)854, като ДЧ има задължение по
смисъла на чл. 4, § 3 ДЕС (стар чл. 10 ДЕО) своевременно да уведоми
ЕК за проблема и заедно да потърсят най-доброто решение855, без това
защитното основание е негодно856.
5.2. Една ДЧ не може да оправдае своето неизпълнение с аргументи от
вътрешния правен ред – неприемливи за СЕС са оправдания, свързани с:
5.2.1. Държавното устройство – федерално857 или с висока степен на автономия на местното самоуправление (потвърдено ясно дори по отношение на държави-учредителки като Белгия858, а и през 2010 г. Франция859...).
5.2.2. Действието на конституционна норма, било когато държавата
просто отказва да счита задължението за дължимо, тъй като противоречи на конституцията и, било когато изразява воля за промяна на
конституцията, но това „обективно изисква време”860.
5.2.3. Действието на друга законова норма, независимо от ранга и и
отново независимо от волята нормата да бъде отменена (изменена).
5.2.4. Затруднения във вътрешния нормотворчески процес861 – било
условно „обективни” (продължителност на нормотворческата процедура), било условно „субективни” политически причини.
5.2.5. Задължения, произтичащи от неин предходен международен
договор с трета страна862 – чл. 351, ал. 2 ДФЕС (стар чл. 307, ал. 2 ДЕО)
изрично задължава ДЧ да предприемат всички необходими мерки, за
да премахнат несъответствията с Правото на ЕС.

CJCE, 1988, Commission c/ Belgique, AJ 227-230/97, Rec. І-4281.
CJCE, 1988, Commission c/ Pays-Bas, 213/85, Rec. 281.
855
CJCE, 1995, Commission c/ Italie, C-349/93, Rec. I-343.
856
CJCE, 2004, Commission c/ Italie, C-82/03, Rec. I-6635.
857
CJCE, 2009, Commission c/ Autriche, С-422/08.
858
CJCE, 1988, Commission c/ Belgique, AJ С-227/85 & 230/85, Rec. 1, p. 9. Неприемливо
за СЕО е, че държавното правителство на Белгия е направило всичко в компетентността си, но според Конституцията на Белгия някои от мерките са в правомощията на
регионалните власти, над които държавната власт няма възможност да въздейства…
859
CJ, 29. 7. 2010, Commission c/ France, С-35/10, р. 18.
860
CJCE, 1998, Commission c/ Belgique, С-323/97, Rec. І-4281.
861
CJCE, 1982, Commission c/ Pays-Bas, 96/81, Rec. 1791, § 12.
862
CJCE, 2005, Commission c/ Autriche, С-147/03.
853
854
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5.2.6. Политически причини за „закъснялото” гласуване на закон по
транспониране на една директива863 (напр. предизборен период, когато
парламентът не заседава и не може да приеме необходимите актове864);
дори стачка (която е „напълно предвидима и предотвратима”)865. Във
всички случаи, когато има „затруднения, независещи пряко от волята
на правителството (които обаче не са форсмажорни), то е длъжно да
положи максимални усилия да потърси съдействието или поне „разбирането” на ЕК866 (да изпрати писмо, да предложи друг начин за изпълняване на задължението867 – особено ако е финансово868 – и т.н.).
5.2.7. Административна или съдебна практика, традиции и др. подобни869.
5.2.8. Трудности по прилагането на една европейска норма (акт),
колкото и „обективни” да са870, освен ако не става дума за абсолютна
невъзможност за изпълнение871. Напълно ирелевантни са и всякакви
„финансови затруднения”.
Възможността на частните лица да се позоват направо на разпоредбите с директен ефект на една директива, при което крайният резултат за тях би бил същият872.
5.3. Напълно неприемливи за СЕС са оправдания, свързани с поведението на друга ДЧ:
5.3.1. СЕС категорично отхвърля възможността за позоваване на приетото в международното право извиняване на собственото неизпълнение на един международен договор с неизпълнението на другата страна по договора873: общностният съд еднозначно и многократно отхвърля възможността за позоваване на възражението за неизпълнен договор,
закрепена в международното право от чл. 60 на Виенската конвенция за
правото на договорите, тъй като то не следва да се прилага в отношенията между ЕС и ДЧ и между самите ДЧ: „Изпълнението на задължения-

CJCE, 1998, Commission c/ France, С-11/97, Rec. I-613.
CJCE, 1999, Commission c/ France, С-250/98, Rec. I-2447.
865
CJCE, 1987, Commission c/ Grèce, 70/86, Rec. 3545, р. 8.
866
CJCE, 2008, Commission c/ France, С-214/07, Rec. I-8357.
867
CJCE, 1989, Commission c/ Allemagne, 94/87, Rec. 175.
868
CJCE, 2006, Commission c/ Italie, aff. C-207/05, Rec. I-70, p. 48.
869
CJCE, 1990, Commission c/ Allemagne, С-5/89, Rec. 3437.
870
CJCE, 1992, Commission c/ Grèce, С-45/91, Rec. І-2509.
871
CJCE, 1988, Commission c/ Pays-Bas, 2135/85, Rec. 3611.
872
CJCE, 1980, Commission c/ Belgique, 102/79, Rec. 1473.
873
Постоянна и много изобилна практика: виж напр. CJCE, 1979, Commission c/
France, 232/78, Rec. 2729, § 9 и CJCE, 2001, Portugal c/ Commission, C-163/99, Rec. I-2613.
863
864
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та, които Договорът или производното право налагат на ДЧ, не може да
бъде подчинено на никакво условие за реципрочност.”874
Той приема, че отказа да се изпълни едно задължение заради неизпълнение от насрещната страна е крайна мярка, която е недопустима,
предвид наличието в интеграционния правопорядък на достатъчно
други средства за защита – всяка ДЧ може да поиска съдействието на
ЕК, а и разполага с възможност сама да потърси съдебна защита при
неизпълнение от друга ДЧ.
В същото време една ДЧ не може да се оправдае и с това, че е решила
да изчака решението по заведено срещу друга ДЧ дело за същото нарушение, за да прецени дали наистина е обвързана с подобно задължение
(или няма такова, при отхвърляне на иска на ЕК срещу другата ДЧ)875.
5.3.2. Неизпълнението на задължение от страна на една ДЧ, дори
да е констатирано с решение на СЕС, по никакъв начин не може да
оправдае неизпълнението от страна на друга ДЧ876;
5.4. Оправдания от „интеграционен” (общностен) характер също
са неприемливи, СЕС ги допуска само по изключение:
5.4.1. СЕС, макар и много резервирано (заради риска да се „засегне
стабилността на правната система на ЕС и принципа на правната сигурност, на който тя се основава”877) проявява известна склонност да допуска възражение за незаконосъобразност на нормата, чието нарушение
една ДЧ иска да оправдае: приема го по отношение на регламентите878.
5.4.2. СЕС допуска възражение за незаконосъобразност по отношение на директивите879 или решенията880 само при крайно редки изключения (виж по-горе Глава 8, т. 10.5.). По отношение на адресирани
до нея директива или решение, една ДЧ може да се възползва от възражение за незаконосъобразност само ако срокът за атакуване на самата
директива (или решение) още не е изтекъл или когато е завела иск за
отмяната и не е получила удовлетворение на искането за временно
Дори неотдавна в CJCE, 2002, Commission c/ Italie, aff. C-142/01, Rec. I-4541, p. 7, а
преди това например в CJCE, 1990, Blanguermon, aff. C-38/89, Rec. I-83, p. 7; CJCE, 2002,
Portugal c/ Commission, aff. C-163/99, Rec. I-2613, p. 22 и многократно в практиката.
Интересно е да се има предвид, че редица национални конституции – като френската например – изрично споменават „условията на реципрочност” във връзка с членството си в ЕС.
875
CJCE, 1976, Commission c/ Italie, 52/75, Rec. 277, p. 11.
876
CJCE, 1976, Commission c/ Italie, 52/75, Rec. 277; CJCE, 1984, Commission c/ Allemagne,
С-323/97, Rec. 777.
877
Постоянна и изобилна практика: CJCE, 1983, Commission c/ France, 52/83, Rec. 3707;
CJCE, 2004, Commission c/ Autriche, C-194/01, Rec. I-4579 и много др.
878
CJCE, 1986, Commission c/ Allemagne, 116/82, Rec. 2536.
879
CJCE, 1992, Commission c/ Allemagne, С-74/91, Rec. І-5437.
880
CJCE, 1988, Commission c/ Grèce, 226/87, Rec. 3611.
874
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спиране на действието на акта до произнасянето на съда881 или искането за отмяна е отхвърлено. По отношение на адресирано до една ДЧ
решение Съдът отхвърля възражения за незаконосъобразност, ако не е
използван инструментът по чл. 263 (иск за отмяна)882.
5.4.3. Извън това тя може неограничено да направи възражение за
незаконосъобразност на директива или решение само ако те са засегнати от толкова тежък порок, че съдът приеме, че няма годен акт883 – и
респ. на това основание отхвърли иска за установяване на неизпълнението на този акт. По отношение на директива има само един случай
на уважен аргумент за „несъществуващ акт” – от юли 2010 г.!884
5.4.4. СЕО е „либерален” единствено в случаите, когато се претендира пълна нищожност на един общностен правен акт885.
5.4.5. Особено интересен е обратният случай – когато една национална норма противоречи на първичното право на ЕС, но е съобразена
с производното. На пръв поглед е логично да се приеме, че противоречието с по-висша по ранг норма е достатъчно, за да обоснове наличие
на нарушение. СЕО обаче приема, че когато едно поведение е съобразено с директива, макар и в противоречие с първичен източник, то не
е нарушение – извеждайки аргумент от факта, че самата директива,
оказваща се в противоречие с по-висша норма, не е била атакувана
от никого, вкл. от ЕК, която твърди, че изпълнението и представлява
нарушение886. Съдът обаче не приема такъв аргумент при очевидна
нищожност (особено тежък и явен порок) на производния източник,
при което няма как съответната държава да се оправдае887.
5.4.6. Една ДЧ не може да оправдае неизпълнението на един общностен акт, дори той да страда от порок и дори тя да е завела дело
за отмяната му, преди тази отмяна да е прогласена – искът за отмяна няма суспензивен ефект. Дори обаче актът бъде отменен, което по
правилото на чл. 231, ал. 1 има обратно действие, производството срещу държавата за неизпълнението му не се прекратява служебно888.
5.4.7. Възможността за оправдаване с други действия или бездействия
на институции на ЕС изобщо е силно ограничена889 – бездействието на
една институция (Съвета890) например, дори да поражда правна несиCJCE, 2001, Commission c/ France, C-261/99, Rec. I-2537.
CJCE, 2001, Commission c/ France, C-1/00, Rec. I-9989, р. 101.
883
CJCE, 2000, Commission c/ Portugal, C-404/97, Rec. I-4897.
884
CJ, 29. 7. 2010, Commission c/ Autriche, С-189/09, р. 10, 16-17.
885
CJCE, 1988, Commission c/ Grèce,226/87, Rec. 3611.
886
CJCE, 2004, Commission c/ Grèce, 475/01, Rec. І-8923, §16-24.
887
CJCE, 2004, Commission c/ Grèce, C-475/01, Rec. I-8923.
888
CJCE, 1988, Commission c/ Grèce, 63/87, Rec. 2875.
889
CJCE, 1997, Commission c/ Belgique, С-263/96, Rec. І-7453.
890
CJCE, 1971, Commission c/ France, 7/71, Rec. 1003.
881
882
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гурност”, не оправдава бездействието (изчакването, несигурността) на
една ДЧ, нито фактът, че е „в достатъчна степен сигурно, че актът скоро
ще бъде изменен”891. Напълно ирелевантен е фактът, че ЕК не е започнала производство срещу друга ДЧ за същото нарушение892.
5.5. Предвид обективния характер на производството, напълно ирелевантно за СЕС е „отсъствието на вреди” в резултат на нарушението893 или „фактическата липса на засягане на вътрешния пазар”894. За
него е напълно без значение както „положителната воля на държавата”, респ. липсата на „вина” (въпрос за каквато изобщо не се поставя!),
така и „твърде епизодичния характер на нарушението”.
5.6. Малозначителността на нарушението също не е достатъчна,
за да отпадне отговорността на държавата-нарушителка895.
5.7. ДЧ обаче не са ограничени по отношение на вида на защитните средства – правни или фактически. Освен това ДЧ не е обвързана от заключенията си в досъдебната фаза – в съдебната фаза тя може
да излага защитни съображения, които изобщо не е споменала в отговора на ОУП896.

ІV. Основания
Следващият ключов въпрос е от къде произтича задължението на държавата, коя е нарушената/неизпълнената норма.

6. Основания

Основанията по чл. 258 ДФЕС са изключително лаконично формулирани: задължение по този договор. СЕС обаче дава изключително широко тълкуване. Всяко незачитане на общностна правна норма следва да се разглежда като нарушение – отнася се за всяка правна норма,
която обвързва държавите-членки (всички, няколко или дори една
– като напр. при някои директиви). Във всички случаи нарушение ще
е налице при неизпълняване/нарушаване на общностна правна норма897, съдържаща се в:
CJCE, 2009, Commission c/ France, C-327/08.
CJCE, 2001, Commission c/ Portugal, C-70/99, Rec. I-4845, p. 18
893
CJCE, 1990, Commission c/ France, С-62/89, Rec. І-925, р. 20.
894
CJCE, 1997, Commission c/ Belgique, С-263/96, Rec. І-7453, p. 30.
895
CJCE, 2007, Commission c/ Allemagne, C-456/05, Rec. I-10517, p. 22.
896
CJCE, 1999, Commission c/ Espagne, C-414/97, Rec. I-5585, § 18.
897
Относно разнообразието източници на Правото на ЕС подробно виж в: Атанас СЕМОВ, Система на източниците на Правото на ЕС”, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2009.
891
892
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6.1. Първичен източник – Учредителните договори и техните изменения (малки и големи), протоколите и декларациите към тях;
6.2. Производен източник – обвързващ акт на институция на ЕС898;
6.3. Международен договор на ЕО/ЕС с трета страна899;
6.4. Международните договори, сключени между ДЧ по чл. 293
ДЕО900 (отменен с ДЛ като изчерпил предназначението си901); не може да
бъде предмет на производството обаче неизпълнението на общностните конвенции, дори да допринасят за постигането на целите на ДЕО902;
6.5. Основните правни принципи, признати от СЕС903;
6.6. Основните права – разглеждани самостоятелно или като част
от основните правни принципи904;
6.7. Нарушена (несъобразена, неприложена) може да бъде и съдебна
практика – напр. „забраната” за публикуване в официално национално
издание на регламентите произтича единствено от практиката на СЕС,
но нарушаването й може да ангажира отговорността на държавата905.
Нарушената норма трябва да е обвързваща за съответната ДЧ –
няма да е нарушение неизпълнението на задължения, произтичащи
от общностна норма, която не действа спрямо тази държава (все още –
напр. за Малта преди 2004 г.906). Не е нарушение на задължение по общностното право и неизпълнението на задължения, произтичащи от
общото международно право, доколкото то е отделен правопорядък
(за онези от принципите на МП, които СЕС признава за приложими
в интеграционния правопорядък и за международните договори като
източник на правото на ЕС – виж по-горе Глава 3, т. 14–18).
898
Изкл. изобилна практика: виж принципите в CJCE, 2000, Commission c/ Autriche,
C-205/98, Rec. І-7367, § 43.
899
CJCE, 1996, Commission c/ Allemagne, С-61/94, Rec. І-3989. Нарушение ще е налице дори при бездействие – когато един международен договор (Договорът за ЕИП)
изисква от ДЧ сключването на друг договор (присъединяване към Бернската конвенция) – CJCE, 2002, Commission c/ Irlande, С-13/00, Rec. І-2943, § 20. Виж също CJCE, 2004,
Commission c/ France, С-239/03, Rec. І-9325, § 22-31.
900
СЕО не е имал повод да се произнесе, виж в доктрината: Pierre PESCATORE,
Remarques sur la nature juridique des décisions des représentants des Etats membres réunis au sein
du Conseil, SEW 1966, p. 583.
901
Чл. 293 ДЕО уреждаше задължение на ДЧ да сключват помежду си споразумения относно премахване на двойното данъчно облагане, взаимно признаване на търговските дружества, изпълнението на съдебните решение и др.
902
Koen LENAERTS, Dirk ARTS and Ignace MASELIS, Procedural Law of the European
Union, Sweet & Maxwell, London, 2006, second ed., p. 139-141.
903
CJCE, 1991, Society for the Protection of Unborn Children Irlande, С-159/90, Rec. І-4685, p. 31.
904
CJCE, 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland, С-159/90, Rec. І-4685, p. 31.
905
CJCE, 1973, Fratelli Variola, 34/73, Rec. 981; CJCE, 1977, Amsterdam Bulb, 50/76, Rec.
173. Виж също: CJCE, 2004, Commission c/ France, С-239/03, Rec. І-9325, p. 22-31.
906
CJ, 2010, Commission c/ Malte, С-508/08, p. 77.
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V. Активна легитимация
7. Право на иск

Много съществена особеност на производството е изключително
ограничения кръг активно легитимирани лица. Може даже да се приеме, че това производство е предвидено само за нуждите на „съюзния
прокурор” – Европейската комисия. И само за да се обслужи общия
принцип, че държавите-членки са длъжни да решават всички спорове
помежду си само в рамките на ЕС, респ. само пред неговата съдебна
институция, е предвидена резервна възможност за завеждане на дело
и от страна на една ДЧ.
И обратно – въпреки евентуалната политическа целесъобразност, напълно е изключена възможността други институции на ЕС – дори найпредставителната: Европейският парламент – да водят такива дела.
Напълно лишени от достъп до това правно средство са и частните
лица. По смисъла на чл. 258-260 ДФЕС частните лица не са легитимирани да водят дела срещу ДЧ907. Те по никакъв начин не могат да „се
доберат” до изрично произнасяне на СЕС срещу една ДЧ908. Те могат
да водят дела срещу съответната ДЧ пред компетентните (нейни) национални съдилища – което пък по никакъв начин не препятства завеждането на дело от страна на ЕК пред СЕС909.
По-горе беше посочено, че са предвидени ограничени изключения
– напр. възможност за завеждане на производството срещу националните централни банки по иск на ЕЦБ.
Така право на иск имат само:
7.1. Европейската комисия
7.2. Държава-членка
7.3. Друга институция или орган на ЕС, встъпваща в правомощията на ЕК (напр. ЕЦБ или Съветът на директорите на ЕИБ – виж подолу 22.5 и 22.6).
907
По дело № 1/82, реш. от 17.10.1982 г., СЕО е приел, че не е компетентен да се
произнася по жалби на частноправни субекти срещу действия на ДЧ. Производството
по това дело е било образувано по молба на служител на ЕО с искане да се установи,
че Люксембург е нарушил разпоредбите на Протокола за привилегиите и имунитетите на ЕО, като е отказал на съпругата му право на пребиваване. Съдът е приел, че
служителят може да заведе дело пред компетентния национален съд в Люксембург за
отмяна на административния отказ, а последният съд може да постави на СЕО преюдициален въпрос за тълкуване на Протокола.
908
TPI (Ord.), 2003, Pan-Hellenic Union of Cotton Ginners and Exporters c/ Commission,
T-148/00, Rec. ІI-4415.
909
CJCE, 1970, Commission c/ Italie, 31/69, Rec. 25; CJCE, 2004, Commission c/ Italie,
C-87/02, Rec. I-5975.
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Съдържанието на тяхната активна легитимация ще бъде проследено по-надолу в рамките на представянето производството.

А. Започване на производството по инициатива на ЕК
8. Контролната функция на ЕК

Една от трите основни функции на Комисията (редом със законодателната инициатива и изпълнителните функции), е тази на „пазител
на Договорите”, което позволява понякога да бъде определяна, разбира се крайно условно, като „съюзен прокурор”. Именно на нея ДЕС
възлага „да следи за прилагането на разпоредбите на УД и актовете,
приети от институциите” – поради което тя има постоянното задължение да осъществява всички необходими мерки, включително да води
съдебни дела. Когато съюзната законност се нарушава от ДЧ (респ.
нейна съставна единица, орган, контролиран от нея субект), ЕК може
да използва механизма, предвиден в чл. 258–260 ДФЕС. Нарушенията
на държавите са относително най-тежки, защото внасят нестабилност
в цялата интеграционна конструкция.
8.1. УД предоставят на ЕК свобода на преценка дали да започне съдебно производство срещу една ДЧ-нарушителка или не. Тази преценка не подлежи на съдебен контрол. Да „следи” е нейно задължение910, тя по предназначение е длъжна да действа в защита на общностния интерес911, но преценката и е напълно свободна. ЕК не може
да бъде задължена да действа912 (това би противоречало на политическия аспект на производството) и респ. не може да бъде контролирана
чрез производството за бездействие.
Предвид разбирането за производството като инструмент на първо
място за постигане на интеграционна законност, т.е. за предотвратяване или максимално бързо прекратяване на нарушенията на общностното право, ЕК има практика да разменя с държавите-членки „писма
за изясняване на обстоятелствата, преди да бъде започната процедурата за нарушение, т. нар. „информационна фаза”, която няма правна
регламентация в Договорите”913.
CJCE, 1995, Commission c/ Allemagne, С-422/92, Rec. І-1097.
Изобилна постоянна практика: напр. CJCE, 1998, Commission c/ Allemagne,
С-191/95, Rec. І-5449 и мн. други.
912
CJCE, 1989, Star Fruit c/ Commission, 247/87, Rec. 291.
913
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 9.
910
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8.2. Ако реши да действа, ЕК не трябва да доказва правен интерес914;
СЕО еднозначно определя, че не влиза в предмета на делото да преценява мотивацията на ЕК (виж по-долу т. 21), а само установяването има
ли извършено нарушение от една ДЧ или не915.
8.3. Когато обаче реши да започне съдебно производство, осъществяването на нейните функции е очертано строго от страна на Съда на ЕС.
Именно ЕК трябва да докаже, че е налице нарушение – тежестта
на доказване при нея е особено „засилена”916. Тя трябва да оцени националното законодателство, което смята за нарушаващо правото на
ЕС, не абстрактно, а в светлината на националната съдебна практика
и с оглед прилагането му917. Националният правен контекст е важен
за СЕС – ЕК трябва да докаже например, че той не позволява пълното
приложение на една директива918.
8.4. В същото време преценката на ЕК дали да започне производство
или не – респ. кога и какво да включи в своите досъдебни и съдебни
актове – не подлежи на никакъв контрол. Напълно недопустимо е
за тази й преценка да се води както дело за установяване на бездействие919 (при незапочване на действия или недовеждане на процедурата
до край), така и дело за отмяна на някой от актовете и в досъдебната
фаза920 – всеки от актовете й в рамките на производството подлежи на
преценка в решението на Съда по делото срещу държавата. Ако не се
стигне до дело, същата държава не може да иска отмяна на досъдебните
актове на ЕК (официално уведомително писмо, мотивирано становище,
още по-малко неофициалните писма и т.н.), тъй като те сами по себе си
не пораждат преки правни последици921. Така ако една ДЧ твърди, че
ЕК е действала неоснователно спрямо нея, това е възможно или пряко –
в съдебната фаза, ако има такава, или косвено – чрез възможността за
политическа интерпретация на факта, че ЕК не е завела дело срещу
нея… В този смисъл няма пречка например депутатите в ЕП от една ДЧ
да отправят запитване до ЕК и дори да инициират процедура за гласуване на недоверие, но „недоволна” ДЧ не може да търси обезщетение
Постоянна практика: напр. CJCE, 1995, Commission c/ Allemagne, С-422/92, Rec. І-1097;
CJCE, 2001, Commission c/ France, С-333/99, Rec. І-1025 и мн. др.
915
CJCE, 2002, Commission c/ Espagne, С-191/95, Rec. І-5293.
916
CJCE, 1997, Commission c/ Pays-Bas, C-157/94, Rec. I-5699.
917
CJCE, 1994, Commission c/ Royaume-Uni, C-382/92, Rec. I-2435.
918
CJCE, 1997, Commission c/ Royaume-Uni, C-300/95, Rec. I-2649.
919
Този въпрос е изяснен в самото начало на интеграционния процес: CJCE, 1966,
Lüticke, 48/65, Rec. 27.
920
Пост. практика, ясно напомнена през 2009 г. : CJ, 2009, Lüticke, 48/65, Rec. 27
921
TPI, 2009, Arizmendi et a. c/ Conseil et Commission, AJ T-440/03, T-121, 171, 208, 365 & 484/04.
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за вреди – нито заради осъществени от ЕК действия, нито, обратно, за
това, че не е започнала действия срещу друга ДЧ и от това са настъпили
вреди за първата922. Длъжен съм да призная, че тази, макар и изолирана
съдебна практика, ми се струва прекалено ограничителна…

9. Сезиране на ЕК

9.1. ЕК може да се задейства служебно. Това е естествено, предвид
ролята и на „пазител на Договорите” – първото и задължение според
чл. 211 е „да следи за спазването” на Правото на ЕС – на първо място
от държавите-членки,
Това си задължение на „пазител” тя изпълнява чрез всички свои дирекции – всяка в съответната материя от Правото на ЕС, и чрез някои
служби на ЕС, имащи функция пряко или косвено да допринасят за
това: като ОЛАФ. На практика всяка дирекция на ЕК може (и е длъжна) да събира и обработва информация за нарушения на ПЕС в сферата на нейната компетентност, най-вече (но не само) относно хода и
качеството на транспониране на съюзните директиви, изпълнението
на регламентите (особено новоприетите), защитата на субективните
права на гражданите, произтичащи от съюзните актове, пред националните юрисдикции (основно по сигнали на граждани или фирми
– виж по-долу). Най-голяма, разбира се, е активността в материята на
конкуренцията (огромния брой случаи на активно поведение на ЕК)
и на общата селскостопанска политика (където се разходва най-голям
дял от бюджета на ЕС).
Службите на ЕК могат да поискат допълнителна информация от
лицето, което подава сигнала, или от съответната ДЧ. Известно време
в практиката на ЕК се използваше „писмо преди 226” – неформално
писмено искане на информация (обяснения) от ДЧ, което можеше да
доведе до изпращане на формалното искане на обяснения, предвидено в чл. 226 ДЕО (дн. 258 ДФЕС).
Понякога се провеждат „групови срещи” на представители на ЕК с
представители на компетентните власти на една ДЧ в даден сектор, на които се обсъждат проблемите и възможните мерки по сигнали, получени в
ЕК, които могат да доведат до задвижване на процедурата по чл. 226.
Във всички случаи ЕК е свободна в преценката си дали да започне
производство срещу една ДЧ или не. Необходимостта обаче от предвидимост на действията и довежда през септември 2007 г. до приемането
на съобщение „Европа на резултатите – прилагане на правото на ОбщTPI, 2009, Arizmendi et a. c/ Conseil et Commission, AJ T-440/03, T-121, 171, 208,
365 & 484/04, р. 62.
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ността” (СОМ (2007) 502), в което ЕК откроява четири ключови области,
в които има възможности за подобрение и между другото, предвижда
създаването на във всички ДЧ „Централни звена за връзка”923.
9.2. ЕК може да бъде сезирана от други институции или органи на ЕС.
Европейският парламент може да предизвика намеса на ЕК чрез серия парламентарни инструменти: парламентарни питания, декларации, позиции по петиции и т.н.924
Омбудсманът на ЕС няма правомощия да следи спазването на правото на ЕС от страна на държавните органи – той е компетентен само
относно случаите на лоша администрация от страна на съюзните органи. Ако обаче едно лице се обърне към него със сигнал, че ЕК отказва
да започне производство срещу една ДЧ, той по изключение може да
поиска от нея информация и обяснение, респ. да я подтикне да предприеме предвидените мерки.
Без да е предвидено изрично, е възможно консултативните помощни органи на ЕС – като Икономическия и социален комитет или Комитета на регионите – да подадат до ЕК сигнал за нарушения от страна на една или няколко ДЧ, респ. техни органи.
9.3. Сезиране от частни лица
9.3.1. Всеки гражданин или свободна група граждани, всяко юридическо лице, вкл. стопанско предприятие (фирма) или нестопанска
организация, може да сезира ЕК за нарушение от/в една (няколко)
ДЧ. Всеки може да се обръща към ЕК – чл. 24 ДФЕС (стар чл. 21 ДЕО)
предвижда изрично в ал. 5 възможност всеки гражданин да се обръща
писмено към всяка институция, която има задължение да му отговори.
Това е едно от важните права на гражданите на ЕС. ЕК е длъжна да
отговори с мотивирано писмо до жалбоподателя дали ще предприеме
действия или пък защо няма да предприеме. Тази процедура е уредена изрично във Вътрешния правилник на ЕК.
Сезирането се прави писмено („писмо или електронно съобщение“) на един от официалните езици на ЕС – „без да е необходимо
жалбоподателят да има право на съдебен иск или да е пряко засегнат

Цит. по Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на
процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 21.
924
„Все повече се увеличава броят на петициите, подадени от граждани и организации до ЕП, с които той бива сезиран за потенциални нарушения на Общностното
закондателство” – пак там, с. 12.
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от нарушението”925. Не е необходимо „жалбата да съдържа доказателства за нарушение, достатъчно е да има презумпция за това”926. Не се
дава ход на жалба, ако тя е анонимна, насочена срещу частни лица
или не се отнася до държава-членка927.
ЕК разработва методика и правила за разглеждане на сигналите от
трети лица или от своите служби относно нарушения в ДЧ. Според вътрешните й правила всеки сигнал в срок до 1 година трябва да доведе
до производство или да бъде приключен. Когато обстоятелствата го налагат, отделни случаи могат да се разгледат спешно. Обратно, когато
става дума за особено тежки случаи, този срок може да бъде превишен.
9.3.2. ЕК публикува ежегодно доклад относно прилагането на Общностното право, в който, редом с другото, отразява и обобщава и получените сигнали за нарушения.
9.3.3. Отделно тя публикува съобщение относно отношенията си
със жалбоподателите за нарушения на правото на ЕС и относно подобряването на контрола по прилагането на Общностното право.
9.3.4. Водена от желание за „по-голяма прозрачност” след 2001 г. ЕК
публикува на сайта на Генералния секретариат на ЕК информация
относно предприетите действия по установените нарушения (мотивирани становища, искови молби до съда и т.н.)
9.3.5. След 2003 г. службите на ЕС използват системата SOLVIT за разрешаване на проблеми онлайн с участието на ДЧ (във връзка с лошо
прилагане на европейските норми от националната администрация –
основно по въпроси от вътрешния пазар, 4-те свободи, конкуренцията
и селското стопанство). Във всяка ДЧ действа служба СОЛВИТ, която
подпомага разглеждането на жалби на граждани и фирми и е длъжна
в срок от 10 седмици да предложи решение по всеки отделен сигнал.
9.4. EК не е длъжна да се съобрази с получените жалби (сигнали). Тя
е свободна да прецени има ли нарушение и необходимо ли е да предприеме действия в защита на съюзната законност. Нейното бездействие,
изразяващо се в незапочване на действия за завеждане на дело срещу
една ДЧ, не могат да бъдат предмет на производство за установяване
на противоправно бездействие по чл. 265 ДФЕС (стар чл. 232 ДЕО)928.
Дори едно частно лице много аргументирано да настоява ЕК „поне” да
изпрати мотивирано становище на една ДЧ, която нарушава правото
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 12.
926
Пак там.
927
Пак там, с. 13.
928
TPI (Ord.), 1997, Intertronic c/ Commission, T-117/96, Rec. II-141.
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на ЕС, това че ЕК не осъществява такова действие не може да бъде атакувано по реда на чл. 265, тъй като не се отнася за неприемане на акт,
който би бил адресиран до ищеца (частното лице)929.
Съвсем наскоро СЕС потвърди, че ЕК е „свободна и в преценката си
срещу коя държава и кога да започне производство” – ако няколко ДЧ
извършват еднотипно нарушение, тя „е свободна да започне производство само срещу някои от тях, а срещу другите – по-късно, евентуално отчитайки резултатите от първото производство”930.
„Съгласно Кодекса за добра администрация ЕК трябва да отговори на жалбоподателя в рамките на 15 работни дни. Когато Комисията
прецени, че е налице потенциално нарушение, тя открива процедура,
като информира за това жалбоподателя, като може да поиска и допълнителна информация. Държавата-членка не получава информация,
че такава процедура е започнала. Процедурата получава номер, който
се състои от годината и четири цифри и когато е инициирана по частна жалба, започва с 4 или 5, респ. с 0 за липса на нотификация, с 1 и
2 за започнати по инициатива на ЕК. …Веднъж получил номер, един
случай се прекратява само с решение на колегиума на ЕК – дори ако се
установи, че няма нарушение.”931
9.5. В същото време едно изрично решение да не започне производство по един сигнал, респ. изричен отказ по дадено искане, също така
не подлежи на атакуване по реда на чл. 263 ДФЕС (стар чл. 230 ДЕО)932.
По изключение обаче Регламент 17/62 обаче позволява да се атакува
решение на ЕК за отказ да образува производство по реда на режима за
защита на конкуренцията (и да насочи процедурата към производството
по реда на чл. 258), доколкото такова решение има окончателен характер
и засяга правната сфера на жалбоподателя (в производството по чл. 258
той на практика няма нито контрол, нито дори участие) и ограничава
възможността за защита на правата му933. Разбира се, евентуалното бездействие на ЕК не може да бъде основание и за търсене от нея (т.е. от ЕС)
на имуществена отговорност за претърпените от частните лица вреди от
нарушението на ДЧ934 – разбира се, няма пречка частните лица да търсят
поправяне на вредите по националния правен ред (виж по-надолу).
CJCE (Ord.), 1990, Emrich c/ Commission, C-371/89, Rec. I-1555.
CJCE, 2009, Commission c/ Italie, C-531/06, Rec. I-4103, p. 24; CJCE, 2009, Commission
c/ Finlande, C-118/07, p. 48.
931
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 13.
932
TPI, 1998, ITT Promedia c/ Commission, T-111/96, Rec. II-2937.
933
TPI, 1992, Rendo et a. c/ Commission, T-16/91, Rec. II-2417.
934
TPI, 1997, Smanor et a. c/ Commission, T-201/96, Rec. II-1081.
929
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9.6. Във всички случаи решението за започване на производство
се взема от колегиума на комисарите като акт на Комисията. Разбира
се, нито на ЕК, нито на нейните членове може да се търси отговорност
за вземането на едно такова решение, ако в крайна сметка СЕС не уважи иска935. И обратно, решението за завеждане на дело само по себе си
не е акт, подлежащ на атакуване по реда на чл. 263936.
Чл. 258 предвижда осъществяването на две задължителни действия,
без които завеждането на иск пред съда е недопустимо – ЕК трябва
да отправи официално уведомително писмо за установеното нарушение, а след като получи обясненията на съответната ДЧ (или ако такива няма) – да изпрати мотивирано становище, в което определя характера и обхвата на нарушението и срок за прекратяването му. След
изтичането на този срок, ако счита, че нарушението продължава, ЕК
може да сезира съда.

Б. Започване на производството по инициатива на ДЧ
Според чл. 344 ДФЕС (стар чл. 292 ДЕО) ДЧ са длъжни да не уреждат споровете помежду си относно тълкуването или прилагането на
Договорите по начини, различни от тези, предвидени в самите Договори. Така компетентността на СЕС по решаването на споровете между ДЧ е определена като изключителна и задължителна.

10. Право на иск на ДЧ

Чл. 259 ДФЕС (стар чл. 227 ДЕО) изрично предвижда възможност
една ДЧ да заведе дело срещу друга ДЧ за нарушаване на интеграционното право. Преценката на активната ДЧ е свободна – тя може да
има най-различни основания да „счита, че друга ДЧ не е изпълнила
свое задължение”. ДФЕС обаче предвижда няколко условия за допустимост на иска пред съда.
10.1. Предвид ролята на ЕК на „пазител на Договорите” и за да се
избегне съдене, респ. създаване на продължително напрежение между
държавите-членки, ал. 2 на чл. 259 изрично предвижда задължение
за сезиране на ЕК. Това може да се определи и като „интеграционна
фаза на производството”. Не са предвидени специални изисквания за
форма на акта, с който една ДЧ „отнася до ЕК въпроса” за нарушение
Напр. CJCE, 1999, Commission c/ Allemagne, С-272/97, Rec. І-2175 и др.
TPI, 2003, Philip Morris et a. c/ Commission, AJ T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01
et T-272/01, Rec. ІI-1.
935
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на друга ДЧ – това може да бъде свободно писмо, което очертава поведението на съответната ДЧ и основанието това поведение да се счита
за нарушение. Предвид практиката на СЕС относно актовете на ЕК в
досъдебната фаза, по аналогия следва да се приеме обаче, че една ДЧ
не може да поиска от съда установяване на нарушение или правни
основания, които не е изтъкнала в писмото за сезиране на ЕК.
10.1.1. ЕК е свободна да прецени дали е налице нарушение или не,
респ. дали трябва да вземе мерки или не (при малозначителност, краткотрайност и др.). Ако установи, че поставеният пред нея проблем е
сериозен, ЕК започва предвидените действия.
10.1.2. Това обаче означава, че ДЧ вече не може сама да заведе делото. Тя обаче може да встъпи в заведеното от ЕК дело (чл. 40 УСЕС)937.
Всъщност именно в това е вътрешната логика на производството – делата срещу държави-нарушителки да се водят винаги от ЕК. Възможността една ДЧ сама да сезира съда е предвидена просто като гаранция, че тя няма да зависи единствено от волята на ЕК – и при отказ,
може сама да потърси правосъдие.
10.2. ДЧ е длъжна да изчака 3 месеца. В този срок ЕК трябва да
осъществи и двата акта, предвидени в досъдебната фаза – да поиска
обяснения от ДЧ-нарушителка („официално уведомително писмо”) и
да отправи мотивирано становище с посочване на срок за прекратяване на нарушението.
10.2.1. Ако това бъде направено, ДЧ, претендираща нарушението,
не може да сезира съда. Производството ще се води от ЕК, като обаче и
на двете ДЧ ще се даде възможност да изложат съображения пред ЕК.
10.2.2. Ако обаче ЕК не издаде мотивирано становище в срока от 3
месеца, сезиралата я ДЧ може сама да заведе дело. Отказът (или бездействието) на ЕК не подлежи на атакуване.
В този случай цялата отговорност по доказването на нарушението
ляга върху ДЧ-ищец. Тежестта на доказване няма да е по-лека, а аналогична на тази за ЕК. На практика обаче доказването е значително потрудно, след като ЕК е не е счела за нужно да започне производство,
което просто означава, че според нея няма нарушение.
10.3. Практическа ограниченост. На практика винаги, когато получи от една ДЧ сигнал, че друга ДЧ нарушава Правото на ЕС, ЕК започва
действия и в техния ход или наистина се установява наличие на нарушение, което бива прекратено още в досъдебната фаза (напр. в определения за това срок с мотивираното становище на ЕК), или обратно – ус-

Виж делото CJCE, 1994, Commission c/ Belgique, C-8092, по което Комисията е подпомагана от Великобритания.
937
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тановява се, че няма нарушение или то е кратковременно или твърде
малозначително и ЕК преценява, че не трябва да бъде сезиран съдът.
За 6-те десетилетия на европейската интеграция до сега, има шест случая, в които една ДЧ е завеждала дело срещу друга, само в три от тях се е
стигнало до осъждане: делата на Франция срещу Обединеното кралство
през 1979 г.938, на Белгия срещу Испания през 2000 г.939 и на Испания срещу Обединеното кралство (относно Гибралтар) през 2006 г.940.
Всяка държава има собствена служба за процесуално представителство пред съдебните институции на ЕС, на които е свободна да
определи ранга и правомощията. В България такава служба действаше като Дирекция на Министерския съвет, а след средата на 2009 г.
е отдел в Правно-нормативната дирекция на Министерството на
външните работи, което е озадачаващо понижение в нейния ранг,
пък и струва ми се по-уместно би било поне тази служба да бъде в
компетентността на министъра на правосъдието, редом с тази относно Европейския съд по правата на човека.

VІ. Пасивна легитимация
А. Производство по чл. 258 ДФЕС
УД предвиждат възможност за завеждане на дело единствено срещу
ДЧ като такава! Под „държава-членка” следва да се разбира държава по
смисъла на международното право, която е страна по Учредителните
договори941. Всяка държава се представлява пълноправно единствено от
своето правителство. Напълно ирелевантно е дали националното правителство е „виновно” за конкретното нарушение или то е извършено от
органи или структури, над които правителството няма никаква власт942.
Съдът на ЕС обаче разгръща изключително богата практика относно
това чии действия (бездействие) могат да ангажират отговорността на
CJCE, 1979, France c/ Royaume-Uni, 141/78, Rec. 2923.
CJCE, 2000, Belgique c/ Espagne, C-388/95, Rec. I-3123.
940
CJCE, 2006, Espagne c/ Royaume-Uni, C-145/04, Rec. I-7917. Не може да не направи
впечатление, че по две от трите дела е установено нарушение на Обединеното кралство – което при цялата си резервираност към някои аспекти на интеграционния правопорядък е една от държавите с най-малко заведени и още по-малко успешни дела
на ЕК срещу нея.
941
Дефиниция по делото CJCE (Ord.), 1997, Region Wallone c/ Commission, C-95/97,
Rec. 1787, § 6; постоянна практика, виж напр. CJCE, 1984, Commission c/ Italie, 169/82, Rec.
1603; CJCE, 1987, Commission c/ Belgique, 1/86, Rec. 1; CJCE, 1991, Commission c/ Allemagne,
C-58/89, Rec. I-4983 и др.
942
CJCE, 1986, Commission c/ Belgique, 239/85, Rec. 3645.
938
939
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държавата като такава в производството за установяване на нарушение
на правото на ЕС. От друга страна напълно ирелевантен за СЕС остава
въпросът с какви вътрешноправни средства (регресни искове и др. под.)
разполага съответната държава в случай на установяване на нарушение.

11. Кой може да е извършил нарушението?

Ангажиращо отговорността на държавата ще е поведението на всеки държавен орган, независимо от неговия ранг, принадлежност към
разделените власти, степен на автономност, притежаване или не на
юридически персоналитет или дори формалното му битие на субект
на частното право, ако действа от името или под контрола на държавата или осъществява държавни функции. „Нарушение на държавачленка може по принцип да се констатира… независимо какъв е държавният орган, чието действие или бездействие е в основата на нарушението, дори да се отнася за конституционно независим орган.”943
Така нарушението, за което държавата може да бъде осъдена от съда
в Люксембург, може да е извършено от:
11.1. Всеки ДО, дори един „конституционно независима” единица
– орган, автономна провинция във федералните държави и т.н.
11.2. Това може да е националният парламент (приел норма, нарушаваща правото на ЕС, неприел норма, която е трябвало да приеме, за
да изпълни задължение, или неотменил/изменил норма, нарушаваща
правото на ЕС)944.
11.3. Може да бъде орган на местна власт: „Една ДЧ не може да изтъква нито разделението на властите, нито уредбата по вътрешния си
правен ред на правомощията на местните органи, за да се освободи от
отговорност за нарушаване на Общностното право.”945
Нарушението може да бъде извършено от:
– орган на регионална власт (във федералните държави, като Германия)946;
– орган на автономен регион947;
– общински орган948;
CJCE, 2009, Commission c/ Espagne, C-154/08, р. 125.
CJCE, 1970, Commission c/ Belgique, 77/69, Rec. 237; CJCE, 1982, Commission c/ Italie,
41/82, Rec. 4213; CJCE, 1986, Commission c/ Italie, 309/84, Rec. 599.
945
CJCE, 1999, Konle, C-302/97, Rec. I-3099.
946
CJCE, 1991, Commission c/ Allemagne, C-131/88, Rec. I-825.
947
CJCE, 1988, Commission c/ Belgique, AJ 227-230/85, Rec. 1.
948
CJCE, 1987, Commission c/ Italie, 199/85, Rec. 1039.
943
944
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11.4. Може да бъде дори съдебна институция (!) – за неприлагане (недобро прилагане) на правото на ЕС; за отказ от правосъдие или дори за
незачитане на практиката на СЕС. В последните няколко години Съдът
на ЕС установи разгърната практика по един въпрос, който дълго време
чакаше своето окончателно решаване949 – може ли ДЧ да бъде държана
отговорна и за незачитането на Правото на ЕС от своите съдебни органи.
Подходът, който СЕО избра, не следва да изненадва, предвид безпощадната устойчива формулировка, която използва по други поводи – „който
и да било национален орган, дори конституционно независим”.
11.4.1. Така СЕО приема, че държавата ще носи отговорност за лошо
прилагане на Правото на ЕС от страна на нейните юрисдикции, които
се произнасят по дела като последна инстанция – като те от своя страна
имат тежката задача да поправят грешките на другите съдилища950.
11.4.2. Отговорността на държавата може да бъде ангажирана не само
когато националните съдилища не гарантират действието на принципа
на примат на общностното право (задължаващ ги да оставят неприложена всяка национална норма, която противоречи на общностна, независимо от ранга на едната и на другата951), но и в обратния случай – когато
писаната национална норма е съобразена с правото на ЕС, но се тълкува
по несъвместим с него начин от националните съдилища и това се потвърждава от съдилищата, действащи като последна инстанция (найчесто върховните съдилища)952. Особено неприемлив за СЕС е фактът, че
Върховният съд (на Италия953 или съвсем наскоро на Испания954) прилага
(и то не в изолирани случаи) практика, несъобразена с правото на ЕС.
11.4.3. Най-знаковото производство е за нарушение, изразяващо се
в неправилно решение на Върховния съд (на Германия) – СЕО е категоричен: „Предвид съществената роля на съдебната власт в ДЧ за
защитата на правата на лицата, произтичащи от Общностното право,
тази защита не би имала пълна ефикасност, ако е невъзможно частните лица да получат обезщетение за нарушение на свои субективни
949
Навярно за да не създава излишно напрежение, което може да намали склонност
та за използване на механизма за преюдициални запитвания от страна на националните съдилища, до сега ЕК не е завела нито едно дело за нарушение, извършено със
съдебен акт – в този смисъл виж Melchior WATHELET, Contentieux européen, Collection
de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 2010, р. 113.
950
Постоянна практика: CJCE, 2003, Köbler, C-224/01, Rec. I-10239; CJCE, 2003, Commission
c/ Italie, 77/69, Rec. 237; CJCE, 2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, Rec. I-5177.
951
Подробно за задълженията на националния съд по силата на принципа на примата виж в Атанас СЕМОВ, Принципи на прилагане на правото на ЕС, ИПА, ИЕП, С.,
2007, с. 151 и сл.
952
Знаково дело CJCE, 2003, Commission c/ Italie, C-129/00, Rec. І-14637.
953
CJCE, 2003, Commission c/ Italie, C-129/00, Rec. І-14637, р. 32.
954
CJCE, 2009, Commission c/ Espagne, C-154/08.
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права, изразяващо се в решение на последната съдебна инстанция,
нарушаващо правото на ЕС.”955 „Предвид съществената роля на съдебната власт за защитата на правата, които частните лица черпят от
общностното право, тяхната пълна ефикасност ще бъде под въпрос и
защитата на субективните права ще бъде отслабена, ако частните лица
не могат при определени условия да получат обезщетение на вредите,
претърпени от нарушаването на техни права поради нарушаване на
общностното право от страна на юрисдикция на една ДЧ, произнасяща се като последна инстанция.”956
11.4.4. Най-впечатляващо обаче е решението по делото срещу Италия, което отразява един изцяло нов, дързък подход в материята. На 9
декември 2003 г. СЕО постановява: „Италия е нарушила свое задължение по силата на ДЕО, като не е изменила (…) закона и той се прилага
от администрацията и част от съдилищата, включително Върховния
касационен съд, по такъв начин, че упражняването на правото …е станало изключително трудно за частните лица…”957
11.4.5. Тази доктрина е потвърдена от СЕО съвсем наскоро – през ноември 2009 г. по делото Commission c/ Espagne той потвърждава разбирането
си, разгърнато в решението по делото Commission c/ Italie, че една ДЧ може
да бъде държана отговорна за несъобразяване с правото на ЕС от страна
на нейна съдебна институция, вкл. и в случай на неотправяне на преюдициално запитване от последна съдебна инстанция (в резултат на което е
последвало неправилно тълкуване на Шеста директива за ДДС)958.
11.4.6. ЕК започва досъдебно производство срещу германския федерален данъчен съд Bundesfinanzhof за постоянния отказ да се съобрази с
преюдициалните отговори на СЕО959. ЕК завежда дело за лошо тълкуване на една директива от датските съдилища960. „ЕК сякаш изоставя всяка деликатност при констатирането на нарушения на правото на ЕС от
национални съдебни органи”, пише през 2006 г. проф. Жоел Ридо961.
11.4.7. СЕС предпазливо допуска възможността да „осъди” и неотправянето от националните юрисдикции на преюдициално запитване, когато действа като последна инстанция и има съмнения относно валидността или тълкуването на общностна норма962. ЕК също се
CJCE, 2003, Köbler, C-224/01, Rec. I-10239.
CJCE, 2003, Köbler, C-224/01, Rec. I-10239.
957
CJCE, 2003, Commission c/ Italie, 77/69, Rec. 237.
958
CJCE, 2009, Commission c/ Espagne, C-562/07.
959
JОCE, № C-137 от 4 юни 1986 г., отговор на въпрос № 1907/85.
960
CJCE, 1992, Commission c/ Danemark, C-52/90, Rec. І-2187.
961
Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, L. G. D.
J., 2009, 6e éd., р. 985.
962
CJCE, 1982, Waterkeyn, AJ 314-316/81, Rec. 4337, § 14; CJCE, 2003, Köbler, C-224/01,
Rec. 10239; CJCE, 2003, Commission c/ Italie, C-129/00, Rec. 14637.
955
956
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счита за овластена963 да контролира начина, по който националните
съдилища от последна инстанция прилагат теорията за ясния акт (acte
claire), изведена в решението по делото CILFIT964.
11.4.8. Във всички случаи обаче става дума за „системно” нарушение – или постоянна практика на един съдебен орган, или повтаряща
се „грешка” на различни съдебни органи, особено ако не е санкционирана от върховния съд965. СЕС обаче проявява известна „колегиална
толерантност”, като приема, че единично, респ. еднократно нарушение не е достатъчно, за да ангажира отговорността на държавата, тъй
като може да се счете за изолирана грешка966. Позволявам си да смятам,
че тази „толерантност” не трябва да се надценява и всеки национален
съдия трябва да осъществява функциите си със съзнанието, че всяка
негова грешка по недобро прилагане на правото на ЕС може да доведе
до ангажиране на отговорността на държавата – както пред СЕС, така
и, безспорно, пред национална юрисдикция за присъждане на обезщетение на евентуалните вреди.
11.5. Всеки държавен орган, дори да е самостоятелно юридическо
лице967.
11.6. Частно юридическо лице – ако има тясна връзка с държавата
– напр. ако макар да е регистрирано като субект на частното право
(ЮЛ с нестопанска цел или дори търговско дружество), действа под
контрола на публичен орган (по-общо на държавната власт) – най-известният пример е ирландския Goods Council, който е създаден като
неправителствена организация, но организира кампания за насърчаване на потреблението на стоки национално производство, чиито
цели и средства са определени от акт на ирландското правителство968.
Това може да е и професионална организация, формално частноправен субект, на която обаче законът възлага определени контролни
функции969.

963
Виж отговора на ЕК на питане от депутат в ЕП от 25 юли 1983 г. – JOCE, №
C-268/25 – 1983 – цит. по Koen LENAERTS, Dirk ARTS and Ignace MASELIS, Procedural
Law of the European Union, Sweet & Maxwell, London 2006, second ed., p. 77.
964
CJCE, 1982, CILFIT, 283/81, Rec. 3415.
965
CJCE, 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 2021.
966
CJCE, 2003, Commission c/ Italie, 129/00, Rec. 14637.
967
CJCE, 2000, Haim, C-427/97, Rec. I-5123.
968
CJCE, 1982, Commission c/ Irlande, 249/81, Rec. 4005.
969
CJCE, 1989, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, AJ С-266-267/87, Rec. І-1295.

315

Може да става дума за частна фирма, натоварена с публична функция (поставяне на печат за качество) и финансирана от данъчни приходи (макар и включени в цената на стоката)970.
11.7. Съдът на ЕС може да приеме за нарушение на ДЧ и поведение
на физическо лице – когато действа като държавен функционер, дори
поведението му да излиза извън задълженията му и предписанията на
закона, доколкото може да създаде у частните лица предположение, че
изразява волята на държавата (респ. на представлявания от него държавен орган)971. Съвсем наскоро стана ясно: не е приемливо и оправданието, че неизпълнението на задължение на държавата се дължи на противозаконно поведение на нейни служители (напр. митнически)972.
11.8. СЕС е категоричен: всеки ДО дължи поправяне на вредите,
които е причинил на едно частно лице чрез незачитане на Общностното право – „независимо какъв е органът на публична власт, извършил
нарушението и независимо кой според националното право трябва да
поправи вредите”973.

Б. Производството срещу национална банка по чл. 271 ДФЕС
12. Националната банка на ДЧ като ответник

Специално е предвидена възможност за прилагане на производството срещу националните централни банки по иск на ЕЦБ. Според
чл. 271, ал. 1, б. „г” ДФЕС (стар чл. 237 ДЕО) СЕС е компетентен да
решава споровете относно изпълнението от националните централни
банки на задълженията, произтичащи от от УД и от Устава на ЕСЦБ и
ЕЦБ, а УС на ЕЦБ разполага с правомощията на ЕК по чл. 258. Според
чл. 35.6 (УЕСЦБ), ако ЕЦБ счита, че национална централна банка не е
изпълнила свое задължение, произтичащо от УД и Устава на ЕСЦБ и
ЕЦБ, тя изпраща на съответната национална банка официално уведомително писмо, след което представя мотивирано становище по въпроса и ако съответната национална банка не се съобрази с мотивираното становище в определения в него срок, ЕЦБ може да сезира Съда.
Решението за започване на производството се взема на осн. чл. 34
УЕСЦБ във вр. с чл. 127 ДФЕС, който определя като основна цел на
ЕСЦБ поддържането на финансовата стабилност.
CJCE, 2002, Commission c/ Allemagne, C-325/00, Rec. I-9977.
CJCE, 2007, AGM-COS MET, C-470/03, Rec. I-2749, p. 57.
972
CJ, 8. 8. 2010, Commission c/ Italie, С-334/08, p. 37.
973
CJCE, 1999, Konle, C-302/97, Rec. I-3099.
970
971
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VІІ. Компетентен съд
13. Компетентен съд

Съдът на ЕС може да гледа делата срещу ДЧ за нарушаване на Правото на ЕС по чл. 268-270 ДФЕС, (стар чл. 226-228 ДЕО) или по чл. 271
ДФЕС (стар чл. 237 ДЕО) относно задълженията на ДЧ по Устава на
ЕИБ, относно актовете на Управителния съвет или Съвета на Директорите на ЕИБ и относно изпълнението от националните централни
банки на задълженията в рамките на Паричния съюз.
Разпоредбите относно функционалното разпределение на компетенциите между отделните съдилища, съставляващи съдебната институция на ЕС (СЕС) обаче определят на Съда изключителна правораздавателна компетентност по отношение на производствата срещу
ДЧ. Чл. 256 ДФЕС, очертаващ изчерпателно компетентността на Общия съд, изобщо не посочва сред делата, по които той може или би могъл да бъде овластен да се произнася, производството по чл. 258 ДФЕС.
Не е предвидена възможност за възлагане на компетентност (каквато
има например по отношение на тълкувателната компетентност).

VІІІ. Ход на производството
А. Производството по чл. 258–260 ДФЕС
14. Досъдебна (административна974) фаза

14.1. Обща характеристика. Досъдебната фаза (ДФ) на производството обслужва едновременно две цели: процесуална и политическа.
Изричното изискване на чл. 258 прави осъществяването и абсолютна
процесуална предпоставка за допустимост на евентуалния съдебен иск.
Тя дава възможност на заинтересованата ДЧ да се запознае със съображенията („обвиненията”) на Комисията и да подготви защитата си975,
тъй като предметът на бъдещото дело се определя изцяло от актовете в
ДФ976. Редом с това досъдебната фаза изпълнява и важна политическа
роля – да даде възможност на държавата, която нарушава правото на
ЕС, да разбере нарушението си, да вземе мерки за прекратяването му и

974
По същество това е едно административно производство. Самият СЕС обаче
определя тази фаза като „досъдебна”, което ни задължава да следваме именно тази
терминология.
975
CJCE, 2002, Commission c/ Allemagne, 287/00, Rec. I-5811, § 16.
976
CJCE (Ord.), 1995, Commission c/ Espagne, 266/94, Rec. I-1975.
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да избегне завеждането на дело срещу нея, т.е. да изпълни „семейните”
си задължения по относително непринудителен начин.
Всъщност цялата уредба на производството води към извода, че завеждането на дело е краен и нежелан изход: създадени са разгърнати
предпоставки основната цел – прекратяването на нарушението – да
бъде постигната без завеждане на дело. ЕК е длъжна да изпрати на ДЧнарушителка поне два писмени акта с максимално пълно съдържание,
няма срокове, които да подтикват към завеждане на дело, ЕК няма и
задължение за това. От друга страна ЕК трябва да се отнесе максимално
сериозно към актовете си в ДФ, тъй като те я обвързват в съдебната.
Предвид изложеното, актовете на ЕК в досъдебната фаза нямат задължителен характер, те не пораждат преки правни последици977.
Правната им релевантност се свежда до изискванията по допустимост
на евентуален последващ съдебен иск (вкл. обаче и относно съдържанието им – виж по-долу). Те са инструменти на административно сътрудничество и политическо въздействие, насочени към постигането
на желания резултат по извънсъдебен път, който може да бъде определен и като „квази-юридически”. Неизпълнението от страна на ДЧ
на указанията (задължения?) на ЕК в нейните формални актове в ДФ
само по себе си не може да се разглежда като неизпълнение на задължение по смисъла на чл. 226978. Разбира се, то може да доведе до установяване на нарушение – но самото нарушение ще се изразява в друго
поведение, неизпълнението на указанията на ЕК просто се вписва в
него, но само по себе си не представлява нарушение.
В същото време „редовността на досъдебната фаза представлява
търсена от УД гаранция за защита на правата на държавите-членки,
но и за подготовката на евентуалното съдебно производство, което ще
има за предмет ясно определения в досъдебната фаза предмет”979.
14.2. Официално уведомително писмо (ОУП). Първият задължителен етап на ДФ е изпращането от ЕК на официално уведомително писмо980. На практика обикновено изпращането на ОУП се предхожда от неCJCE, 1966, Lütticke c/ Commission, 48/65, Rec. 19.
Това е прогласено много отдавна: CJCE, 1969, Commission c/ France, 6/69 et 11/69,
Rec. 532.
979
CJCE (Ord.), 1995, Commission c/ Espagne, C-266/94, Rec. I-1975, p. 17.
980
На френски „mise en demeur”, което е най-близко до „предупреждение”, на английски „Letter of formal notice”, което би могло и да се преведе, както е в официалната
версия на български език, като официално уведомително писмо – без да е невярно, то
сякаш ни отдалечава от действителната функция на акта. Той е предназначен не просто
да „уведоми” една ДЧ за това, че ЕК смята, че тя извършва нарушение, а да я „предупреди”, че констатациите на ЕК са сериозни и могат да прераснат в сериозни намерения за
977
978
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официални контакти между ЕК и съответната ДЧ (правителството), които между другото позволяват на ЕК и да започне своето „разследване”981.
„ДЧ признават и стимулиращата роля на процедурата за нарушение. Тъй като в част от случаите изпълнението на задълженията, произтичащи от общностното право, е свързано с трудни и скъпо струващи решения на национално ниво, изпращането на официално уведомително писмо е силен стимул за законодателни промени и бързи
административни решения.”982
14.2.1. Предназначението му е да определи предмета на спора. То
трябва „от една страна, да даде на съответната държава възможност
да се съобрази с общностните си задължения, а от друга страна, да и
даде възможност да подготви защитата си спрямо упреците на ЕК”983,
„да предостави на съответната ДЧ необходимата информация с оглед
подготвянето на защита”984.
14.2.2. Обикновено ОУП се предшества от „нулева”, „информационна фаза”985, което не е предвиден изрично в правната уредба. Тя се
изразява в изпращането на „административно писмо” от ЕК до съответната ДЧ с цел събиране на информация. Това не се прави, когато
случаят е ясен и нарушението е очевидно. „В болшинството от случаите информационна фаза се прилага при постъпили жалби, както
и когато става дума за сложни случаи, за които е необходимо да се
събере голяма по обем информация. Административно писмо може
да се изпрати както преди, така и след официалното регистриране на
жалбата. Срокът за отговор на административното писмо по правило
е 2 месеца, но ЕК може да даде и по-кратък срок. Практиката е да се
посочва изрично, че липсата на отговор в указания срок е достатъчно
основание за стартиране на процедура за нарушение.”986

водене на дело. Затова, макар да се придържаме към официални превод, ми се струва
редно да мислим за официалното уведомително писмо като за предупредително.
981
Подробно за досъдебната фаза виж например Mark BREALEY, Mark HOSKINS,
Remedies in EC Law, Sweet & Maxwell, 2e éd., 1998, p. 250 et s.
982
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 10.
983
CJCE, 1988, Commission c/ Belgique, 293/85, Rec. 305, p. 13.
984
Пост. практика: CJCE, 1985, Commission c/ Italie, 274/83, Rec. 1077 и мн. др.
985
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 13.
986
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 14.
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14.2.3. ОУП съдържа кратко изложение987 на съмненията (притесненията) на ЕК. Не е необходимо ОУП да съдържа всички елементи или да е
толкова пълно, конкретно или мотивирано, колкото следващото го мотивирано становище988, изискванията към което са завишени (виж по-долу).
То все пак е един предварителен и в крайна сметка уведомителен (предупредителен) акт. Според 258 по форма то е „покана към ДЧ да изложи
съображенията си”, но според СЕС то трябва да очертае нарушението,
чието установяване се иска с исковата молба в съдебната фаза989; Макар и
„кратко”, ОУП трябва ясно и пълно да посочва задължението, което според ЕК не е изпълнено от ДЧ и основанията за това твърдение990 – ЕК не
може да разширява991 своето „обвинение” (т.е. твърдяното нарушение) в
последващото МоСт; във всички случаи правото на защита ще бъде нарушено, ако в ОУП се посочва една общностна правна норма като основание на неизпълненото задължение, а в МоСт, още повече в ИМ – друга992;
най-кратката и ясна формулировка е: в ОУП „ДЧ трябва да получи цялата информация, необходима за нейната защита”993.
Съвсем наскоро (юли 2009 г.) СЕО отново постанови еднозначно, че
за да може една ДЧ да се защити успешно, Комисията трябва „да определи своите обвинения по разбираем и достатъчно прецизен начин”,
и едно „твърде лаконично изложение” няма да е достатъчно994.
14.2.4. ОУП е абсолютно задължителна процесуална предпоставка
– без него, независимо от по-нататъшните действия (блестящо мотивирани МоСт или иск), завеждане на дело е невъзможно995.
14.2.5. По изключение, когато едно ОУП съдържа съществени празноти, които могат да лишат ДЧ от възможност да изложи съображения
по съществени въпроси, респ. от възможност за ефективна защита, ЕК
може да изпрати ново ОУП996.
14.2.6. Понякога при спешност може да бъде заменено с устни консултации (закрепени в писмен протокол).
14.2.7. ОУП може да съдържа въпроси към ДЧ.
14.2.8. ОУП може да съдържа и указания към обясненията, които ЕК
иска да получи, както и посочване на конкретни или видове документи.
CJCE, 1996, Commission c/ Italie, С-289/94, Rec. І-4405; CJCE, 1997, Commission c/ Italie,
С-279/94, Rec. І-4743.
988
CJCE, 2000, Commission c/ France, C-225/98, Rec. I-7445, § 70.
989
CJCE, 1984, Commission c/ Italie, 166/82, Rec. 459.
990
CJCE (Ord.), 2000, Commission c/ Pays-Bas, C-341/97, Rec. I-6611.
991
CJCE, 1984, Commission c/ Italie, 51/83, Rec. 2793.
992
CJCE, 2003, Commission c/ Italie, С-145/01, Rec. І-5581.
993
CJCE, 1988, Commission c/ Grèce, 229/87, Rec. 6347.
994
CJCE, 2009, Commission c/ Pologne, C-165/08, p. 45-47.
995
Пост. практика – напр. CJCE, 2000, Commission c/ Pays-Bas,C-342/97, Rec. І-6611.
996
CJCE, 1982, Commission c/ Danemark, 211/81, Rec. 4547.
987
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14.2.9. ДЧ може „да инициира технически консултации със съответните служби на ЕК за изясняване на фактите и намиране на компромис. Тази възможност се насърчава и от сама Комисия и трябва да бъде
използвана активно от националните органи”997.
14.2.10. В ОУП ЕК посочва срок, в който ДЧ трябва да „изложи своите
съображения”. Тя е свободна при определянето му – срокът може да е
различен както за различни нарушения, така и за еднотипно нарушение в различни ДЧ или в различно време. Той зависи от вида на нарушението, от степента на информираност на ЕК, от вида и обема на исканата информация (документи) и, разбира се, от спешността на случая998.
Във всички случаи обаче срокът трябва да е „разумен” – действително да
позволява на ДЧ да се запознае със съображенията на ЕК и да подготви
и изпрати своите съображения (обяснения)999. „За определянето на разумен срок трябва да се отчитат всички конкретни обстоятелства. Така
те могат да оправдават определянето на един много кратък срок – например когато е необходимо нарушението да се прекрати веднага или
когато според Комисията още от самото начало държавата е наясно, че е
в нарушение.”1000 Всъщност преценката е изцяло на ЕК – за съда е важно
дали на ДЧ е представена пълна информация и дали срокът е бил достатъчен, за да може тя успешно да се защити, респ. съобрази.
При спазването на точно определени условия е възможно срокът
да бъде удължен: по искане на ДЧ, да е първо искане за удължаване,
исканото удължаване да не е по-дълго от първоначално определеното,
да не се отнася за почивни и празнични дни (това се пренебрегва)1001.
14.2.11. ОУП се изготвя от ресорния комисар и се приема от ЕК (колегиумът)1002. Когато обаче нарушението се изразява в несъобщаване
(липса на „нотификация) на мерките по транспониране на директива,
997
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 15.
998
CJCE, 1996, Commission c/ Luxembourg, C-473/93, Rec. I-3207, § 22.
999
CJCE, 1988, Commission c/ Belgique, 293/85, Rec. 305.
1000
CJCE, 1988, Commission c/ Belgique, 293/85, Rec. 305, р. 14. По това дело ЕК определя срокове от 8 дни за отговор на ОУП и сетне 15 дни за изпълнение на предписанията
в МоСт, срещу което, разбира се, Белгия възразява. Комисията обаче изтъква аргумента, че тези срокове не са преклузивни и действат единствено в отношенията между нея
и съответната ДЧ – поради което дори след изтичането им ДЧ може да даде отговор
на ОУП, съответно да изпълни указанията от МоСт. По това дело СЕО приема, че сроковете не са били „разумни”, но напълно идентични срокове са определени обратно
като „разумни” по делото CJCE, 1999, Commission c/ Autriche, C-328/96, Rec. I-7479.
1001
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 15.
1002
Пример за ОУП – виж пак там, Приложение 1, с. 41-44.
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„решението се взема по реда на т. нар. „хабилитационна процедура”,
при която един от комисарите има право да подпише ОУП от името
на ЕК. Всяко следващо решение, без значение дали става дума за закриване на случая, за изпращане на МоСт или за сезиране на Съда, се
взема на заседание на колегиума на ЕК.”1003
14.2.12. ОУП се връчва на ДЧ чрез постоянното представителство
на държавата в Брюксел срещу подпис, а от там се препраща на правителството. Всяка ДЧ разработва детайлна вътрешноправна уредба
относно институционния механизъм за действие в отношенията с ЕК
и по-специално в досъдебната фаза на производство за нарушение1004.
14.2.13. „Обикновено този първи етап на процедурата за нарушение
не е публичен. В случаи, характеризиращи се с особена важност и сериозност (например нарушения на общностното законодателство за Натура 2000) по предложение на съответната служба на Комисията може
да бъде публикувано съобщение до медиите за откриване на процедура
за нарушение срещу съответната ДЧ”.1005 Най-често ЕК съобщава за започнати процедури на специален или редовен брифинг за медиите.
14.3. След изпращането на ОУП са възможни два варианта на
развитие
14.3.1. ДЧ не отговаря, т.е. не излага съображения. Това е много рядък случай, защото крие много голям риск – най-малко от загуба на
време: много вероятно е веднага след изтичането на срока, ако няма
отговор от ДЧ, ЕК да изпрати веднага МоСт със сравнително кратък
срок (включително защото ЕК не е получила достатъчно информация за обективното положение, за да направи справедлива преценка
и определи разумен срок) за вземане на указаните мерки. Не може да
има съмнение, че евентуална липса на отговор от страна на ДЧ просто
може да провокира по-остра реакция на нетърпимост от страна на ЕК
– което неизбежно ще има политически отзвук в съответната ДЧ. Във
всички случаи, дори при ясно изразена воля на ДЧ да не отговаря на
ОУП, изпращането му остава задължително изискуемо1006. Теоретично
Пак там, с. 11.
Подходът на различните ДЧ е различен. У нас материята е уредена в Постановление
на Министерския съвет № 85 от 17 април 2007 г. за организация и координация по въпросите на ЕС. Основната тежест пада на структурата (първоначално дирекция в Министерския
съвет, днес отдел в Министерството на външните работи) „Координация по въпросите на
ЕС и международните финансови институции”, в който има създаден сектор „Досъдебна
фаза”. Подробно виж в Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната
фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 25-40.
1005
Пак там, с. 14.
1006
CJCE, 1983, Commission c/ Royaume-Uni, 124/81, Rec. 203.
1003
1004
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е много малко вероятно при липса на отговор от ДЧ, ЕК да остави нещата без последици – т.е. да не предприеме последващи действия.
14.3.2. ДЧ отговаря. След декември 2007 г. ЕК приема и отговори по
електронен път – но една ДЧ може да отговори или само писмено по
пощата или само по електронен път. Получените отговори се завеждат с
номер и към конкретната процедура. Следват отново две възможности.
14.3.2.1. Отговорът може да е ясен, пълен, убедителен – да създава
увереност, че няма нарушение или че то е малозначително и/или приключва, ако не и че вече е преустановено – съпроводено с гаранции, че
няма да се повтаря. Така ЕК може да бъде удовлетворена от получените обяснения. Това обаче е сравнително малко вероятно, тъй като ако
проблемът е така лесно решим, то той навярно би намерил решение в
чисто неформален порядък, без да е необходимо ЕК да използва формалния акт, изискуем за евентуално бъдещо съдебно разглеждане). В
такъв случай обаче тя би могла просто да счете въпроса за приключен
– като уведоми сезиралите я лица или го отрази в докладите или информациите си. По-вероятно е обаче просто да изчака или да използва
нови неформални или полуформални средства (изслушване на постоянния представител, нон-пейпър, дори просто телефонни обаждания
или медийни средства).
„В тази връзка изграждането и поддържането на постоянен вътрешен механизъм за проследяване на директивите, чийто срок за въвеждане (разбирай транспониране – б.м. А. С.), респ. нотифициране на
националните мерки, наближава или изтича, е много важно. Той дава
възможност за своевременно предприемане на мерки за въвеждане
(транспониране – б.м. А. С.) на директивите или ускоряване на предприетите действия, когато това е необходимо.
Този механизъм допълва самостоятелния контрол, който всяка компетентна администрация осъществява чрез проследяване на публикуваните в ОВЕС директиви, планиране и предприемане на мерки за
въвеждането им (транспонирането – б.м. А.С.)1007.
14.3.2.2. Ако обаче отговорът е небрежен, несериозен и недостатъчен или ако е неубедителен: не успява да убеди ЕК, че няма нарушение или че то е малозначително или на практика приключва, ЕК
следва да предприеме (незабавно или сравнително бързо) следващата
стъпка. Тя е свободна както в преценката си дали, така и в преценката
си кога да го направи (и дали да търси отново неофициални междинни инструменти). Ако обаче има намерение в краен случай да заведе
дело пред СЕС, ЕК е длъжна да издаде мотивирано становище.
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С. 2008, с. 10.
1007
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На практика „съображенията” на ДЧ представляват оправдания и/
или уверения относно прекратяването на нарушението. Разбира се, нерядко ДЧ отхвърля „обвинението” – отрича своето несъобразено поведение или тълкуването на ЕК на „нарушената” общностна норма. Типичен
пример в това отношение е делото за неизпълнение от редица държави
(сред които водещи в интеграционния процес като Франция и Германия)
на директивата относно ДДС във връзка с облагането на адвокатските услуги по процесуално представителство на гражданите пред съд.
14.4. Мотивираното становище (МоСт1008)
14.4.1. Предназначение. Това е акт, предназначен да определи по
окончателен начин наличието на нарушение и да даде на ДЧ ясен
ориентир относно поведението, което трябва да предприеме, за да
прекрати нарушението (основна цел и смисъл на производството1009) и
предотврати завеждането на дело.
14.4.1.1. Това е неговото политическо и според мен първо по важност
значение (по-голямата част от производствата приключват именно на
този етап – виж по-долу).
14.4.1.2. Разбира се, редом с това този акт позволява на засегната ДЧ
да се запознае в пълнота и дълбочина с аргументите на ЕК и да подготви
по достатъчно ефективен начин своята защита при евентуално съдебно
преследване. Това е неговото съществено процесуално предназначение –
изпращането на МоСт е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на иска пред съда, без него завеждане на дело е невъзможно1010.
Изключение (завеждане на дело без МоСт) се допуска единствено по
чл. 108, § 2 ДФЕС (за държавни помощи) и чл. 348, § 2 ДФЕС (нарушаване
на конкуренцията), където и без това се провежда административно производство, което по същество изчерпва размяната на съображения между
ЕК и съответната ДЧ1011 (виж подробно по-долу „ХІ. Особености”, т. 26).
14.4.1.3. Същевременно издаването на МоСт изобщо не означава непременно осъждане на държавата от Съда. От една страна, според проф.
Ридо само около 30% от мотивираните заключения довеждат до осъдиТова съкращение е малко нетипично. От една страна обаче, съкращението „МС” в
българската литература се използва традиционно и изключително широко за „министерски съвет” и поради това трябва да се избягва. От друга страна, ми допада метафоричното
му звучене – защото този акт наистина е предназначен да изиграе ролята на мост между
ЕК и ДЧ: да позволи намирането на извънсъдебно решение на проблема, прекратяване
на нарушението, подпомагане на ДЧ да се ориентира в проблема и да намери правилни
и ефективни разрешения, да ги осъществи в приемлив (поне за ЕК) срок.
1009
Пост. практика: още CJCE, 1973, Commission c/ Allemagne, 70/72, Rec. 813, § 10.
1010
Пост. практика: напр. CJCE, 1991, Commission c/ Luxembourg, C-152/89, Rec. I-3141,
§ 9 и др.
1011
Като пример виж CJCE, 2008, Commission c/ France, С-214/07, Rec. І-8357.
1008
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телно решение1012. От друга страна, съответната ДЧ може да се съобрази с
указанията на ЕК и да прекрати нарушението. Дори това да не стане – и
особено ако има само „непълно съобразяване” – ЕК е свободна да прецени дали след това изобщо да завежда дело пред СЕС или не.
14.4.1.4. МоСт не поражда преки правни последици, той няма правно обвързващо действие, не създава „нови” задължения – по предназначение то очертава детайлно съдържанието на дължимото поведение
и определя (указва, препоръчва) подходящи мерки за осъществяването му. Поради това евентуално уважаване на последващия съдебен иск
констатира не че съответната ДЧ не е изпълнила указанията на ЕК, а
че не е изпълнила свое задължение, произтичащо от обвързваща интеграционно правна норма, чието съдържание и действие е разкрито
по правилен начин в изпратеното и‛ МоСт.
14.4.1.5. Политическото му значение обаче е голямо – прогласява по
достатъчно категоричен и публичен начин твърдението на ЕК за наличие
на нарушение (което обикновено провокира политическа реакция вътре
в ДЧ) и дава относително ясни и пълни индикации относно дължимото
поведение (което позволява при наличие на добра воля ДЧ да вземе необходимите мерки). Разбира се, МоСт позволява на съответната ДЧ да аргументира по-убедително несъгласието си с тълкуванията или преценките
на ЕК и да подготви по-добре своята защита, респ. общественото мнение.
Разбира се, издаването на МоСт не означава и непременно „осъждане”1013.
14.4.1.6. Може да се приеме, че МоСт дава ориентировъчни индикации относно евентуалното съдържание на бъдещото съдебно решение. ЕК не може да задължи ДЧ да осъществи определено поведение
– МоСт няма обвързващо действие. То обаче в известна степен предупреждава за съдържанието на бъдещото съдебно решение, което вече
има обвързващ характер и определя дължимото поведение. По същество МоСт е „доразвитие” на ОУП1014.
14.4.1.7. Най-сетне МоСт „развързва ръцете” на ЕК, след изтичането на
определения в него (разумен) срок, да потърси съдействието на съда1015.

1012
Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des communautés européennes, 5e
éd., L. G. D. J., Paris, 2006, р. 983.
1013
Според проф. Ридо само около 30 % от мотивираните заключения довеждат до
осъдително решение – Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des communautés
européennes, 5e éd., L. G. D. J., Paris, 2006, р. 983.
1014
CJCE, 2008, Commission c/ Irlande, C-316/06, Reс. I-124, р. 17.
1015
Виж подробно концепцията на СЕС в CJCE, 1998, Commission c/ Allemagne,
C-191/95, Rec. I-5449 и цитираната в него юриспруденция.
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14.4.2. Съдържание
14.4.2.1. Задължителни реквизити. Без тях актът е непълноценен, не
може да послужи за последващо завеждане на дело, няма да отговаря
на изискванията за допустимост на последващия иск:
– МоСт съдържа детайлно развитие на изложените в ОУП съображения,
вкл. отчитайки или опирайки се на предоставените от ДЧ обяснения.
– Нарушението се посочва изрично и се мотивира – посочва се
точно коя/кои общностни норми са нарушени, кое/какво задължение не е изпълнено и се анализира с какво поведението нарушава
(представлява неизпълнение). В зависимост от случая се определя по
принцип обема и характера на дължимото поведение – действие и
бездействие.
– Нарушението, предмет на бъдещия иск пред съда, трябва да бъде
посочено („обсъдено”) в ОУП и детайлно анализирано в МоСт – без
това искът е недопустим1016. На практика ЕК трябва да „докаже” нарушението1017. Недопустими ще са всички основания на иска, които не са
посочени в МоСт1018 или които са посочени в МоСт, но не в ОУП – СЕС
ще се произнесе само по основанията, съдържащи се едновременно и
в ОУП, и в МоСт1019. Логиката всъщност е съвсем ясна – ДЧ не би могла да изложи съображенията си по основания, които не са посочени в
ОУП, респ. след това ЕК няма как да се произнесе по тях в МоСт. Съдът
настоява и до днес, че „ЕК не може да критикува национални разпоредби, в сила по времето на досъдебната фаза, ако не ги е визирала
– изрично или имплицитно” (но достатъчно ясно!)1020.
– Всяко разширяване на предмета на иска с основания, които не са
посочени в МоСт е недопустимо1021.
– Нормалното съдържание на МоСт се основава на очертаното накратко в ОУП нарушение, като допълва и уточнява правната аргументация и очертаването на фактическата обстановка1022. То трябва да отразява („да взема предвид”, дори да „отговаря на”1023) съображенията,
изложени от ДЧ в отговор на ОУП – ако ЕК не направи това, СЕС при1016
CJCE, 1970, Commission c/ Italie, 31/69, Rec. 25 ; CJCE, 2001, Commission c/ Italie,
C-159/99, Rec. І-4007.
1017
CJCE, 1982, Commission c/ Pays-Bas, 96/81, Rec. 1791, р. 6.
1018
CJCE, 2001, Commission c/ Italie, С-159/99, Rec. І-4007; CJCE, 1997, Commission c/
France, C-159/94, Rec. I-5815, § 106; CJCE, 2009, Commission c/ Portugal, C-457/07.
1019
CJCE, 1984, Commission c/ Italie, 51/83, Rec. 2973, § 6-8; CJCE, 2001, Commission c/
Italie, С-159/99, Rec. І-4007, § 54.
1020
CJ, 2010, Commission c/ Portugal, С-457/07.
1021
CJCE, 2009, Commission c/ Pologne, C-165/08.
1022
Пост. практика: CJCE, 1985, Commission c/ Italie, 274/83, Rec. 1077; CJCE, 2003,
Commission c/ Finland, C-185/00, Rec. I-14189 и др.
1023
CJCE (Ord.), 1995, Commission c/ Espagne, C-266/94, Rec. I-1975, р. 20-25.
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ема, че досъдебната фаза не е осъществена пълноценно и поради това
искът на ЕК е очевидно недопустим1024; в МоСт ЕК трябва да коментира изложените съображения на ДЧ, дори ако са получени късно1025.
– Изложението трябва да представлява цялостен и свързан („кохерентен”) текст. Той трябва по максимално ясен и пълен начин да разкрива защо ЕК счита, че съответната ДЧ е извършила нарушение1026.
– Определя се срок за прекратяване на нарушението. Този срок
има две значения: предупредително и указателно – ЕК предупреждава държавата, че ако след изтичането на срока счита, че нарушението продължава, веднага може да заведе съдебно дело, а редом с това
указва колко време счита за „нормално”, за да се вземат необходимите
мерки за прекратяване на нарушението1027.
– Нормално е да бъде определен общ срок за изпълнение на цялото МоСт – т.е. за пълно прекратяване на нарушението. Това е правно
релевантният срок, едва след изтичането на който ЕК може да сезира
съда. Възможно е обаче ЕК да посочи и индикативни срокове за отделните мерки, в зависимост от материята и вида на нарушението.
– Срокът отново трябва да е „разумен”, съобразен с характера на
нарушението, обективната обстановка в страната (напр. ако са наложителни законови мерки, но националният парламент не заседава
или предстоят избори, това следва да се вземе предвид). Несъобразен,
твърде къс срок може да обоснове недопустимост на иска1028!
– Срокът обикновено също е 2 месеца, както в ОУП и също може
да бъде удължен по искане на ДЧ – за не повече от 3 месеца, когато е
„необходимо за приемане на конкретни законодателни мерки за отстраняване на нарушението; в искането се съдържа подробен и реалистичен график и дори се препоръчва да е приложен проектът на
съответния национален нормативен акт и да е направено преди изтичането на първоначално определения срок”1029.
14.4.2.2. Обичайни незадължителни реквизити:
– МоСт може1030 (без изобщо да има формално задължение1031) да съдържа ясни, конкретни и мотивирани указания: не просто за осъщестCJCE (Ord.), 1995, Commission c/ Espagne, C-266/94, Rec. I-1975.
CJCE, 2002, Commission c/ Ireland, C-362/01, Rec. І-11433.
1026
Пост. практика: още CJCE, 1961, Commission c/ Italie, 7/61, Rec. 635 и много други.
1027
Богата практика: CJCE, 1988, Commission c/ Belgique, 293/85, Rec. 305, § 14; CJCE,
1993, Commission c/ Royaume-Uni, C-56/90, Rec. I-4109 и др.
1028
CJCE, 1988, Commission c/ Belgique, 293/85, Rec. 305.
1029
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 16.
1030
CJCE, 1973, Commission c/ Allemagne, 70/72, Rec. 813.
1031
CJCE, 1991, Commission c/ Portugal, C-247/89, Rec. I-3695.
1024
1025

327

вяване на поведение, което няма да се счита за нарушение, но за предприемане на конкретни мерки, по възможност изяснени от съдържателна и по възможност правна страна. Тази възможност е факултативна
– ЕК е длъжна само да мотивира защо смята, че е налице нарушение и
да даде срок за прекратяването му – без да трябва да дава подробни указания какво точно да се направи. Даването на твърде детайлни указания
може да се счете за накърняване на свободата на преценка на държавата
относно начина, по който да изпълни задълженията си. Именно политическата („семейната”) логика на цялата административна фаза обаче
предполага ЕК да положи усилия да помогне на държавата. Всъщност
„указанията” на ЕК могат да се считат за очертаващи вероятното дължимо поведение след постановяването на съдебното решение – и това
да позволи на съответната ДЧ (при добра воля) да осъществи необходимите мерки още преди завеждането на делото, вместо едва след това.
– Разбира се, няма никаква гаранция, че разбирането на ЕК за дължимо поведение, изложено в МоСт точно ще очертае поведението, което държавата ще дължи в изпълнение на бъдещото съдебно решение.
Евентуалното установяване на това е възможно единствено ако и след
съдебното решение ЕК счита, че дължимото поведение не е факт и заведе пред СЕС ново дело, този път за налагане на санкции именно за неизпълнение на решението на съда (виж по-долу „ХІ. Особености”, т. 26).
– Разбира се, от съществено (дори решаващо) значение е вътрешното убеждение на ЕК дали става дума за съзнателно нарушение (обслужване на национални или лобистки интереси), при което може да
действа по-остро и без указания да подготвя пристъпването към съдебно произнасяне, или става дума (много по-често) за затруднения,
некомпетентност, мудност, неразбиране или дори несъгласие относно
тълкуването на приложимата норма и/или обхвата на задължението.
14.4.3. ЕК обаче не може да си позволи да подходи небрежно към
едно МоСт. Както твърденията й, така и фактите, на които се основават, трябва да са проверени, достоверни и подлежащи на оповестяване
чрез един такъв акт – в противен случай според съвсем скорошната
юриспруденция (2009 г.) ЕС може да носи отговорност! Може да се
търси отговорност на ЕС, „доколкото едно мотивирано становище с
невярно съдържание може да причини вреди на трети лица. Така например е възможно Комисията да причини вреди на лица, които са й
предоставили конфиденциална информация, като разпространи тази
информация чрез публичен акт като мотивираното становище или
когато едно мотивирано становище съдържа неточна информация за
определени лица, което може да засегне техните интереси”1032.
1032
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TPI, 2009, Arizmendi et a. c/ Conseil et Commission, AJ T-440/03, T-121, 171, 208,

14.4.4. Форма. МоСт се изготвя и изпраща в писмена форма1033.
14.4.4.1. МоСт трябва да бъде придружено с решението на ЕК за
приемането му. Това е акт на Комисията, не на отделен комисар, на
дирекция, служба или на правната служба или агентите. Решението за
приемане на МоСт се взема по общия ред за решенията на ЕК (с абсолютно мнозинство от членовете) и трябва да бъде обсъдено на основата
на представяне на основните елементи на становището) – самото становище може да бъде изготвено по-късно, въз основа на решението на
колегиума на комисарите1034. Обикновено ЕК приема подобни решения
веднъж месечно по всички открити досиета (т.е. за различни ДЧ)1035.
14.4.4.2. МоСт представлява „цялостно свързано1036 и подробно1037
изложение”. То ще бъде „достатъчно обосновано” когато съдържа детайлно изложение на причините, поради които ЕК счита, че държавата не е изпълнила свое задължение по правото на ЕС1038. По изключение, когато това не ограничава яснотата и пълнотата му, МоСт може
да препраща към нарушението, очертано в ОУП, без да го повтаря1039.
Едно непълно МоСт или с неясна аргументация обаче може да обоснове ограничена възможност за защита на ДЧ и респ. да доведе до
отхвърляне на иска (независимо, че нарушение наистина има)1040.
14.4.4.3. МоСт е акт, който не поражда преки правни последици, поради което не е необходимо текстът му да се приема от колегиума на
Комисията (изготвя се от екипа на комисаря, в чийто ресор е съответната материя, и от Правната служба на ЕК), но се приема с решение на
ЕК и се подписва и изпраща от председателя й). Основните му елементи обаче трябва да бъде обсъден от членовете на ЕК, във всички случаи
те трябва да получат достатъчно информация.
14.4.4.4. От 1978 г. насам всички мотивирани становища на ЕК се
публикуват в ОВЕС.
365 & 484/04.
1033
Пример за МоСт виж в Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ,
Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С.,
2008, Прил. 2, с. 43-47.
1034
CJCE, 1998, Commission c/ Allemagne, C-191/95, Rec. I-5449.
1035
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, Прил. 2, с. 18.
1036
CJCE, 1961, Commission c/ Italie, 7/61, Rec. 635.
1037
CJCE, 1985, Commission c/ Italie, 274/83, Rec. 1077, р. 21.
1038
Пост. практика: още CJCE, 1961, Commission c/ Italie, 7/61, Rec. 635; CJCE, 1982,
Commission c/ Ireland, 74/82, Rec. 317; CJCE, 2004, Commission c/ Pays-Bas, C-350/02, Rec.
I-6213 и др.
1039
CJCE, 2003, Commission c/ Italie, С-145/01, Rec. І-5581.
1040
CJCE, 2004, Commission c/ Allemagne, C-463/01, Rec. I-11705.
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14.4.5. Последици – и след изтичането на срока по МоСт са възможни варианти, този път три:
14.4.5.1. Ако нарушението бъде прекратено преди изтичането на
срока, определен с МоСт, завеждането на дело е невъзможно. ЕК е свободна в преценката си дали нарушението е прекратено и ако не – дали
е малозначително и т.н. – т.е. дали да заведе дело или не. Тази преценка не подлежи на контрол. Завеждането на дело за установяване на
бездействие на ЕК1041 (при мълчалив отказ) или за отмяна на акта на
отказ на ЕК да заведе дело е недопустимо1042.
14.4.5.2. Разбира се, ЕК е свободна да прецени дали наистина противоправното поведение е преустановено или това не е направено напълно, има чисто показен характер и е възможно нарушението да бъде
възобновено при незавеждане на дело. В крайна сметка преценката
принадлежи на съда в производството по допустимост на иска. Възможно е в рамките на срока да са настъпили изменения в общностното
или националното законодателство – и това да даде повод на ЕК да
изпрати ново мотивирано становище, отразяващо новата реалност1043.
14.4.5.3. Ако според ЕК нарушението продължава и след изтичането на срока, ЕК е свободна да прецени необходимо ли е завеждане
на дело – и ако да, в какъв срок. Оставена е отново свобода, за да се
отчетат особеностите на конкретната ситуация и за да могат още да
се търсят извънсъдебни способи. Възможно е просто ЕК да изчака, с
обоснована увереност, че макар срокът да е изтекъл, прекратяването
на нарушението е започнало (има осъществени действия и начертани
мерки) и сигурно предстои в приемлив срок.
Ако след получаването на МоСт една ДЧ извърши нарушения, изразяващи се в неправилни мерки по съобразяване с това МоСт, тези мерки
могат да бъдат предмет на ново производство, което обаче трябва да започне отначало – да бъдат описани в ново ОУП и сетне в ново МоСт1044.
14.4.5.4. Ако нарушението бъде прекратено след изтичането на срока, но преди завеждането на делото, ЕК може да се откаже от иска.
Тя може да се откаже и по всяко време преди откриването на устната
фаза на съдебното производство. И в този случай обаче тя запазва „интерес”1045 – което и позволява например да търси отговорност от ДЧ1046
(друго производство – виж по-надолу).
CJCE, 1989, Star Fruit Cie, 247/87, Rec. 291.
CJCE (ord.), 1992, Asia Motor France c/ Commission, C-29/92, Rec. I-3935.
1043
CJCE, 2004, Commission c/ France, C-177/03, Rec. I-11671, § 21.
1044
CJCE, 1988, Commission c/ Belgique, 391/85, Rec. 579 и др.
1045
CJCE, 1988, Commission c/ Belgique, 283/86, Rec. 3271.
1046
CJCE, 1973, Commission c/ Italie, 39/72, Rec. 101; CJCE, 1970, Commission c/ France,
26/69, Rec. 565.  
1041

1042
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Решението за закриване на процедурата без завеждане на дело пред
СЕС („classement”) се взема от колегиума на ЕК и се изпраща на постоянното представителство на съответната на ДЧ, а ако процедурата е започнала по жалба на частно лице – на него също се изпраща съобщение1047.

15. Завеждане на съдебно производство (сезиране на СЕС)

Общите правила относно исковите производства пред СЕС (виж
по-горе Глава 8), разбира се, намират приложение и по отношение на
ПУНДЧ. Предвидени са обаче и съществени особености, свързани с
особения характер на производството.
15.1. Предмет на иска
15.1.1. Производството за установяване на нарушение на държавачленка според чл. 258 ДФЕС е декларативно, установително, констативно. От съда не може да се иска нито да „осъди” държавата-нарушителка, нито да отмени националните актове, които нарушават общностна норма, нито да възложи на държавата определени задължения,
нито дори да я осъди да поправи причинените вреди. Чл. 260, ал. 1
възлага на държавите-членки общото задължение за предприемане на
всички необходими мерки за изпълнение на решението на съда – но
всъщност става дума не за „изпълнение”, тъй като то не предвижда
задължения, а за „съобразяване” с констатациите, т.е. за отчитане на
установеното от него. Ако това не бъде направено, ЕК може да поиска
от съда да направи повторна констатация – за неизпълняване вече на
задължението по чл. 260, ал. 1 – и да наложи санкции. Това второ решение се постановява по ново дело, ново съдебно производство, което
вече може да се определи като осъдително, но задължително трябва да
се разглежда като отделно производство.
15.1.2. Предметът на иска се предопределя изцяло от съдържанието
на мотивираното становище.
15.1.2.1. ИМ не може да претендира нарушения, които не са посочени (анализирани) в МоСт (респ. преди това в ОУП) и чието прекратяване не е указано ясно на държавата1048. Посочените в ОУП нарушения
обаче могат да бъдат „доразвити” в ИМ1049.

1047
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 17.
1048
CJCE, 1992, Commission c/ Allemagne, C-237/90, Rec. I-5973.
1049
CJCE, 2007, Commission c/ Allemagne, C-456/05, Rec. I-10517, р. 29.
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15.1.2.2. Недопустимо е МоСт да определя за нарушена една общностна разпоредба, а ИМ – друга1050, нито да „добавя” нарушени разпоредби1051. Тя може да „прецизира твърденията си”, стига „да не изменя предмета на спора”1052.
15.1.2.3. Всяко противоречие в аргументацията прави иска недопустим1053. Разбира се, съдът отчита, че е възможно ЕК да не познава в детайли обективната ситуация в една ДЧ, особено ако самата тя не и съдейства
достатъчно за установяването на фактите, и във връзка с установяването
на неизпълнението на нейното МоСт да установи и нови факти, които да
доведат до нова аргументация на твърдението за нарушение1054.
15.1.2.4. Съдът еднозначно определя, че „може да следи служебно
дали са спазени изискванията относно завеждането на иск за установяване на нарушение на ДЧ”1055!
15.1.3. ЕК обаче може да ограничи предмета на иска в сравнение с
обхвата на МоСт – особено ако приеме, че съответната ДЧ е изпълнила
някои от указанията й (респ. е изпълнила някои от задълженията си,
прекратила е някои от нарушенията)1056.
15.1.4. Разбира се, няма пречка ЕК да атакува нарушения на няколко
ДЧ – с отделни искове, въз основа на които съдът да съедини делата и да
произнесе едновременно няколко решения в резултат на едно дело.
15.1.5. Трябва да се спомене пълната възможност на ЕК (или на друга ДЧ, ако тя подава иск) да поиска от съда да наложи необходимите
временни мерки (за които е напълно приложим общия режим – виж
по-горе Глава 8, т. 10.4.). Искането се прави с отделен акт, който трябва
да отговаря на изискванията за ИМ, да обосновава неотложността на
мярката и да показва очевидна връзка с основния иск. Такова искане
може да се направи заедно с иска и съдът ще се произнесе извън въпроса за неговата допустимост (чл. 36 УСЕС), но може накратко да предположи на пръв поглед допустимостта на основния иск. Искането може
да се направи и по-късно, но така, че мерките да бъдат наложени и да
проявят ефект преди произнасянето по същество по спора.
15.2. Специфични реквизити на исковата молба (ИМ)
15.2.1. ЕК не трябва да доказва никакъв интерес – тя няма да е лишена
от право да заведе дело заради това, че всъщност то ще обслужи директCJCE, 2003, Commission c/ Italie, С-145/01, Rec. І-5581.
CJ, 29. 4. 2010, Commission c/ Allemagne, C-160/08.
1052
CJCE, 2005, Van Parijs, С-377/02, Rec. І-8465, р. 39.
1053
CJCE, 2007, Commission c/ Royaume-Unie, C-199/04, Rec. I-1221, p. 25.
1054
CJCE, 2007, Commission c/ Italie, С-82/06, Rec. І-83, р. 23.
1055
CJCE, 1992, Commission c/ Italie, C-362/90.
1056
CJCE, 2009, Commission c/ Portugal, С-530/07, Rec. І-78.
1050
1051
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но интересите само на малка група частни лица (двама лекари…), ако
така „защитава общия интерес да се прекрати твърдяното нарушение
на общностното право, определянето на което е изцяло в преценката на
Комисията”1057. ЕК има право по своя свободна преценка да води дела
срещу нарушаващи правото на ЕС държави, а съгласно утвърдения в
доктрината прочит (на чл. 17 ДЕС, § 1, изр. 3-о, по същество стар чл. 211,
ал. 1, първо тире ДЕО), това е и нейно основно задължение (тя „съблюдава”, „следи”). СЕС никога не е имал съмнения относно активната легитимация на Европейската комисия. Всъщност нейната легитимация
е функционално свързана с основателността на иска – ако тя успее да
докаже, че има нарушение на общностното право, вота автоматично легитимира правото ѝ да иска произнасяне на съда. И обратно – ако няма
нарушение, то и въпросът за интереса е ирелевантен…1058.
И обратно – ЕК остава напълно свободна в преценката си дали да заведе дело – и решението и да не го прави не подлежи нито на иск за отмяна,
нито на иск за установяване на противоправно бездействие. Разбира се,
не бива да се забравя и че незавеждането на дело, респ. липсата на съдебно установяване на нарушение не означава от само себе си, че нарушение
няма, но намалява значително възможността да се търси обезщетение за
вредите, които това нарушение може да причини на частни лица…
15.2.2. Искът трябва да се отнася за нарушение, което е предмет на
ОУП и МоСт, без това е недопустим1059 – нарушение, което не е било
„обсъдено в размяната на съображения” (ОУП и отговора на ДЧ), не
може да се претендира.
15.2.3. Ако нарушението се изразява в множество различни проявления (действия и бездействия, законови и подзаконови актове и неписани норми и т.н.), то всяко от тях, най-малкото типологизирани,
трябва да е посочено в ОУП и анализирано в МоСт – и обратно: действията или бездействията, за които това не е направено, не могат да бъдат включени в иска1060, респ. по-късно не могат да обосноват налагане
на по-голямо наказание.
15.2.4. Твърдените нарушения трябва да са ясно разположени във
времевата рамка, определена с МоСт. От една страна, евентуалното
прекратяване от ДЧ на нарушението след изтичането на срока, определен с МоСт, не прави иска недопустим1061. И обратно – ако ЕК не може
да докаже, че едно нарушение, безспорно в по-ранен период, продълCJCE, 2007, Commission c/ Allemagne, C-456/05, Rec. I-10517.
CJCE, 2003, Commission c/ Allemagne, C-20/01 et C-2801, Rec. I-3609.
1059
CJCE, 1970, Commission c/ Italie, 31/69, Rec. 25; CJCE, 2001, Commission c/ Italie,
C-159/99, Rec. І-4007.
1060
CJCE, 1986, Commission c/ Italie, 309/84, Rec. 599.
1061
CJCE, 1990, Commission c/ Grèce, 200/88, Rec. І-4299.
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жава и след изтичането на определения с МоСт срок, искът и ще бъде
отхвърлен като неоснователен1062. Разбира се, прекратяването на нарушението след изтичането на този срок, но преди завеждането на делото,
не прави иска безпредметен1063 – ПУНДЧ, освен да доведе до прекратяване на едно нарушение, има съществено значение за прогласяване за
нарушение на определено поведение с цел недопускането му занапред
– както от държавата-нарушителка, така и от всяка друга. Освен това
произнасянето на СЕС има съществено значение за последващо търсене
на отговорност за вреди от съответната държава1064.
15.2.5. Към ИМ трябва да бъде приложено решението на ЕК за завеждането на делото (а и за приемане на МоСт). Това е акт на Комисията
като колегиум, не на отделен комисар или нейна служба. Решението за
завеждане на дело се взема по общия ред за решенията на ЕК (с абсолютно мнозинство от членовете) и трябва да бъде обсъдено на основата
на представяне на основните елементи на иска) – самата искова молба
като текст не се разглежда от колегиума1065, а се подготвя от съответния
комисар и се договаря от представителите на кабинетите на комисарите, така че ЕК да гласува в пакет готовите решения по различни производства срещу различни държави. „Когато обаче има въпроси, по които
не е постигнато съгласие на по-ранен етап или които са от изключителна важност, те могат да бъдат обсъдени в заседанието на ЕК. Решение за
сезиране на СЕС може да бъде отложено във времето, като така се дава
още една последна възможност на държава-членка да отстрани нарушението, като в същото време се отправя ясен знак, че Комисията няма
да толерира повече нейното поведение.”1066 Постоянните представители на ДЧ се уведомяват за решенията в деня на приемането им1067.
15.2.6. ИМ трябва да очертава достатъчно конкретно в какво се изразява нарушението, което съдът трябва да прогласи, и всички факCJCE, 2007, Commission c/ Grèce, С-237/05, Rec. І-8203.
Пост. практика – напр. CJCE, 2001, Commission c/ Luxembourg, С-119/00, Rec. І-2387.
1064
Тази последица от уважаването на иска е анализирана еднозначно от самия съд
– напр. CJCE, 1992, Commission c/ Grèce, С-29/90, Rec. І-1971, р. 12.
1065
CJCE, 1999, Commission c/ Allemagne, C-198/97, Rec. I-3257.
1066
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 18. Там се посочва
още, че „в подобна ситуация бе и Република България. За липсата на функциониращ
на територията на страната единен телефонен номер за спешни повиквания „112”
бяха получени последователно ОУП (2007 г.) и МоСт (2008 г.). Като следваща стъпка
Комисията прие решение за сезиране на Съда, чието изпълнение бе отложено с три
месеца. България успя да изпълни задълженията си в рамките на този срок и случаят
бе закрит от Комисията през януари 2009 г.”
1067
Пак там.
1062
1063
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тически и правни обстоятелства, които имат отношение към него и
които той трябва да вземе предвид1068. „Неясна” или „противоречива”
ИМ прави иска недопустим1069.
15.2.7. Трябва да е достатъчно ясно, че досъдебната фаза е осъществена –
и то по достатъчно добър начин1070; ЕК трябва да е изложила нарушението
в ОУП и в МоСт да е взела предвид съображенията на ДЧ – без това предметът на делото не е достатъчно добре изяснен и искът – недопустим1071.
15.3. Срок за завеждане на иска
15.3.1. Особеното предназначение и полу-политически характер на
предвидената в чл. 258-260 процедура не предполага преклузивни срокове. Завеждането на иска не е ограничено от никакъв срок. ЕК е свободна
да прецени както дали, така и кога да заведе дело. Идеята на законодателя е да се остави максимална свобода на търсене на алтернативни способи, възможност за изчакване и във всички случаи да не се оказва чрез срок
натиск на ЕК. През 1971 г. СЕО приема за допустимо ЕК да заведе дело
срещу Франция 6 години след започването на досъдебната фаза (!)1072.
15.3.2. През 1989 г. обаче СЕО вече определя, че „един прекалено
дълъг срок може да намали възможността на съответната ДЧ както да
прекрати нарушението, така и да се защити ефективно пред съда”.
Ако ЕК възнамерява да заведе дело, следва да го направи без излишно и необосновано бавене. Едно неадекватно забавяне на иска дълго
време след изтичането на срока, определен с МоСт намалява както
ефективността на претенцията на ЕК за нарушение от ДЧ, така и от
друга страна възможността за ефективна защита на ДЧ срещу нейните твърдения1073. През 1995 г. обаче СЕО, макар да „изразява учудване”,
отново приема за допустим иск, заведен 6 години след установяването
на нарушението1074… През 2007 г. тази практика е потвърдена – за да
стане ясно, че продължителността на отлагането на завеждането на делото е релевантна само когато ДЧ-ответник може да докаже, че то се е
отразило негативно на възможността й за защита1075.
15.4. Недопустимост. По предназначение искът за установяване на
нарушение е допустим само ако при подаването му нарушението е
CJCE, 1990, Commission c/ Grèce, С-347/88, Rec. І-4747.
CJCE, 2007, Commission c/ Finlande, C-195/04, Rec. I-3351.
1070
CJCE, 2001, Commission c/ France, 1/00, Rec. I-9989, § 53.
1071
CJCE (Ord.), 1995, Commission c/ Espagne, C-266/94, Rec. I-1975.
1072
CJCE, 1971, Commission c/ France, 7/71, Rec. 1003, р. 4.
1073
CJCE, 1991, Commission c/ Pays-Bas, C-96/89, Rec. I-2461, р. 16.
1074
CJCE, 1995, Commission c/ Allemagne, С-422/92, Rec. І-1097, р. 17.
1075
CJCE, 2009, Commission c/ Espagne, С-562/07, р. 22.
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факт1076. Ако ДЧ е прекратила нарушението в рамките на срока, определен с МоСт, това прави иска недопустим1077.
15.4.1. Недопустим е иск за нарушение, чиито правни последици
са приключили до изтичането на срока, определен в МоСт – напр. ако
действието на договора за една държавна помощ, несъвместима с Общия
пазар, е изтекло, макар сам по себе си договорът да е в нарушение1078.
15.4.2. Обратно, искът ще е допустим, ако нарушението е прекратено след изтичането на срока, определен в МоСт – дори да е преди момента на завеждането на иска в съда. Воденето на делото ще ма смисъл
както по отношение на държавата-нарушителка, така и по отношение
на ЕС, другите ДЧ и дори частните лица, тъй като установяването на
нарушение може да послужи като основание за търсене на имуществена отговорност от държавата1079.
15.4.3. По същите причини искът ще е допустим и делото няма да
загуби предмет дори ако нарушението бъде прекратено (веднага) след
започването на съдебното производство1080. Разбира се, ЕК може в такъв случай да реши да оттегли иска (преди края на устната фаза) – но
ако не го направи, възражението на ДЧ за отпаднало основание няма
да бъде уважено1081. Постоянна практика на СЕС е да счита за релевантно само поведението на ДЧ до изтичането на срока, определен от
ЕК в мотивираното становище (МоСт) и евентуалното прекратяване
на нарушението след изтичането му не е основание за отхвърляне на
иска за установяване на нарушение1082;
15.4.4. Нарушението, предмет на бъдещия иск пред съда, трябва да
бъде посочено („обсъдено”) в ОУП и детайлно анализирано в МоСт – без
това искът е недопустим1083. ИМ трябва просто да отразява изложеното в
ОУП и МоСт, да представлява просто тяхно процесуално продължение.

Постоянна и изобилна практика: напр. CJCE, 2000, Commission c/ Belgique,
С-384/99, Rec. І-10633; CJCE, 2001, Commission c/ France, С-147/00, Rec. І-2387; CJCE, 2002,
Commission c/ Espagne, С-29/01, Rec. І-2503.
1077
Пост. практика: CJCE, 1990, Commission c/ Grèce, C-200/88, Rec. І-4299; CJCE, 2002,
Commission c/ Italie, С-439/99, Rec. І-305 и др.
1078
CJCE, 2005, Commission c/ Grèce, С-394/02, Rec. І-4713.
1079
Постоянна и изобилна практика: напр. CJCE, 1986, Commission c/ Italie, 103/84,
Rec. 1759; CJCE, 2002, Commission c/ Luxembourg, С-299/01, Rec. І-5899 и мн. други.
1080
CJCE, 1993, Commission c/ Danemark, С-243/89, Rec. І-3353.
1081
CJCE, 2002, Commission c/ Luxembourg, С-366/00, Rec. І-1749.
1082
Пост. практика: CJCE, 1992, Commission c/ Grèce, С-105/91, Rec. І-5871; CJCE, 2003,
Commission c/ Luxembourg, С-211/02, Rec. І-2429, р. 6.
1083
CJCE, 1970, Commission c/ Italie, 31/69, Rec. 25 ; CJCE, 2001, Commission c/ Italie,
C-159/99, Rec. І-4007.
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15.4.5. Недопустими ще са всички основания на иска, които не са
посочени в МоСт1084.
15.4.6. Обратно, не се търси пълно, още по-малко дословно, съвпадение между аргументите на МоСт и основанията на иска – особено
когато петитумът на иска е по-ограничен1085 или същият, но детайлизиран, доуточнен1086.
15.4.7. Ако обаче един иск бъде отхвърлен заради несъответствие с
ОУП и/или МоСт, няма пречка ЕК да внесе нов иск, съобразен с тях1087.
15.5. Решение може да се постанови и неприсъствено – ако една ДЧ
не е участвала в производството срещу нея1088. И обратно: това, че една
ДЧ участва в процеса, сътрудничи на ЕК и съда, признава нарушението и т.н., не може да обоснове отхвърлянето на иска за установяване
на нарушение1089.
15.6. Съдът може да постанови временни мерки, преди изобщо да
стигне до разглеждането на въпроса има ли нарушение1090 (подробно
виж по-горе т. 21.4.5. и Глава 8, т. 10.4.): той може да спре изпълнението
на национален акт (дори закон1091) и дори спирането на определени
фактически действия (практики1092) и др. до произнасянето по същество (т.е. до края на делото).

16. Доказателствена тежест

16.1. Тежестта на доказване разбира се лежи на ЕК1093 – тя трябва
да докаже както какво представлява поведението на ДЧ, така и защо
представлява нарушение1094.

CJCE, 2001, Commission c/ Italie, С-159/99, Rec. І-4007.
CJCE, 2002, Commission c/ France, С-52/00, Rec. І-3827.
1086
CJCE, 1997, Commission c/ Italie, С-279/94, Rec. І-4743; CJCE, 2002, Commission c/
Espagne, С-139/00, Rec. І-6407, § 19.
1087
CJCE, 1999, Commission c/ Italie, С-57/94, Rec. І-1249, § 14.
1088
CJCE, 1989, Commission c/ Grèce, 68/88, Rec. 2965.
1089
CJCE, 2004, Commission c/ Allemagne, С-125/03, р. 16.
1090
CJCE (ord.), 1977, Commission c/ Irlande, 61/77 R, Rec. 937.
1091
CJCE, 1990, Commission c/ Allemagne, С-195/90, Rec. І-3351.
1092
CJCE, 1983, Commission c/ France, 42/82, Rec. 1013.
1093
CJCE, 1982, Commission c/ Pays-Bas, 96/81, Rec. 1791.
1094
Пост. практика: CJCE, 1991, Commission c/ Belgique, С-249/88, Rec. І-1257; CJCE,
2001, Commission c/ Allemagne, С-68/99, Rec. І-1865 и др.
1084
1085
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16.1.1. Всяко позоваване на нарушения, които не са посочени в исковата молба на ЕК, е недопустимо1095. Недопустимо е и посочването
на нарушения, които не са изложени в мотивираното становище1096.
16.1.2. Не е достатъчно нито само посочване на общностните разпоредби, които са нарушени, нито едно описателно или схематично
описание на нарушението1097.
16.1.3. Постоянна практика е националното право (закони или подзаконови актове) да се оценява единствено в светлината на тълкуването и прилагането му от националните съдилища1098 – така, ако една
национална норма е формално несъвместима с правото на ЕС, но се
тълкува и прилага съобразено с ПЕС (или системно се оставя неприложена като несъвместима), нарушение няма да има.
16.1.4. Може да се приеме, че днес СЕС проявява все по-строги изисквания към конкретността на излаганите от ЕК факти и не приема твърдения, че „изглежда, че държавата…”1099, нито за достатъчно
неаргументираното (без обяснена връзка) позоваването на неговата
практика1100. Всяко твърдение за нарушение, което не е подкрепено от
ясни, конкретни и убедителни доказателства, остава неоснователно1101.
Отхвърлено ще бъде всяко искане на ЕК, което се основава на твърде
лаконично изложение на фактически и правни основания1102.
16.1.5. Съдът е особено взискателен и по отношение на точността на
правната квалификация на нарушението (определяне на нарушената
общностна норма)1103.
16.2. Когато обаче ЕК е представила достатъчни доказателства за наличието на нарушение, заинтересованата държава трябва да представи защитни аргументи1104. Те трябва убедително и конкретно да оборват твърдените от ЕК факти или техните последици (нарушението)1105 – това се
дължи не само поради собствения и интерес да се защити, но според СЕС

CJCE, 2008, Commission c/ Grèce, C-305/06, Rec. І-123.
CJCE, 2009, Commission c/ Portugal, C-457/07
1097
CJCE, 2001, Commission c/ Italie, С-202/99, Rec. І-9319, § 21.
1098
CJCE, 1997, Commission c/ Royaume-Uni, С-300/95, Rec. І-2649.
1099
CJ, 25. 3. 2010, Commission c/ Pays-Bas, C-79/09, p. 55-56.
1100
Пак там, р. 92.
1101
CJCE, 2008, Commission c/ Grèce, C-305/06, Rec. І-123.
1102
CJCE, 2008, Commission c/ Grèce, C-305/06, Rec. І-123.
1103
CJCE, 2008, Commission c/ Allemagne, C-141/07, Rec. І-6935.
1104
CJCE, 1988, Commission c/ Grèce, 272/86, Rec. 4875, § 21.
1105
CJCE, 2005, Commission c/ Irlande, C-494/01, Rec. I-3331, р. 46-47; CJCE, 2009,
Commission c/ Italie, C-249/08, р. 45-46.
1095
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и заради общото задължение за лоялно сътрудничество (чл. 4, § 3 ДЕС), с
което е длъжна да се съобразява в целия ход на производството1106!
16.3. Именно съгласно принципа на добрата воля (или „лоялно сътрудничество” по чл. 4, § 3 ДЕС, стар чл. 10 ДЕО) всяка ДЧ е длъжна
да оказва съдействие на ЕК – напр. като и предоставя цялата необходима информация1107, вкл. и в досъдебната фаза. Без това тя не може
да претендира например, че искът на ЕК е неоснователен, тъй като не
са достатъчно изяснени фактически или правни въпроси от вътрешното право1108. Най-често такъв проблем възниква във връзка с транспонирането на директиви, което изисква предоставянето на ЕК на „ясна
и пълна информация” относно предприетите мерки1109. Без това ЕК не
може да прецени точно дали директивата е транспонирана добре или
не – поради което самият отказ да се предостави информация или (почесто) предоставянето на непълна или неясна информация представлява нарушение по смисъла на чл. 2581110. ЛД отчете относителната тежест
на едно такова нарушение, предвид засягането на възможността на ЕК
за контрол над прилагането на правото на ЕС, а и във връзка с относителното увеличаване на броя на случаите, и предвиди възможност при
такова нарушение ЕК да предлага санкции още в първото производство
(за установяване на нарушението – виж по-долу т. ХІ. „Особености”).
Всяко неоказване на пълно съдействие на ЕК, ако бъде доказано,
може да се счете за нарушение на задължението по чл. 4, § 3 ДЕС и да
бъде предмет на ПУНДЧ1111.
17. Защитната теза на държавата-нарушителка
17.1.1. Възможността за защита на ДЧ е в голяма степен ограничена
от обективния характер на иска и особения характер на интеграционния правопорядък. Материята бе разгледана подробно по-горе (т. 5).
Така за своята защита държавата не може да оправдае своето противоречащо на правото на ЕС поведение с:
17.1.1.1. липса на вина (нарушението не е било (преднамерено) или
се дължи на обективни причини – освен при абсолютна обективна невъзможност, форс мажор)
CJCE, 2007, Commission c/ Italie, C-135/05, Rec. І-3475, р. 32.
CJCE, 1992, Commission c/ Grèce, С-65/91, Rec. І-5245.
1108
CJCE, 2000, Commission c/ Pays-Bas, С-408/97, Rec. І-6417.
1109
Пост.практика: CJCE, 1985, Commission c/ Italie, 274/83, Rec. 1077.
1110
CJCE, 1982, Commission c/ Pays-Bas, 96/81, Rec. 1791 и мн. други.
1111
CJCE, 2004, Commission c/ Italie, C-82/03, Rec. I-6635.
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17.1.1.2. Конституционни особености – федерална организация,
конституционни разпоредби и др. подобни, други действащи норми
на вътрешното право (национално или международно);
17.1.1.3. Вътрешни субективни обстоятелства – политическа криза,
предизборна ситуация, обективна продължителност на нормотворческите процедури и др.;
17.1.1.4. Отсъствието на негативни последици (вреди) от нарушението;
17.1.1.5. Възможността на частните лица да се позоват направо на
разпоредбите с директен ефект на една директива, при което крайният резултат за тях би бил един и същ;
17.1.1.6. Трудности по прилагането на една европейска норма (акт),
колкото и „обективни” да са;
17.1.1.7. Неизпълнението на същото задължение от друга ДЧ;
17.1.1.8. Нищожността на общностната норма, чието нарушение е
предмет на делото – освен:
– по отношение на регламентите;
– по отношение на директива или решение – само ако срокът за атакуването им (по чл. 263 ДФЕС) още не е изтекъл или когато ДЧ ги е атакувала неуспешно (или делото още е висящо, но е отхвърлено искането за
спиране на приложението) – или ако става дума за пълна нищожност;
17.1.2. ДЧ обаче може да отхвърли иск за установяване на нарушение на норма на УД, когато поведението и е съобразено с действащ
производен източник (акт на институция и др.1112) – макар сам той
противоречащ на по-висша норма (УД), но без това да е прогласено
от СЕС (в производство за отмяна или в тълкувателно производство)
– освен при очевидна нищожност (особено тежък и явен порок)1113.

ІХ. Срокове
18. Срокове

Това е най-либералното по отношение на сроковете производство
пред СЕС. Този либерализъм е предвиден напълно съзнателно – да се
даде максимална възможност за извънсъдебно („не-осъдително”) решаване на проблема – първата цел на производството е да се прекрати
нарушението, едва втора – да се въздейства срещу повтарянето му от
същата, сетне и от други ДЧ. Акцентът на производството е в неговата извънсъдебна фаза – даже определянето и като „досъдебна” е леко
Подробно за източниците на правото на ЕС виж в: Атанас СЕМОВ, Система на
източниците на Правото на ЕС, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2009.
1113
CJCE, 2004, Commission c/ Grèce, C-475/01, Rec. I-8923.
1112
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подвеждащо – смисълът на тези процедури е да се избегне завеждането
на дело, а не просто да се направи възможно, да се подготви. Завеждането на дело – и сетне произнасянето на съда, което също не е неизбежно (отново с разбирането, че в едно „семейство” осъждането на
един член е не „бон тон”…) – е „крайна мярка”, при „безпомощност”
на ЕК да убеди, ако не и да принуди, съответната ДЧ да прекрати противоправното си поведение.
18.1. ЕК е напълно свободна в преценката си кога да заведе делото1114
– дори години след констатирането на нарушението1115. И обратно – незавеждането на дело срещу една ДЧ, например след частично или пълно
осъществяване на досъдебната фаза, не означава, че няма нарушение.
18.2. ЕК обаче не може „да злоупотребява” със своята свобода на
преценка1116 – ако досъдебната фаза е „прекомерно дълга”, засегнатата
ДЧ може да претендира, че е ограничено правото й на защита1117.
Разбира се, понякога става дума не за убеждаване или принуда, а за
обикновен спор относно тълкуването на нормата, съответно относно
наличието или съдържанието на задължението. Тогава произнасянето
на съда е неизбежно и единствен изход: класически пример е спорът
относно директивата за ДДС – държавите-членки, които ЕК определя за „нарушителки” не отказват да изпълнят едно свое задължение,
респ. да транспонират добре една директива, а оспорват тълкуването,
което ЕК дава на една от нейните норми. В този и подобни случаи
макар решението на съда да е същото по форма, а и по редакция, то
по смисъла си е тълкувателно – и е типичен пример, че става дума не
за „осъждане” на една ДЧ, а за прогласяване кое поведение нарушава общностната норма – именно за да може съответната ДЧ да „няма
съмнения” и да може успешно да изпълни задълженията си (за чийто
обхват е имала съмнения).
Така чл. 258 предоставя на ЕК пълна свобода на преценка – и на политика: да изчака, да попита, да проучи, да покани, да укаже, да насочи,
да настои, да предупреди – и ако всичко това не помогне, да „вдигне
ръце” и потърси помощта на съда, от чиято преценка вече ДЧ не може
да се отклони, а ако все пак го направи – има възможност и за ефективна
принуда: санкции, действително сериозни. Можем да приемем, че „досъдебната” фаза има и политическо предназначение – актовете на ЕК
1114
Пост. практика: CJCE, 1968, Commission c/ Italie, 7/68, Rec. 423; CJCE, 1984,
Commission c/ Belgique, 324/82, Rec. 1861 и др.
1115
CJCE, 1995, Commission c/ Allemagne, С-422/92, Rec. І-1097;
1116
CJCE, 2004, Commission c/ France, С-177/03, Rec. І-11671.
1117
CJCE, 2002, Commission c/ Autriche, С-475/98, Rec. І-9797.
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да предизвикат вътрешно политическо напрежение в съответната ДЧ,
да създадат притеснения страх, че държавата може да бъде „осъдена”. В
този смисъл журналистическата терминологична небрежност при употребата на „осъждане” е добре дошла за постигането на основната цел
на производството – държавата да прекрати нарушението…
18.3. Разбира се, предвидени са изключения, при които ЕК може
директно да сезира съда – но те не променят философията на производството. Те просто спестяват на ЕК усилия, които сама счита за
излишни – и и позволяват веднага да се обърне към съда с оглед постигането на по-бърз или по-добър резултат, без да я задължават.

Х. Решение
19. Съдържание на решението на Съда

Както вече бе отбелязано неведнъж, производството за установяване на нарушение на държава-членка е декларативно, установително,
констативно. Съдът не може да „осъди” държавата-нарушителка, да
отмени национални норми, нито да възложи нови или конкретни задължения, нито дори да я осъди да поправи вредите.
19.1. Съдът има само две възможности – да констатира нарушението или да отхвърли иска. Ако уважи иска, той е обвързан от неговия
петитум и неможе да обяви за нарушение поведение, което ЕК (ДЧищец) не е посочила. Всъщност обаче практиката на СЕС дори само от
последната година разкрива множество варианти:
19.1.1. Отхвърляне на иска на ЕК като недопустим (напр. основания, непосочени в МоСт относно неизпълнението на предходно съдебно решение)1118.
19.1.2. Отхвърляне на някои от претенциите на ЕК като недопустими (напр. не са включени в МоСт), а други като неоснователни1119.
19.1.3. Отхвърляне на иска на ЕК по същество изцяло (когато е допустим, но неоснователен)1120.
19.1.4. Отхвърляне на някои от претендираните от ЕК нарушения като
недопустими, но установяване на други в рамките на иска1121.
CJCE, 2009, Commission c/ Portugal, C-457/07.
CJCE, 2009, Commission c/ Allemagme, C-270/07, Rec. I-1983.
1120
CJCE, 2008, Commission c/ Suède, C-167/05; CJCE, 2009, Commission c/ Allemagme,
C-480/06; CJ, 15. 6. 2010, Commission c/ Espagne, C-308/08 и мн. др.
1121
CJCE, 2009, Commission c/ Pologne, C-165/08.
1118
1119
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19.1.5. Отхвърляне на някои от претендираните от ЕК нарушения
като неоснователни, но установяване на основателността на други в
рамките на иска1122;
19.1.6. Уважаване на иска изцяло, т.е. установяване на всички твърдени в него нарушения.
19.2. Решението за установяване на нарушение е декларативно.
То констатира, че дадено поведение на една ДЧ представлява неизпълнение на нейно задължение, произтичащо от (каквато и да било)
общностна правна норма и в по-общ смисъл на УД.
19.3. Решението на СЕС не предписва определено поведение на
държавата-нарушителка. Разбира се, уважаването на иска на практика представлява потвърждение на основателността на заключенията
на ЕК, изложени в мотивираното становище, и ако те очертават или
ясно предполагат конкретни мерки, то тези мерки следва да се считат
дължими – без тях може да последва констатиране на неизпълнение
вече на самото решение за установяване на нарушението и налагане
на санкции (виж по-долу).
19.4. Съдът установява нарушението и неговия характер (съдържание, измерение, евентуално последици) – но не предписва на ДЧ
вземането на определени мерки. От чл. 228 произтича новото задължение на ДЧ да вземе всички необходими мерки, за да се съобрази с решението на съда. Тя има свобода на преценка какви мерки да вземе
– това и поведение обаче на общо основание подлежи на контрол от
страна на ЕК (респ. другите ДЧ) и може да бъде предмет на ново дело,
в случай, че представлява нарушение1123. Това дело е напълно различно от делото, което ЕК може да заведе, за налагане на санкции за неизпълнение на решението на съда по първото дело (чл. 227) 1124.
Решението обаче може да съдържа определени индикации за поведението, което държавата трябва да следва след постановяването му.
19.5. Макар да може да установи, че даден национален акт (или
дори отделна норма) не е съобразен с (противоречи на) общностното
право, съдът не може да го отмени, да го обяви за недействителен или
CJCE, 2009, Commission c/ Autriche, C-564/07; CJ, 10. 12. 2009, Commission c/ RoyaumeUnie, C-308/08 ; CJ, 10. 6. 2010, Commission c/ Portugal, C-308/08.
1123
Съдебна практика в това отношение няма – през 1996 г. генералният адвокат
Фенели излага заключения в подобен смисъл, но Съдът не взима отношение по тях –
CJCE, 1996, Commission c/ France, С-334/94, Rec. І-3007.)
1124
CJCE, 1996, Commission c/ France, C-334/94, Rec. I-1307.
1122
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за неприложим – това е задължение на националните съдии, които
трябва да вземат предвид в пълна степен решението на СЕС1125, респ.
на националните органи, които според компетенциите си трябва да
отменят въпросния акт (норма) или да спрат прилагането и1126, респ.
да започнат да прилагат (изпълняват) релевантната общностна норма
(чието неприлагане/неизпълнение е определено като нарушение).
19.6. УД не предвиждат срок, в който една ДЧ, чието поведение е
определено като нарушение, трябва да вземе необходимите мерки, за
да се съобрази с него.
19.6.1. Съдът също не е компетентен да определя срок за изпълнение
на решението му1127. Той обаче приема по принцип, че предприемането на необходимите мерки трябва „да започне веднага и да приключи
възможно най-бързо”, включително във връзка с общото задължение
по чл. 4, § 3 на ДЕС да вземат всички необходими мерки за изпълнение
на общностните си задължения1128.
19.6.2. Преценката може да се направи от ЕК – ако счете, че е минало „твърде много време”, обективно достатъчно за ДЧ, за да направи
необходимото, може да започне производство за налагане на санкции
(виж по-долу).
19.6.4. И обратно – макар решението му да е декларативно, СЕС може
„по изключение” да ограничи действието му във времето в интерес на
правната сигурност1129. Трябва обаче да са изпълнени две условия – да
има риск от тежки икономически последици1130 и съмненията относно
действието на интеграционната правна уредба (напр. директива) да
са били основателни1131, вкл. и след ОУП (или дори МоСт) на ЕК1132.
19.7. Решението за установяване на нарушението има сила на
присъдено нещо.
19.7.1. Според чл. 228 държавата, чието поведение е определено за
несъвместимо с правото на ЕС, е длъжна „да се съобрази с решението”.
CJCE, 1979, France c/ Royaume-Uni, 141/78, Rec. 2923.
CJCE, 1996, Commission c/ Luxembourg, C-473/93, Rec. I-3207, § 52.
1127
CJCE, 1996, Commission c/ Luxembourg, C-473/93, Rec. I-3207, § 52.
1128
Постоянна практика: CJCE, 1988, Commission c/ France, 169/87, Rec. 4093, § 14;
CJCE, 1993, Commission c/ Allemagne, C-345/92, Rec. I-1115, § 5 и др.
1129
CJCE, 2002, Commission c/ Grèce, C-426/98, Rec. I-2793.
1130
Без това Съдът отхвърля искането – CJ, 15. 12. 2009, Commission c/ Finland, C-284/05, p. 28.
1131
CJ, 15. 12. 2009, Commission c/ Suède, C-372/05.
1132
CJCE, 2009, Commission c/ Pologne, C-475/07, Rec. I-19 – и съдът отхвърля искането на
Полша за ограничаване занапред на действието на решението, тъй като не се позовала
по убедителен начин на тази „неяснота на уредбата” в своя отговор на ОУП на ЕК.
1125

1126
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Тъй като то има сила на присъдено нещо, ДЧ е длъжна да вземе „всички мерки”, за да го изпълни1133. Това задължение тежи върху всички
нейни органи и структури. Не е необходимо ЕК да предлага на съда
да налага временни мерки1134.
19.7.2. Решението е задължително за държавата, за която се отнася.
Носител на задължението да изпълни решението е именно държавата,
самата държава и само държавата. Съдът, респ. ЕК не се интересуват
кой в държавата трябва да вземе необходимите мерки.
19.7.3. Мерките, които „осъдената” ДЧ трябва да вземе, могат да бъдат най-различни, в зависимост от характера на нарушението. Съдът се
старае изчерпателно да очертае в какво се изразява нарушението, което
най-често е напълно достатъчно, за да се направи „пълна анамнеза” на
необходимото за прекратяването му. Обикновено става дума за:
– прекратяване на приложението на националните норми, чиято
несъвместимост с правото на ЕС е установено в решението (и отменянето им, ако това се налага от решението1135);
– приемане на съответни национални правни норми (от всеки компетентен орган в зависимост от характера на нарушението);
– осъществяване на съобразено поведение – административно или
друго, вкл. вземане на „последващи мерки”: обучаване на администрацията или магистратите, създаване на постоянни структури, бюджетни планирания и др. подобни.
– Мерките по изпълнението трябва да са ефективни и цялостни
(напр. понякога не е достатъчна отмяна на вътрешна норма, а и създаване на нова уредба1136), да не привидни или измамни1137. Не е достатъчна само нова административна практика, поради нейния неустойчив характер и невъзможността за осведомяване на частните лица,
респ. незачитане на принципа за правната сигурност1138.
19.7.4. Всъщност СЕС предпазливо развива разбирането, че отговорността по изпълняването на решението му за установяване на нарушение тежи върху всички в „осъдената” държава: и например всеки държавен орган в рамките на своята компетентност трябва да си направи
CJCE, 1993, Commission c/ Italie, С-101/91, Rec. І-191 и др.
CJCE (Ord.), 1980, Commission c/ France, AJ 24 et 97/80 R, Rec. 1319, § 19.
1135
ДЧ нямат общо задължение да отменят всички национални правни норми,
които противоречат на (и по-общо са несъвместими с) Правото на ЕС. Именно затова
огромната отговорност пада на националните съдии – те са длъжни да оставят неприложена всяка национална норма независимо от ранга ѝ, за която установят (по искане
на страните или служебно!), че е несъвместима с Правото на ЕС – подробно виж в
Атанас СЕМОВ, Принципи на прилагане на правото на ЕС, ИПА, ИЕП, С., 2007, с. 223.
1136
CJCE, 1988, Commission c/ Belgique, 391/85, Rec. 579, р. 17.
1137
CJCE, 1997, Commission c/ Belgique, С-263/96, Rec. І-7453.
1138
CJCE, 1988, Commission c/ France, 169/87, Rec. 4093, р. 12.
1133
1134
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изводи от решението на СЕС и да определи поведението, което трябва
да осъществи (действие или прекратяване на определено действие), за да
„се съобрази с решението на съда” по смисъла на чл. 228. Всеки държавен
орган е длъжен да направи необходимото, в рамките на своите конституционни компетенции, за да бъде изпълнено решението на съда, респ.
да бъде прекратено нарушението. Не е необходимо правителството да
приема „програма”, която да определя задълженията на различни органи (законодателни, изпълнителни, съдебни, местни и т.н.).
Така през 1982 г. СЕО приема, че националните съдилища на общо
основание са длъжни да „осигурят зачитане на решението на СЕО (за
установяване на нарушение – б. м.) и извлекат изводите от него”1139,
особено когато става дума за нарушение, изразяващо се в незачитане
субективни права на частни лица, т.е. незачитане на директния ефект
на една общностна норма1140. Националният съдия е длъжен първо да
удовлетвори субективните права на частните лица, произтичащи от
общностна норма, чието незачитане СЕС е обявил за нарушение, и отделно, ако бъде сезиран, да присъди обезщетение на вредите, претърпени от нарушаването на тези субективни права. Всъщност СЕС винаги подчертава, че ролята (и задължението!) на националния съдия
да гарантира „правилното прилагане” на правото на ЕС – и в зависимост от случая, да обяви неприложимостта на националната норма,
която е несъвместима с европейската, да удовлетвори субективните
права, които частните лица черпят от европейска норма с директен
ефект, или да присъдят обезщетяване от ДЧ на вредите, които те са
претърпели, ако такива права са били незачетени от държавата. „Когато едно частно лице е претърпяло вреди от несъвместими с общия
пазар действия на държавата, тя е длъжна да поправи последиците от
тези свои действия, съгласно националните правни норми относно
отговорността на държавата.”1141
19.8. Решението на Съда няма действие erga omnes.
19.8.1. Единствено на държавата, чието поведение е определено
като нарушение, тежи задължението (по чл. 260, ал. 1) да се съобрази с
него, като вземе всички необходими мерки.
19.8.2. От друга страна обаче, то трябва да се счита като тълкувателен източник на правото на ЕС.
19.8.2.1. Всеки национален съд – не само в „осъдената”, но и във всяка друга ДЧ (!) – може да се позове на решение на СЕС, постановено
CJCE, 1982, Waterkeyn, AJ 314/81 et 38/82, Rec.4337.
За последиците от директния ефект на общностните правни норми виж подробно
в: Атанас СЕМОВ, Принципи на прилагане на правото на ЕС, ИПА, ИЕП, С., 2007, с. 136.
1141
CJCE, 1976, Russo/Aima, 69/75 et 38/82, Rec.45.
1139
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по ПУНДЧ (дори относно друга ДЧ), за да отмени или обоснове неприлагането на вътрешен правен акт, за който намира в решението на
СЕС основание да оредели като несъвместим с правото на ЕС. Позоваването на съответната интеграционна норма (напр. от УД, регламент,
директива или друг източник) и отнасящото се до нейното действие
решение на СЕС (установяващо, че неприлагането или незачитането
й от съответни национални правни актове представлява нарушение) е
достатъчно основание да се мотивира един национален съдебен акт.
19.8.2.2. По същия начин всеки държавен орган във всяка ДЧ трябва
да се счита овластен, ако не и длъжен, да отмени или остави неприложена национална норма, за която по аналогия от такова решение
на СЕС може да смята, че следва да не се прилага, защото обратното
би представлявало нарушение, като онова, което СЕС е установил във
въпросното свое решение (макар отнасящо се до друга ДЧ!).
19.9. Решението обаче, макар да „осъжда” държавата, изобщо не
разглежда въпроса за отговорността за вреди.
19.9.1. То по никакъв начин не се произнася относно претърпени
от някого вреди – било от частни лица, било от друга ДЧ, било от ЕС
(напр. непостъпили приходи в бюджета на ЕС и т.н.). Решението може
да бъде основание за търсене на отговорност от държавата за обезщетяване на претърпените вреди1142. Самият СЕО обаче още през 1973 г.
еднозначно определя, че едно решение, установяващо нарушение
„представлява основание за търсене на отговорност на една ДЧ за поправяне на вредите, причинени от нарушението на други ДЧ, на Съюза
или на частни лица”1143.
19.10. Самото решение не е годно да предостави никакви субективни права на частните лица. Те обаче могат основателно да се позоват
на него, за да искат от национален съд удовлетворяване на субективни права, произтичащи от общностна норма, чието незачитане СЕС
е установил1144. По същество решението на СЕС за установяване на
нарушение от една ДЧ може да послужи като основание за търсене
на отговорност за обезщетяване на вредите, претърпени от частните
лица в резултат на това нарушение – и на практика да спести на компетентния да присъди обезщетението национален съд усилията сам
да установява има ли нарушение или не.
1142
Постоянна и изобилна практика: напр. CJCE, 1998, Commission c/ Grèce, 240/86,
Rec. 1835 и др.
1143
CJCE, 1973, Commission c/ Italie, 39/72, Rec. 101, р. 11.
1144
CJCE, 1982, Wtarkeyn, AJ 314-316/81 et 83/82, Rec. 4337, § 43.
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Въпросът за вредите на частните лица и тяхното обезщетяване се поставя на друга основа – той трябва да се постави на собствено основание
пред национален съд. Този въпрос е разгледан изключително ясно в две
исторически решения на СЕО. През 1996 по делото Brasserie du pecheur et
Factortame 1145 той приема еднозначно, че когато при незачитане на общностните норми с директен ефект са настъпили вреди за частни лица,
те подлежат на обезщетяване. Още през 1991 г. по делото Франкович1146
СЕО прогласява разбирането си, че при липса на общностно законодателство относно отговорността на държавите, приложими са съответните
национални разпоредби, и при обезщетяването на вреди от нарушаване
на общностна норма не могат да се предвиждат по-строги изисквания
по същество или относно формата относно приложимите при обезщетяването на вреди, настъпили от нарушаване на национална норма. Националният режим не може да прави крайно трудно или практически
невъзможно получаването на обезщетение за вреди от нарушаване на общностни норми – дори когато става дума за нетранспониране да норми
да директива, които не могат да проявят директен ефект1147.

ХІ. Особености?
20. Възможност за налагане на санкции

Първоначалната редакция на разпоредбите относно производството
срещу ДЧ в Римските договори не предвижда санкции, което многократно е анализирано в литературата като слабост1148. Първоначално се
е предполагало, че ДЧ ще бъдат „засрамени” от осъждането си в Люксембург и това ще има достатъчно силен ефект за прекратяване и недопускане на нарушения. Очевидната неефективност на това предположение е подчертана ясно от доклада на ЕК пред Междуправителствената конференция, подготвила Договора от Маастрихт1149. Предложение
за създаване на санкционен механизъм прави и тогавашният председател на СЕО Оле Дю. Британското председателство на ЕС внася формал-

CJCE, 1976, Brasserie du pêcheur SA et Factortame Ltd., C-46/93 et C-48/93, Rec. I-1029.
CJCE, 1991, Francovich et Bonifaci, AJ C-6/90 et C-9/90, Rec.5357, на български език
виж 55 най-важни решения…, с. 292.
1147
CJCE, 1993, Teodoro Wagner Miret, C-334/92, Rec. I-6911.
1148
Denis SIMON, The Sanction of Member Sates’ Serious Violations of Community
Law – in: Liber Amicorum in Honnour of Lord Slynn of Hadley, Kluwer, vol. 1, The Hague
2000, p. 275 et s.
1149
Contributions by the Commission – in: Bulletin of the European Communities
Suplement, 2/91, § 1, p. 151.
1145

1146
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но предложение1150, такова внася и Германия1151 (което обаче предвижда
санкциите да се определят от Съвета, на което ЕК възразява енергично с
аргументи за възможните „взаимни отстъпки”в Съвета).
Договорът от Маастрихт обаче предвижда изрично в чл. 171 (228 след
ДА) процедура за налагане на санкции. СЕО обаче системно отказва да
налага санкции за нарушения, извършени преди влизането на тези норми в сила (т.е. преди 1 ноември 1993 г.)1152. Въпреки този „пробив”, на ЕК
ще и трябват няколко години, за да „реши как да използва новия инструмент” и да издаде през август 1996 г. „Меморандум”1153 (в който отбелязва,
че предназначението на санкциите е да принуди ДЧ да се съобразят с решението на съда колкото се може по-скоро), а през февруари 1997 г. „Насоки”1154 (с изразено тогава предпочитание към периодичната санкция).
20.1. Предназначението на санкциите е двойно: да принуди държавата да прекрати нарушението, което продължава и след прогласяването му от СЕС и да въздейства възпиращо срещу повтаряне на
подобно нарушение било от същата ДЧ, било от всяка друга. То обаче
по никакъв начин не цели и не обслужва обезщетяването на евентуални вреди. От една страна, вреди от нарушението може изобщо да не са
настъпили – това е напълно ирелевантен към предмета на делото въпрос. От друга страна, дори да има настъпили вреди, санкцията няма
отношение към тях и респективно при нейното определяне, те също
са ирелевантни. И обратно – ако все пак има претърпени вреди, тяхното обезщетяване трябва да се търси пред компетентния национален
съд (виж по-горе – Х относно решението).
Наистина обаче „санкционният елемент не е приоритет. Статистиката
сочи, че 98% от случаите намират разрешение преди сезирането на Съда.
Доказателство за това е и практиката на Комисията за размяна на писма с
държавата-членка за изясняване на обстоятелствата, преди да бъде започната процедурата за нарушение, т. нар. „информационна фаза”1155.

CONF-UP 1721/91
CONF-UP 1811/91
1152
CJCE, 1996, Commission c/ France, C-334/94, Rec. I-1307.
1153
Memorandum on applying art. 171 EC Treaty – OJEC 1996, No C-242, p. 6.
1154
Method of calculating the penalty payments provided for pursuant to art. 171 EC
Treaty – OJEC 1997, No C-63, p. 2.
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Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 9.
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20.2. На 5 юни 1996 г. ЕК публикува съобщение1156, в което разгръща
принципите, от които смята да се води при осъществяването на тази
процедура.
20.2.1. ЕК не злоупотребява с това си правомощие – тя не завежда
дело в случаи на малозначителност на деянието, представляващо неизпълнение на съдебното решение; когато няма опасност от рецидив или
когато неизпълнението очевидно ще бъде прекратено в приемливо кратък срок след изтичането на срока в новото й мотивирано становище.
20.2.2. Тя предлага вида и размера на санкцията в самата искова
молба за налагане на наказание.
20.2.3. ЕК има избор между глоба и периодична имуществена санкция (ПС), но обикновено предпочита второто като по-ефективен инструмент. Най-често ЕК предлага само глоба, когато нарушението е
прекратено преди завеждането на делото, но все пак след изтичането
на определения от нея срок за това в новото МоСт (и когато въпреки
това не се е отказала да води дело).
20.2.4. ЕК обаче системно предлага, а СЕС налага едновременно и
двете санкции – ако не като нарушение, това във всички случаи може
да бъде определено поне като „редактиране” на УД. Проф. Жоел Ридо
от Ница го определя като „недопустимо от езикова гледна точка”1157.
Вместо да налага, както е предвидено, глоба или периодична санкция,
да налага и двете едновременно за едно и също нарушение. Съдът се
основава на целта на санкционната разпоредба и отказва да се съобрази
с принципи като тези за правната сигурност, non bis in idem, принципа
за предвидимост, прозрачност и еднакво третиране и приема, че „не
е изключено прилагането на двата вида санкции (…), особено когато
нарушението едновременно е с голяма продължителност и очевидно
ще продължи”1158. В същото време той приема, че в своята преценка е
напълно свободен да се отклони от предложението на Комисията1159.
20.2.5. Размерът на санкцията според ЕК трябва да се определя по три
критерия: тежест на нарушението, продължителност и необходимост
чрез санкция да се постигне предотвратяване на последващо подобно
поведение (в други случаи, своего рода „генерална превенция”).
20.2.6. За да определи тежестта на нарушението, ЕК отчита първо
значението на нарушената общностна норма (и по-скоро нейния обхват и предназначение, а не толкова ранга и); има ли дискриминационни последици (по отношение на граждани на други ДЧ например);
Communication 96/C 242/07, JOCE, № С-242 от 21 август 1996 г.
Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des communautés européennes, 5e éd., L.
G. D. J., Paris, 2006, р. 999.
1158
CJCE, 2005, Commission c/ France, С-304/02, Rec. І-6263, р. 82.
1159
CJCE, 2005, Commission c/ France, С-304/02, Rec. І-6263, р. 90 et s.
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накърнени ли са основни права и свободите на движение (такива нарушения се считат за „тежки”).
20.2.7. На 8 февруари 1997 г. ЕК приема методика за изчисляване на
ПС1160 – тя определя референтно ниво от 500 евро на ден закъснение,
което се увеличава с коефициент според тежестта и продължителността на нарушението и финансовата сила на съответната ДЧ: съотношение между БВП и броя гласове, с които разполага в СМ (които пък
отразяват основно числеността на населението…). Понякога ПС се
налага на целогодишна база1161; друг път на база 6 месеца (смятано от
деня на постановяване на съдебното решение, за неизпълнението на
което се налага санкцията)1162.
Изчислението на закъснението започва от деня на постановяване
на решението на СЕС за установяване на нарушението и обхваща периода до прекратяването на нарушението или, ако не е прекратено,
до деня на устните състезания пред Съда в новото производството за
налагане на санкции.
20.2.8. На 13 декември 2005 г. ЕК издава ново съобщение1163, което отменя предходните две и уточнява методиката на изчисляване и заявява
намерението си постоянно да предлага налагането и на двете санкции,
когато е налице продължаващо нарушение, считано от 1 януари 2007 г.
20.3. Особености на двата вида санкции
20.3.1. Периодична санкция. Първоначално ЕК е използвала само
този инструмент. Изчисляването се прави на дневна основа. По делото срещу Испания обаче надделява аргументът, че качеството на басейновите води може да се установи веднъж годишно, поради което и
периодичната санкция трябва да се изчислява на всяка година неизпълнение1164. По същия начин френските аргумент относно контрола
над незаконния риболов довеждат до санкции, налагани на всеки 6
месеца1165. В делото срещу Испания съдът възприема необходимостта
от обективно отчитане на осъществения напредък към пълно прекратяване на нарушението. Това обаче остава единственият случай на намаляваща периодична санкция.
20.3.2. Еднократна глоба. В Указанията от декември 2005 г. ЕК посочва желанието си да се определи минимален размер на еднократната
санкция – който да е реален, а не е символичен, но в същото време да
Communication 97/C 63/02, JOCE, № С-63 от 28 февруари 1997 г.
CJCE, 2003, Commission c/ Espagne, С-278/01, Rec. І-14141.
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CJCE, 2005, Commission c/ France, С-304/02, Rec. І-6263.
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Communication SEC/2005/1658
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CJCE, 2003, Commission c/ Espagne, С-278/01, Rec. I-14141.
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стимулира държавите да изпълняват задълженията си. Първото дело,
заведено след 1 януари 2007 г. е срещу Франция – за нетранспониране
в срок на директива (транспонирането приключва напълно чак след
края на устните състезания пред Съда) – и наложената глоба е в размер на 10 млн. евро, без обаче да става ясно как точно е определена
(вкл. предвид факта, че в своето Съобщение ЕК определя за Франция
минимален размер на санкция от 10.9 млн. евро). Франция възразява
остро, изтъквайки, че единственият смисъл на еднократната глоба е да
стимулира прекратяването на нарушението, но не и да насърчи недопускането на последващи нарушения. Съдът отвръща, че „решението
за всеки отделен случай, дали да се наложи глоба или не, трябва да
зависи от съвкупността от релевантни фактори, отразяващи особеностите на конкретното нарушение и поведението на съответната ДЧ
след установяването му”. Той е категоричен, че налагането на глоба не
може да се прави автоматично1166.
Еднократна глоба е налагана цели три пъти на Гърция, при единият от които обаче – отново без да става ясно защо – глобата е 1 млн.
евро, докато становището на ЕК предвижда за Гърция поне 2 млн. евро.
Всъщност, Съдът никога не се позовава на Съобщението (указанията)
на ЕК и очевидно няма намерение да се съобразя с тях.
20.3.3. Волята на ЕК да предлага едновременно и двата вида санкции е изразена изрично в нейните Указания от декември 2005 г. От
своя страна това позволява на Съда да прави по-гъвкава преценка на
обстоятелствата за всяка отделно наказание. Той дава ясно да се разбере, че смята всяко от двете наказания за преследващо различни цели.
Ако периодичната санкция има по-скоро подтикваща функция: да
принуждава съответната ДЧ да прекрати продължаващо нарушение,
то еднократната глоба има по-скоро санкционна функция, да накаже поведението на несъобразяване с първото съдебно решение и ще
бъде толкова по-тежка, колкото по-лесно за съответната ДЧ е била да
изпълни първото решение, но въпреки това не го е направила. Еднократната санкция е приложима по-скоро във връзка с поведение на
ДЧ, което разчита на това, че дори нарушението й да бъде прекратено в последния момент, ЕК може да оттегли иска си и така да не се
плаща санкция. Така еднократната глоба санкционира самият факт
на несъобразяването с решението на Съда, установяващо нарушение,
а периодичната – продължаването му дори след завеждането от ЕК
на второто дело. Респективно волята за налагане едновременно на две
санкции очевидно намира приложение само в случай на нарушение,
което продължава и към момента на произнасяне на съда и цели да
1166
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CJCE, 2008, Commission c/ France, С-121/07, Rec. І-9159, р. 62-63.

има двоен ефект, едва ли не разграничавайки двата вида неприемливо поведение: несъобразяването веднага с първото решение на Съда
и несъобразяването с него изобщо (до край). Така следва да се счита
за нормално еднократна глоба да се налага, когато нарушението бъде
прекратено преди края на устните състезания, а периодична (евентуално заедно с еднократната) – ако то продължава и след това. Няма
пречка обаче Съдът да наложи периодична санкция и за нарушение,
непрекратено към посочената в МоСт дата и периодична санкция – за
времето след тази дата.
20.4. Изчисляване на санкцията. Може без преувеличение да се
приеме, че практиката на СЕС е сравнително бедна и не особено последователна, нито ясна. От една страна, СЕС взима предвид както
предложенията на ЕК, така и методиката за изчисляването на предложените санкции, от друга подхожда свободно при определянето им
– както по-малки от предложеното от ЕК (напр. по отношение на коефициента за тежест на нарушението – виж по-долу), така и по-големи
(напр. за дневната ставка на периодична санкция1167).
В своите предложения до Съда, ЕК се води от критериите, които сама
е определила в своите Указания от декември 2005 г. Те определят като
базов измерител сумата от 600 (вече не 500 …) евро на ден, увеличена с
коефициент според тежестта на нарушението, продължителността му
и финансовите показатели на държавата-нарушителка („способността
за плащане”). Еднократната глоба се изчислява също на основата на
дневна ставка от 200 евро, увеличена с аналогичен коефициент.
20.4.1. Тежест на нарушението: още в Указанията си от 1996 г. ЕК
посочва, че само по себе си несъобразяването на една ДЧ с решение
на Съда е тежко нарушение. Отделно следва да се отчита важността
на нарушената общностна материална норма и отражението на нарушението върху общия интерес и евентуалния интерес на конкретни
лица. Като особено сериозно се счита засягането на четирите свободи
и на основните права на човека. Засягане на общия интерес ще има
винаги, когато се засяга функционирането на ЕС – например ограничаването на достъпа на стоки, произведени в друга ДЧ. В същото време засягането на общия интерес на всички в ЕС (чрез неограничаване
на незаконния риболов от Франция – предложен коефициент 10 от
възможни 20 единици1168) не се оценява по-тежко от засягането на ос-

CJCE, 2009, Commission c/ Grèce, С-369/07. Тук ЕК предлага 10 512 евро на ден, а
съдът определя санкция от 16 000 евро на ден…
1168
CJCE, 2005, Commission c/ France, С-304/02, Rec. І-6263.
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новните права на 450 преподаватели (по чужди езици в Италия – предложен коефициент 14/20!1169).
Тази концепция е възпроизведена без изменения и в Указанията от
декември 2005 г. ЕК счита, че един от критериите трябва да бъде броят
на реално засегнатите граждани.
20.4.2. Продължителност на нарушението е вторият по важност за
ЕК критерий за определяне на санкциите, макар че неговата самостоятелна роля бива критикувана1170. Съдът еднозначно възприема необходимостта от отчитането му при определянето на размера на периодичната санкция1171. ЕК определя, че трябва да се има предвид периодът от деня на първото произнасяне на Съда до деня на сезирането
му повторно с иск за налагане на санкции, но Съдът приема, че трябва
да се вземе предвид не този момент, а едва моментът на повторното му
произнасяне, ако нарушението още не е прекратено.
За начална дата на изчисляването на подлежащия на санкциониране период на неизпълнение традиционно се възприема денят на произнасяне на Съда. В четвъртото осъдително решение срещу Гърция
обаче СЕО постановява срокът да се изчислява от началото на втория
месец след произнасянето му, т.е. позволява на Гърция евентуално да
вземе веднага необходимите мерки и да избегне плащането на периодичната санкция1172.
20.4.3. В Съобщението си от 2005 г. ЕК определя (т. 6) като основен
критерий за определянето на санкцията необходимостта за постигане
чрез финансова санкция на убеждение у съответната ДЧ за прекратяване на нарушението.
20.4.4. Възприемането на икономическата сила на държавата (финансово състояние, способност за заплащане) като един от критериите за изчисляване на санкцията се счита за „средство за гарантиране, че ЕК ще
действа по прозрачен, предвидим и постоянен начин и ще съответства на
изискването за пропорционалност на санкциите, предлагани от нея”1173.
Съдът приема за уместно икономическата сила на държавата да се
определя на основата на нейния БВП и броят на гласовете, с които
разполага в Съвета (в рамките на оразмеряването за нуждите на гласуCJCE, 2006, Commission c/ Italie, С-119/04, Rec. I-6885. ГА по делото Мадуро настоява, че става дума за основни права, на все пак коефициент 14/20 е твърде висок и предлага 12/20. По това дело обаче СЕО не налага санкции и въпросът за изчисляването на
коефициента остава неразрешен.
1170
Генералният адвокат Фенли настоява, че продължителността се вписва в тежестта на нарушението и не следва да се определя с отделен коефициент – CJCE, 2000,
Commission c/ Grèce, С-197/98, Rec. І-8609, spec. p. 43.
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CJCE, 2005, Commission c/ France, С-304/02, Rec. І-6263.
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CJCE, 2009, Commission c/ Grèce, С-369/07.
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CJCE, 2000, Commission c/ Grèce, С-387/97, Rec. І-5047, р. 87.
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ването с квалифицирано мнозинство), тъй като това поставя разумни
граници на диференциация между отделните ДЧ1174.
20.4.5. Определянето на момента на прекратяване на нарушението
се оказва съществен въпрос1175. Спорът между Гърция и ЕК по първото осъждане на Гърция например довежда до това, че Гърция отказва
да заплати определената и еднократна санкция и ЕК се принуждава
да наложи запор върху дължими плащания към нея от страна на ЕС.
В същото време в казуса с Испания ЕК си позволява на своя глава да
прецени, че при първия годишен мониторинг Испания е изпълнила
на 94.7% изискванията на съответната директива и да не иска от нея
плащането на определената от Съда периодична санкция(!). Частично
оправдание се намира в констатацията на самия Съд, че 100-процентното изпълнение на тази директива от Испания среща почти непреодолими обективни трудности1176.
В крайна сметка, доколкото единствено на Комисията тежи да изиска заплащането на периодичните санкции, то единствено на нейната
преценка е оставено и установяването на прекратяването на нарушението. За сега спор по такъв въпрос не е отнасян до СЕС – например на
осн. чл. 263 ДФЕС по производството за отмяна на акт на институция
(да речем решението на ЕК да поиска поредно плащане).
20.5. Мониторинг на прилагането – всяка година през м. декември
ЕК представя доклад (през 2010 г. за 27-и път!) относно прилагането
на Правото на ЕС и изпълнението на нейната задача на „пазител на
Договорите”.
Няма да е пресилен изводът, че като цяло налагането на санкции на
държави-членки остава инструмент със сравнително ограничена употреба и основната тежест продължава да носи политическия отзвук
(общоевропейски и особено вътре в отделните ДЧ) на започването на
производство от страна на ЕК – съотношението между броя издадени
от ЕК мотивирани становища и броя наложени санкции красноречиво
се различава в много десетки пъти! И обратно – налагането на първата
санкция срещу Гърция не променя радикално картината – и самата
Гърция е санкционирана набързо още 3 пъти…

CJCE, 2000, Commission c/ Grèce, С-387/97, Rec. І-5047, р. 88.
Виж поробно в HARLOW and RAWLINGS, Accountability and Law Enforcement: The
Centralised EU Infringement Procedure, European Law Revue, 2006, p. 447 et s.
1176
CJCE, 2003, Commission c/ Espagne, С-278/01, Rec. I-14141, р. 47
1174
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20.6. Ход на производството
20.6.1. Право да поиска налагане на санкции от Съда на ЕС има
единствено ЕК – дори преди това решението, установяващо нарушение, да е постановено по иск на държава-членка, а не на ЕК.
20.6.2. ЛД (чл. 260, § 3 ДФЕС) предвиди възможност в ограничени
случаи (несъобщаване на мерките по транспониране на директива)
ЕК да предлага налагане на санкции още в първото производство.
Предвид нейната новост и особено положение тази особеност ще бъде
разгледана по-долу (т. 21).
20.6.3. Извън изключението по чл. 263, § 3, според § 2 ЕК изпраща
ОУП („дава възможност на ДЧ да изложи своите съображения”). В него
тя трябва да посочи, че смята, че „тази ДЧ не е предприела необходимите мерки за изпълнение на решение на СЕС” (като се мотивира) и
да поиска от тази ДЧ „да изложи своите съображения”, като, разбира
се определи срок за това.
20.6.4. Ако според ЕК държавата не се съобразява с констатациите
в ОУП, Лисабонският договор предвиди възможност за предлагане на
санкции без мотивирано становище. Чл. 228, § 2 ДЕО беше изменен с
ЛД и в текста на чл. 260, § 2 е отпаднало изискването за отправяне на
МоСт след ОУП, с което да се „уточняват елементите, по които съответната ДЧ не се е съобразила с решението на съда”1177.
20.6.4.1. Очевидна е волята за увеличаване на ефективността на производството срещу ДЧ чрез ускоряване на налагането на санкции при
продължаване на нарушението и след решението на СЕС за установяването му.
20.6.4.2. ЕК остава свободна да прецени дали съответната ДЧ „не е
взела необходимите мерки” и ако да – дали да заведе ново дело с искане за налагане на санкции. Проблемът е, че до сега СЕС се ръководеше
от срока, определен в МоСт – сега, когато МоСт не се изисква, преценката става по-субективна.
20.7. Решение на Съда
20.7.1. Съдът може да отхвърли искането на ЕК като недопустимо
или неоснователно.
20.7.2. Ако обаче искът е основателен, решението на Съда съдържа
два елемента:
20.7.2.1. Установява, че определеното в неговото предходно решение нарушение продължава, респ., че е налице неизпълнение на задължението по чл. 260, § 1 за „приемане на необходимите мерки за
изпълнение на решението”. Тук ново задължение не възниква.
1177
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Учредителните договори…, цит. съч., с. 100.

20.7.2.2. Налага санкции. Това вече е ново задължение – конкретно и
дължимо. Решението на Съда може да се определи като „осъдително”
и се ползва с изпълнителна сила, съгласно чл. 280 ДФЕС.
20.7.3. Налагането на санкции не е особено интензивна практика.
Първоначално ЕК следва подхода да оттегля иска си за налагане на
санкции всеки път, когато съответната ДЧ прекрати нарушението
преди произнасянето на СЕО – и продължава да следва тази практика
до януари 2007 г. (Всъщност и до днес ЕК продължава да не внася иск,
ако държавата-нарушителка прекрати нарушението преди внасянето на иска в СЕС, макар и след вземането на формално решение на
ЕК за започване на производство.) На 13 декември 2005 г. Комисията обявява намерението си да прекрати тази практика, повлияна от
решението на СЕО по първото от серията от 3 дела срещу Франция,
по което СЕО за първи път налага за едно нарушение едновременно
еднократна и периодична санкция1178 .
20.7.4. Първите дела за налагане на санкции на ДЧ започват през
1997 г., първото решение на СЕО е постановено през 2000 г. по отношение на Гърция (за непрекратено нарушение) – тогава СЕО приема
методологията на ЕК за „приемлив модел”1179. Наскоро (2009 г.) пак
Гърция получи такова двойно наказание1180.
20.7.5. СЕС обаче настоява на своята автономия по отношение на
методологията на ЕК: макар насоките на ЕК да са полезни, те в никакъв случай не са задължителни за съда. Коефициентът за увеличаване
на базовата санкция трябва да се определя от съда и да взема предвид
продължителността на нарушението във връзка с момента, в който
съдът преценява фактите, а не в който ЕК го е сезирала…1181
20.7.6. До сега са постановени 12 решения на СЕС за осъждане на
ДЧ за заплащане на санкции. 4 от тях са спрямо Гърция: за нетранспониране на директива1182, за държавни помощи1183 и две за запазване
на ограничения на свободата на установяване1184. Първото осъждане
на Франция (от 2005 г., второ по ред в практиката на СЕО и считано
за програмно (!), между другото и защото тогава за първи път тя предлага налагане на еднократна глоба като по-ефективна санкция и за
първи път предлага налагането и на двете санкции) е за невзимане на
CJCE, 2005, Commission c/ France, С-304/02, Rec. І-6263.
CJCE, 2000, Commission c/ Grèce, С-387/97, Rec. І-5047.
1180
CJCE, 2009, Commission c/ Grèce, С-369/07, Rec. І-5047.
1181
CJCE, 2005, Commission c/ France, С-304/02, Rec. І-6263, р. 70-71.
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CJCE, 2000, Commission c/ Grèce, С-387/97, Rec. І-5047.
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CJCE, 2000, Commission c/ Grèce, С-387/97, Rec. І-5047.
CJCE, 2009, Commission c/ Grèce, С-369/07.
1184
CJCE, 2009, Commission c/ Grèce, С-568/07 и CJCE, 2009, Commission c/ Grèce, С-109/08.
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необходимите мерки за ограничаване на незаконния риболов1185, другите две – за недобро транспониране на директиви1186. Португалия е
осъдена за нарушения относно обществените поръчки1187, както и Германия1188, но по-късно отхвърля успешно иск на ЕК във връзка със свободното движение на стоки1189. Испания е осъдена за неизпълнение на
директивата за вътрешните басейнови води1190, a Италия – във връзка с
правата на преподавателите по чужди езици в италианските университети (серия дела)1191. Постоянно е разбирането на ЕК, че налагането
на финансови санкции е предназначено да принуди държавата-нарушителка да прекрати колкото се може по-рано нарушението си.
20.8. Принудително изпълнение
20.8.1. Все още обаче не е предвиден никакъв механизъм за принудително изпълнение на наложената санкция. Декларация към ДА относно
прилагането на Общностното право изрично подчертаваше значението
за целостта и единството на процеса на изграждане на Европа всяка ДЧ
изцяло и точно да изпълнява в своето национално законодателство адресираните до нея директиви и мерките в различните ДЧ да водят до прилагането на Общностното право със същата ефективност и точност, както
при прилагането на тяхното национално право. Тя акцентираше върху необходимостта ДЧ да вземат необходимите мерки за изпълнение на своите
задължения. От своя страна СЕС системно настоява, че тук намира много
голямо място отговорността на националните юрисдикции за осигуряване
на изпълнение на решенията на СЕС за установяване на нарушения1192 и
дори определя задълженията на националните съдилища1193.
20.8.2. За изпълнението на санкционното решение на СЕС отговаря
ЕК – тя трябва да намери механизъм, за да „принуди” осъдената ДЧ да
заплати наложената и санкция. До сега, разбира се, не е имало случай
на сериозно неизпълнение (каквото не е забавянето на плащане) на
наложените санкции. Не виждам пречки обаче да се приеме, че в случай на грубо (тежко) неизпълнение, т.е. пълно незачитане на решение
на Съда на ЕС, може да се приложи механизмът по чл. 7 ДЕС, позволяващ суспендиране на права на държава-членка, която „нарушава тежCJCE, 2005, Commission c/ France, С-304/02, Rec. І-6263.
CJCE, 2006, Commission c/ France, С-177/04, Rec. І-2461 и CJCE, 2008, Commission c/
France, С-121/07, Rec. І-9159.
1187
CJCE, 2008, Commission c/ Portugal, С-70/06.
1188
CJCE, 2007, Commission c/ Allemagne, С-503/04, Rec. I-6153.
1189
CJCE, 2010, Commission c/ Portugal, С-457/07.
1190
CJCE, 2003, Commission c/ Espagne, С-278/01, Rec. I-14141.
1191
CJCE, 2006, Commission c/ Italie, С-119/04, Rec. I-6885
1192
CJCE, 1972, Commission c/ Italie, 48/71, Rec. 429; CJCE, 1989, Fratelli, 103/88, Rec. 1839.
1193
CJCE, 1982, Waterkeyn et a., AJ 314/81, 316/81 et 38/82Rec. 4337.
1185
1186
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ко ценностите по чл. 2 ДЕС”, по-специално принципите на „правовата
държава”, един от ключовите сред които е върховенството на закона и
ефективността на съдебния контрол…
20.8.3. Сумите, които държавите-членки заплащат по наложените им
санкции, постъпват в част „Собствени приходи” на бюджета на ЕС.

21. Нововъведението от Лисабонския договор относно
възможността санкции да се налагат веднага

Лисабонският договор направи „важни нововъведения по посока
повишаване на ефективността на системата за съдебен контрол в правния ред на ЕС”1194. Второто от тях е в новия § 3 на чл. 260 ДФЕС, който
предвиди нова възможност за ЕК, когато счита, че една ДЧ не е изпълнила задължението за съобщаване на ЕК на мерките за транспониране на директива, приета по основната законодателна процедура,
заедно с иска за установяване на нарушението, да определи размера
на санкцията, която да бъде наложена на държавата веднага, щом нарушението бъде установено.
21.1. Нужно е ясно да се разбере, че тази процесуална възможност е
предвидена единствено за нарушение, изразяващо се в несъобщаване
(в срок) на национални мерки по транспониране на съюзна директива.
21.1.1. ДЧ са длъжни да уведомяват ЕК за приетите мерки по транспониране на директива веднага. Уведомяването (по вече утвърден административен жаргон то „се нарича нотифициране”) се осъществява
по електронен път „чрез специално създадена и интернет-базирана
Система за националните изпълнителни мерки (Система НИМ)”1195.
Христо ХРИСТЕВ, Договорът от Лисабон – основни промени в първичното право на
ЕС – В: Атанас СЕМОВ, Христо ХРИСТЕВ (съст.), Договорът от Лисабон. Консолидирани
текстове и коментари, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2009, с. 202.
1195
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС
и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 6. В това кратичко и без
претенции за научност изследване, редом с други полезни сведения, правилно се подчертава, че „тази нотификация трябва да се различава от нотификацията, която някои от
общностните актове изискват. Например, ако даден регламент изисква нотификация на
възприетата от ДЧ процедура за извършване на определени действия, тя се прави по общия ред за водене на кореспонденция с институциите на ЕС, а не чрез Системата НИМ,
която се използва само за нотифициране на мерките, с които се въвеждат директиви.”
Разбира се, извън полезността на това издание, трябва да се отбележи, че то също
страда от кошмарно масовия признак за неграмотност по европейските въпроси, изразяващ се в налагането на напълно неправилното и вредно разбиране за „въвеждане” – както на „директивите” (които също не подлежат на „въвеждане”, а просто
на изпълнение, защото след националните мерки се прилага не „въведеният акт”, а
именно националните норми, приети при транспонирането), така и още по-абсурдно
1194

359

21.1.2. ЕК обаче сама преценява:
– дали нотифицирането е направено веднага;
– дали е пълно, точно и правилно (преценката се отнася за самото нотифициране, не за мерките, които съобщава – те подлежат на отделна преценка и евентуалната им неадекватност представлява отделно
нарушение!).
21.1.3. Следователно става дума за принципно разграничаване на
двата вида нарушения във връзка с транспониране на директивите:
– нарушения по транспонирането (липса на транспониране, лошо
транспониране: закъснели, неподходящи или непълни мерки и др.) или
– отсъствие (или закъснение) на нотифициране на приетите мерки
(дори при добро транспониране).
21.1.4. ЕК разполага със собствен инструментариум: „постоянен мониторинг от страна на ЕК спрямо ДЧ за навременно, точно и правилно прилагане на законодателството на ЕС”1196.
21.2. Ключовата новост е във възможността санкции да се искат
още с основния иск, а не, както е предвидено по чл. 260, § 2 за всички
останали нарушения, чрез ново сезиране са Съда след края на производството за установяване на нарушението и само ако нарушението
продължава и след този момент.
21.2.1. Тази възможност очевидно придава засилена тежест на нарушението „несъобщаване на марки по транспониране на директива”.
Разбира се, логиката е друга – самото несъобщаване не следва да се счита за някакво особено тежко нарушение, въпросът е, че всъщност зад
„несъобщаването” се крие нетранспониране. Забавяйки съобщенията
си за приетите мерки, ДЧ обикновено прикриват неприемането на такива мерки или поне неприемането им в срок. Чрез тази промяна в УД
на ЕК всъщност се дава едно ново правомощие ефективно да контролира процеса на транспонирането от ДЧ – с цел да гарантира неговата
ефективност и пълнота в посочения в съответната директива срок. Новата разпоредба издига несъобщаването на приетите от една ДЧ мерки
по транспониране на директива в ранг на самостоятелно (и съществено) нарушение, различно от самото нетранспониране като нарушение.
Това е ясна индикация за разбирането, че нетранспонирането на ди– за „европейското законодателство” (с. 5), за което като цяло Съдът на ЕС е категоричен, че не подлежи на „въвеждане”, а е непосредствено приложимо!
1196
Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и
МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 6. Там се посочва, че още през
април 2007 г. (на четвъртия месец от членството!) „беше получено първото писмо за започване на процедури за липса на нотификация на националните мерки по въвеждане (разбирай транспониране – б.м. А. С.) на 58 директиви на Общностното право” (пак там, бел. 2).
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рективите на ЕС в срок представлява най-често срещаното и поради
това най-смущаващото съюзния правен ред нарушение на ДЧ.
21.2.2. В същото време на ЕК отново е оставена широка свобода на преценка – както има ли нарушение, така и необходимо ли е да се заведе дело
само за това нарушение (независимо от възможността ДЧ все пак да приеме всички необходими мерки за транспониране) и дали да поиска заедно с
установяването на нарушението веднага да се наложи и санкция за него.
21.2.3. В случай именно на такова нарушение, ОУП по изключение
„се приема по реда на т. нар. „хабилитационна процедура”, при която един от комисарите има право да подпише ОУП от името на ЕК.
Всяко следващо решение, без значение дали става дума за закриване
на случая, за изпращане на МоСт или за сезиране на Съда, се взема на
заседание на колегиума на ЕК.”1197
21.3. ЕК не налага санкциите, нито ги „определя”. Разпоредбата на
§ 3 позволява на ЕК да ги предложи. Ако Съдът обаче реши да наложи
санкция, то той може да наложи само тази санкция, която ЕК е предложила – арг. от ал. 2, § 3 на чл. 260 ДФЕС: „ако Съдът на ЕС установи, че има неизпълнение на горепосоченото задължение, той може да
наложи на тази ДЧ да заплати фиксираната парична сума или принудителна парична санкция
21.3.1. ЕК е свободна да прецени каква санкция да предложи – еднократна или периодична.
21.3.2. Размерът на санкцията се определя от нея „съобразено с обстоятелствата” (ал. 1).
21.3.3. Съдът обаче определя не само санкцията, но и датата, от която плащането и става дължимо – датата се определя в решението по
делото (ал. 2, изр. 2).
21.4. Запазва се обаче нормативното изискване за алтернативност на
наказанието: ЕК може да определи еднократна или периодична имуществена санкция (§ 3, ал. 1). Въпрос на практика е да се установи дали
съдът смело ще пренапише и тази разпоредба и ще налага кумулативни
санкции, както прави при обикновеното производство (виж по-долу).

Деница НЕДЕВА, Антоанета РИЗОВА-КАЛАПИШ, Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО, Дирекция „Координация по въпросите на
ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет, С., 2008, с. 11.
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Б. Изключения от режима по чл. 258 ДФЕС
22. Изключения от общия режим по чл. 258 ДФЕС

Ако режимът по чл. 258 (по-горе „А”) има общо приложение, то УД
предвиждат няколко важни изключения, които ще бъдат разгледани
накратко.
22.1. Изключението по чл. 108 ДФЕС1198. В изключително чувствителната материя на държавните помощи е предвидена опростена процедура за сезиране на СЕС.
22.1.1. Според чл. 108, § 2 ДФЕС (стар чл. 88 ДЕО) ако ЕК установи,
че една ДЧ предоставя несъвместима с вътрешния пазар или използвана не по предназначение (съгл. Общите критерии за забрана по чл. 107
ДФЕС), тя „поканва всички заинтересовани страни1199 да представят
своите становища”. Възможност да изложат съображения по случая се
дава на всички други ДЧ (изпраща им се копие на писмото до заинтересованата ДЧ), както и на заинтересуваните частни лица (публикуване на съобщение в ОВЕС).
22.1.2. Ако не е удовлетворена от становището на държавата, ЕК
приема решение, с което я задължава да прекрати или измени съответната помощ и определя срок за това.
22.1.3. Решението на ЕК може да бъде атакувано по реда на производството за отмяна на актове (чл. 263 ДФЕС) – но ДЧ, която е можела
да го атакува, не може след това да се позове на възражение за незаконосъобразност срещу него.
22.1.4. Ако ДЧ не изпълни това решение, ЕК и всяка друга ДЧ могат
по общия ред да заведат дело срещу нея по реда на чл. 258–259 ДФЕС.
Предвидена е обаче оригинална възможност държавата да поиска от
Съвета да определи съответната помощ за съвместима с вътрешния
пазар, което спира производството пред СЕС до произнасянето на Съвета (ал. 3 на § 2) – но не повече от 3 месеца (при непроизнасяне на
Съвета, ЕК преценява как да постъпи).
Проф. Коен Ленартс (Koen LENAERTS, Dirk ARTS and Ignace MASELIS,
Procedural Law of the European Union, Sweet & Maxwell, London 2006, second ed., р. 139141) разглежда като изключение и предвидената в чл. 86, § 3 ДЕО (след ЛД чл. 106, § 3
ДФЕС) възможност ЕК да адресира директиви или решения до отделни ДЧ във връзка
с предоставянето на специални или изключителни права на предприятия. Без да навлизам в материята, съм склонен да считам, че тук не става дума за „установяване на
нарушение”, а за мерки относно предотвратяването на такова и поради това не следва
да се разглежда във връзка с производствата пред СЕС.
1199
В българския превод „уведомява… да представят своите мнения” – но как можеш да уведомиш някого да направи нещо?!...
1198
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22.1.5. Разпоредбата на § 3 на чл. 108 ДФЕС задължава ДЧ да уведомяват1200 ЕК „в разумен срок” винаги, когато смятат да въведат нова
държавна помощ или да изменят1201 съществуваща помощ.
22.1.6. Ако ЕК смята, че ще възникне нарушение на правилата за
конкуренцията, трябва „веднага” да започне досъдебното производство, като покани заинтересованата ДЧ да изложи съображенията си.
Възможност да изложат своите съображения по случая се дава на всички други ДЧ (изпраща им се копие на писмото до заинтересованата
ДЧ), както и на заинтересуваните частни лица (публикуване на съобщение в ОВЕС). Ако ЕК стигне до извода, че предвижданата държавна помощ ще е несъвместима с вътрешния пазар, приема решение, с
което задължава държавата да не предоставя въпросната помощ, респ.
да я прекрати в случаите, когато става дума за заварено положение
(помощи, отпуснати преди влизането в сила на Договора, или по-вероятно отпуснати по-късно, но разрешени от ЕК, за които осъществява постоянно наблюдение дали не се осъществяват в отклонение от
предвиденото), установено в резултат на предвиденото по § 1 на чл. 88
постоянно наблюдение от страна на ЕК)1202.
22.1.7. Ако съответната ДЧ не се съобрази с това решение, ЕК може
веднага да сезира СЕС с иск за установяване на неизпълнение1203, без
да осъществява административната фаза, предвидена по чл. 258, т.е.
без да изпраща МоСт.
22.1.8. Характерна особеност е и че нарушение ще представлява
както отпускането (изменянето) на несъвместима с вътрешния пазар
помощ, така и самия факт на неуведомяване на ЕК за нова помощ,
дори самата помощ да не е укорима. Възможно е дори ЕК да даде одобрение за такава нова помощ, но въпреки това да поиска произнасяне
на съда за нарушение, изразяващо се в несъобщаването за нея.
22.2. Изключението по чл. 114 ДФЕС
22.2.1. Разпоредбите относно сближаването на законодателствата на
ДЧ относно изграждането и функционирането на общия пазар предвиждат (чл. 114, § 4, стар чл. 95 ДЕО) възможност по изключение една
ДЧ, водена от „важни изисквания”, свързани с обществения морал,
обществения ред или обществената сигурност, защитата на живота и
здравето на хората и животните и т.н. (по чл. 36) или с опазването на
Или съгласно чиновническия жаргон – „да нотифицират”.
СЕС има разгърната практика, вкл. относно разликата между „нова” и „съществуваща” държавна помощ: напр. TPI, 2002, Gibraltar c/ Commission, AJ T-195/01 et
T-207/01, Rec. ІI-2309.
1202
Напр. CJCE, 1992, British Aerospace & Rover c/ Commission, С-294/90, Rec. І-493.
1203
CJCE, 1985, Commission c/ France, 290/83, Rec. 439.
1200
1201
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околната или работната среда, да запази действащи несъвместими национални норми, като уведоми ЕК и ясно и пълно изложи причините.
Предвидена е възможност (§ 5) една ДЧ, която смята, че след приемането от СМ или ЕК на мярка по хармонизиране са открити нови
научни доказателства относно опазването на околната или работната
среда, поради специфичен за нея проблем, възникнал след приемането на мярката, да уведоми ЕК за намерението си да приеме нови
национални разпоредби, като изложи причините за това.
22.2.2. И в двата случая ЕК може, в срок от 6 месеца от уведомяването (по § 4 или по § 5), да одобри или отхвърли съответните национални разпоредби. Ако тя не се произнесе в срок се приема, че е налице
мълчаливо съгласие.
22.2.3. Ако обаче отхвърли искането, евентуалното неизпълнение на
това и решение от страна на ДЧ ще е основание за започване на производство за установяване на нарушението, без провеждане на досъдебната
фаза по чл. 258. Чл. 114, § 9 изрично предвижда възможност, ако ЕК счита,
че ДЧ „злоупотребява” с правата по чл. 114, да сезира съда „директно”.
22.2.4. Особеност е предвидената възможност и всяка друга ДЧ директно да се обърне към СЕС, ако счита че въпросната ДЧ „злоупотребява с правата си”, респ. нарушава.
22.3. Изключението по чл. 346–348 ДФЕС
22.3.1. В особено специфичната (и също крайно чувствителна) материя на националната сигурност и по-специално производството или
търговията с оръжие, муниции или военни материали на ДЧ е дадена
възможност (чл. 346 ДФЕС, стар чл. 296 ДЕО) по изключение да се отклоняват от режима на вътрешния пазар.
22.3.2. Известно засягане на Общия пазар (разбирай нарушаване на
правилата) се допуска (чл. 347 ДФЕС, стар чл. 297 ДЕО) и в случаите на сериозни вътрешни безредици, война или сериозно международно напрежение или по ангажименти по опазването на мира и международната сигурност. Извън въпроса за неизбежната обтекаемост на формулировката,
това като цяло може да се счита за крайно извънредна ситуация.
22.3.3. Предвид тези изключения чл. 348 ДФЕС (стар чл. 298 ДЕО) позволява, ако се налагат мерки, „засягащи конкуренцията в вътрешни пазар”, ЕК да „проучи”, със съдействието на съответната ДЧ, възможностите за приспособяване на въпросните мерки към общностния режим.
22.3.4. И ако (§ 2) ЕК или една ДЧ счита, че друга ДЧ „злоупотребява” с тези извънредни права, може директно да сезира СЕС, без да са
задължително изискуеми действията в досъдебната фаза, предвидени
в чл. 258–259 ДФЕС.
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22.3.5. Съществена особеност е, че по такова дело СЕС ще се произнесе в закрито заседание.
22.3.6. За първи път такова дело е водено през 1994 г. по иск на ЕК
срещу Гърция заради блокирането на границата с Бившата Югославска република Македония1204, приключило обаче с оттегляне на иска
на ЕК и респ. без произнасяне на СЕО.
22.4. Изключение при прекомерен дефицит (чл. 126 ДФЕС)
22.4.1. Чл. 126 ДФЕС (стар чл. 104 ДЕО) относно прекомерния бюджетен дефицит определя критерии за контролиране на ДЧ от страна
на ЕК. Тя обаче не може по никакъв начин да сезира СЕС – § 10 изрично изключва приложението на чл. 258 и 259 ДФЕС. ЕК може да изготвя
доклад или становище с констатации, което се изпраща на Съвета.
22.4.2. Съветът може да отправи препоръки до съответната ДЧ (нарушителка), които в краен случай може да публикува и сетне да покани ДЧ да предприеме конкретни мерки и да представя периодични
доклади, за да може положението да се следи и др. Най-съществената
особеност е предвидената в четвъртото тире на § 11 на чл. 126 възможност Съветът да „налага глоби в подходящ размер” при неспазване на
решението му по § 9, възлагащо на държавите определени мерки. На
практика става дума за напълно аналогична процедура – предупреждение, указание за мерки за прекратяване на нарушението, санкция
(но само еднократна глоба, не и периодична санкция) .
22.5. Изключение за ЕЦБ (чл. 271, б. „г” ДФЕС). Ако разгледаните до
тук изключения от общия режим по чл. 258 се отнасяха до възможност
производството да започне (по иск на ЕК или ДЧ) без да е задължителна административна фаза, то това и следващото се отнасят до възможността различен субект да получи активна легитимация – Европейската
централна банка (ЕЦБ) или Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).
22.5.1. Специално е предвидена възможност за прилагане на производството за установяване на нарушение срещу националните централни банки по иск на ЕЦБ (чл. 3, § 6 на Протокола за устава на ЕСЦБ
и ЕЦБ). Това е съществено изключение, позволяващо дело за установяване на нарушение да се води не срещу ДЧ, а срещу отделен неин
орган – централната банка.
22.6. Изключение за ЕИБ (чл. 271, б. „а” ДФЕС)
22.6.1. Според чл. 271, ал. 1, б. „а” ДФЕС (стар чл. 237 ДЕО) Съветът
на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) може да
упражни правомощията на ЕК по чл. 258 за завеждане на дело относно
1204

CJCE, 1994, Commission c/ Grèce, С-120/94 R, Rec. І-3037.
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неизпълнение от ДЧ на задължение, произтичащо от Устава на ЕИБ.
В този случай Съветът на директорите на ЕЦБ встъпва пълноценно в
правомощията на ЕК по чл. 258 – може да изпрати ОУП, след него МоСт
и да заведе иск пред СЕС, респ. има свободна преценка дали да го направи или не. Разпоредбата на чл. 237 обаче не открива пред ръководния орган на ЕЦБ възможност да замести ЕК и относно завеждането на
производство за налагане на санкции при евентуално продължаващо
нарушение след съдебното решение, установяващо неизпълнението.
Логиката е ясна – ако след едно решение на СЕС ДЧ продължава да не
изпълнява свое задължение по Устава на ЕИБ, то ЕК следва да направи
необходимото, за да бъде това поведение санкционирано.
22.6.2. В случай на неизпълнение от страна на националните централни банки на задълженията, произтичащи от УД или Устава на
ЕСЦБ, чл. 271, ал. 1, б. „г” ДФЕС предоставя аналогични правомощия
на Съвета на ЕЦБ по отношение на националните централни банки.
Това обаче е и вторият случай на изключение, когато ответник по делото за установяване на нарушение е не ДЧ, а неин орган – централната банка (разгледан по-горе).
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Дял ІІІ
Осъществяване на
тълкувателната компетентност на СЕС
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Глава 10
Производство за преюдициални заключения
В лекциите си пред Международната магистърска програма „Право на ЕС” на Софийския университет и Университета на Нанси проф.
Жан-Клод ГОТРОН, дългогодишен председател на Европейската асоциация за изследване на европейските общности (ECSA) традиционно започва представянето на материята със следната метафора: „...Ако
един подготвен юрист попадне на пустинен остров, въоръжен само с производството за преюдициални заключения пред Съда на ЕО, той би могъл
успешно да накара да функционира цялата правна система на ЕС...”
Проф. Коен Ленартс обобщава за националните съдилища: „Съдът на ЕС
става техен събеседник, който разяснява различни аспекти на Общностното право, което позволява на националните съдилища да прилагат ефективна правна защита, осигуряваща изпълнението на Общностното право.”1205
Производството за преюдициални заключения (ППЗ) е една от найоригиналните и специфични материи в цялото право на ЕС, без пряк
аналог в познатите ни правни системи от древността до днес. То отразява съществените специфики на самия интеграционен правопорядък и има особености, които позволяват определянето му като един от
най-своеобразните елементи на общностната правна конструкция.
Същевременно това производство има изключително голямо теоретическо и практическо значение. От една страна, именно то позволява на общностния съдия в Люксембург в продължение на близо шест
десетилетия да се утвърди като незаобиколим фактор в тълкуването
и прилагането на Общностното право и незаменим негов „съавтор”.
Тълкувателните решения на СЕО, постановени при упражняването
на неговата тълкувателна компетентност в рамките на това производство, поради своето принципно съдържание и задължителен характер
се превръщат в основа на цялата доктрина за интеграционното право
– независимо дали са възприети без възражения и по еднакъв начин
от органите за конституционен контрол в различните държави-членки1206. От друга страна, това производство е на разположение винаги,
Коен ЛЕНАРСТ, Предговор – В: Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 14.
1206
Относно различните национални „реакции” на основни принципи на Правото на ЕО
и ЕС, изведени в тълкувателните решения на СЕО, виж Мария МИХАЛЕВА, Преглед на практиката на конституционните съдилища на някои държави-членки на ЕС. – В: Атанас Семов (съст.),
Европейският съюз и националните конституции. Опитът на държавите-членки, Институт по Европейско право, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2005, с. 101.
1205
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когато пред националния съдия, прилагащ Общностното право, възникне въпрос относно валидността или тълкуването на общностната
норма, която следва да приложи, за да реши висящо пред него дело1207.
Това придава на тълкувателното производство една относително ежедневна практическа приложимост, която определя и неподценимата
му важност за всички национални юристи.
Може да се приеме, че производството за преюдициални заключения е един от въпросите с най-голяма научна провокативност и практическа значимост в правото на ЕС, чието познаване е въпрос не само
и не просто на обща юридическа култура или добра професионална
подготовка, а базова предпоставка за успешното – и правилно... – прилагане на Общностно право в една държава-членка.
Поради това изучаването на този въпрос изисква познаване на особеностите на това производство (І), специфичните предпоставки и изисквания за неговото водене (ІІ), неговия ход (ІІІ) и последиците от
произнасянето на общностния съд (ІV). Настоящето кратко изложение прави опит за най-общо представяне на тези кръга проблеми с ясното съзнание, че подробното изследване и изучаване на тази материя
очаква и изисква много по-мащабно изследване1208.
Разбира се, само когато той не може сам да отговори ни този въпрос за основата
на общностните норми и досегашната практика на общностния съд, респ. на основата
на доктрината – виж по-долу.
1208
До неотдавна производството за преюдициални заключения бе един неизследван в българската литература въпрос. Той се засягаше бегло само в рамките на общи
учебни курсове в основните български съчинения относно Правото на ЕС. През 2008 г.
излезе от печат първото самостоятелно изследване – докторският труд на Александър
Корнезов „Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности” (Сиби, С.,
2008), който, макар да страда от самодоволството да внушава, че преди появата му български изследвания по право на ЕС не съществуват, не може да не бъде определен като
полезно изследване и нееднократно е цитиран тук. Съществена полезност разкрива и
помагалото, съставено от същия автор: Александър КОРНЕЗОВ (съст.), Преюдициалното запитване до Съда на ЕО. Сборник нормативни актове и практически указания, Сиби, С.,
2008.
Трябва да отбележим изследването и на друг млад колега – Станислав Костов (Станислав КОСТОВ, Понятието „юрисдикция на държава-член”, в производството по чл. 234 от
Договора за създаване на Европейската общност, сп. Търговско право, бр. 5/2006, с. 81 и сл.).
Особено стойностен е представеният в България доклад на проф. Жан-Клод Готрон: Jean-Claude GAUTRON, Le renvoi préjudiciel. Changements et continuité – В: Атанас
СЕМОВ (съст.), Взаимоотношенията между националния съд и Съда на ЕС. Сборник актове
от Международната конференция, проведен на 10-13 септември 2009 г. в София, УИ „Св.
Климент Охридски”, С., 2010, 123–142.
Въпросът е проследен (сравнително кратко) и в основни европейски съчинения като:
§ Jean BOULOUIS, Droit institutionnel de l’Union européenne, Montchrestien, 1997, 6e éd.;
§ Mark BREALEY, Mark HOSKINS, Remedies in EC Law, Sweet & Maxwell, 2e éd., 1998;
§ Jean-Claude GAUTRON, Droit européen, Dalloz, 8ème édition, Paris, 1997;
1207
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Тук ще разгледам само производството пред Съда, тъй като предвидената възможност ОС да се произнася по такива дела все още не е
превърната в реалност.

І. Уникалност, особености и уредба
на производството
1. Уникален характер

Правната наука не се стеснява да определя съдебната система на ЕС
като уникална1209. Това отразява характеристиката на цялата правна конструкция на европейската интеграция, отличаваща се с ясен наднационален характер на създаването на правните норми, невиждано широко
§ Trevor C. HARTLEY, The Foundations of European Community Law, Oxford University
Press, 4th edition, 1998;
§ Guy ISAAC, Marc BLANQUET, Droit communautaire générale, Armand Colin, 2001, 8e éd.;
§ Jean Paul JACQUÉ, Droit institutionnel de l’Union européenne, Dalloz, 2001;
§ Dominik LASOK, Law and Institutions of the European Union, Butterwords, London,
6th ed., 1994;
§ Koen LENAERTS, Dirk ARTS and Ignace MASELIS, Procedural Law of the European
Union, Sweet & Maxwell, London, 2006, second ed.;
§ Koen LENAERTS, Piet VAN NUFFEL, Constitutional Law of the European Union, Sweet
& Maxwell, London, 1999;
§ Jean-Victor LOUIS, L’ordre juridique communautaire, 6ème éd., Perspectives
européennes, OPOCE, Luxembourg, 1993;
§ Philippe MANIN, Les Communautés européennes. L’Union européenne, Pédone, 3e éd., 1997;
§ Pierre PESCATORE, L’ordre juridique des Communautés européennes, Université de
Liège, 2e éd., 1973;
§ Sean VAN RAEPENBUSCH, Droit institutionnel de l’Union européenne, Larcier, 2005;
§ Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, L. G. D. J.,
1999, 3e éd.;
§ Denis SIMON, Le système juridique communautaire, Presses universitaires de France, 3è
éd., Paris, 2001.
1209
Употребата на израза „уникален” не е пресилена – той отразява особено високата степен на принципно отличие на интеграционната общност на Стария континент
– Европейският съюз – от всичко познато в международното право и в цялата история
на международните отношения. Проф. Доминик Ласок определя Договора за ЕО като
„уникален договор, който не може да бъде сравняван с традиционните международни договори...” и отбелязва, че „Маастрихтският договор се основава на същите принципи като Римския” – Dominik LASOK, Law and Institutions of the European Union, Butterwords, London,
6-то изд., 2001, р. 285-286. У нас проф. Жасмин Попова еднозначно констатира, че
„това, по което всички изследователи и коментатори са единодушни, е уникалният
характер на правната природа на ЕО” (Жасмин ПОПОВА, Право на Европейския съюз,
Институт по публична администрация и европейска интеграция, С., 2005, с. 13), и определя ЕС като „уникална „наднационална” конструкция” (пак там, с. 3).
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прехвърляне на власт от държавните органи към органите на Съюза; оригинални по вид и правно действие източници на правото, ползващи се
със задължителност не само за, но и в държавите-членки и с предимство
пред всички техни вътрешни норми, включително и конституционните.
Правната система на европейската интеграция е единна за всички
държави-членки и основната предпоставка за нейната стабилност и
добро функциониране е точното и еднаквото тълкуване и прилагане
на огромното множество общностни правни норми във всички ДЧ и
от всички техни правоприлагащи и правораздавателни органи. При
това произнасянето по споровете относно прилагането на интеграционните норми е предоставено като цяло на националните правораздавателни органи и само твърде ограничен кръг от тях е изваден
от компетентността на националните и е възложен на общностните
юрисдикции (виж по-горе).
Така необходимостта от еднакво прилагане на еднаквите общностни правни норми от всички национални съдилища1210 се превръща в основно изискване на европейската интеграция. Тази фундаментална необходимост довежда до производството за преюдициални
заключения1211.
Това производство няма аналог нито в Международното право,
нито в националните правопорядъци. Неговата специфична природа нееднократно е подчертавана от самия Съд на ЕО1212. То се вписва
в контекста на икономико-правната логика на европейската интеграция, при която – в отлика от международното право – интеграционните органи следва да приемат правни актове, задължителни директно
за частните лица в държавите-членки, а от друга страна същите тези
международни органи имат отчетлив наднационален характер (независимост от ДЧ и власт над тях), което ги отличава от националните.
Това изисква изграждането на собствена наднационална система за
осигуряване на правосъдие, която, обаче, да е в пряка връзка с нацио1210
Към това трябва да се добавят различията в правните системи, организацията
на правораздаването, традициите и – не на последно място – възможните нюанси или
по-чувствителни различия в разбирането на различните (вече 23) езикови версии на
нормите на правото на ЕС.
1211
„Преюдициалното производство представлява еманацията на идеята за европейска правна интеграция. Без съмнение то е онази кръвна артерия, която осигурява
живата връзка между националното и европейското право. …Именно чрез него Съдът на ЕО „сяда” на съдийската банка редом с националния съдия”. – Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с.
52.
1212
„...Особените рамки на механизма за съдебно сътрудничество, предвиден в чл.
177 (днес чл. 267 ДФЕС, стар чл. 234 ДЕО)...” – CJCE, 1 déc. 1965, Firma Schwarze, 16/65,
Rec. 1081 – на бълг. език виж 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 74.
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налното правораздаване, върху което остава да тежи основната роля за
осъществяването на законността; включително и общностната. За да
е възможно по-доброто функциониране на тази двусъставна съдебна
система (релация национални-общностни съдилища) е необходимо
да бъде уреден механизъм за сътрудничество между тях, който да позволи налагането на единни принципи и постигането на еднообразно
и правилно прилагане на общностното право във всички ДЧ и пред
всички техни съдилища.
Необходимостта от еднообразно прилагане на Общностното право е подчертавана многократно от СЕО – още от 1965 г. той се смята
длъжен „...да осигури еднообразното прилагане на Общностното право във всички държави-членки...”1213.
Както отбелязват професорите Жан-Дени Мутон и Кристоф Сулар, авторите на Договорите не са възприели познатата по вътрешното право уредба с един върховен съд, а вместо това са уредили един
уникален механизъм за междусъдебно сътрудничество, при който националните съдилища се консултират със Съда на ЕС, когато по повод
прилагането на общностна норма им е необходима преценка дали тя е
валидна или как следва да се тълкува. За разлика от един върховен съд,
Съдът на ЕС се произнася след сезиране не от страните, а от националния съдия и то преди решаването на спора по същество, а не след това,
за потвърждаване или отхвърляне на вече постановено решение1214.
Преюдициално запитване е възможно във всички материи от компетентността на ЕС, по всеки правен акт от системата правни източници на европейската интеграционна конструкция1215, което му придава
огромна практическа използваемост.

2. Особености

Производството за преюдициални заключения се отличава принципно от типичното съдебно производство. Неговото специфично предназначение за „междусъдебно сътрудничество” и особената му природа
предполагат някои от съществените му особености. Самият СЕО многоCJCE, 1965, Firma Schwarze, горецитирано.
Така виж – Jean-Denis MOUTON, Christophe SOULARD, La Cour de justice des
Communautés Européennes, PUF, Paris, 2004, p. 47.
1215
А. Корнезов обобщава, че „мнозинството от преюдициалните запитвания традиционно се отнасят до: селско стопанство, държавни помощи, право на конкуренцията,
фирмено право, данъчно право, право на установяване, свободно движение на хора,
стоки, услуги и капитали, осигурително право, социална политика и митническо право” (Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 53.) – т.е. естествено съответства на областите, в които общностното законодателство е най-изобилно, а правни спорове – ежедневни…
1213

1214
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кратно и още от самото начало определя ППЗ именно така: „...авторите
на чл. 177 (днес 267 ДФЕС) възнамерявали да уредят едно непосредствено
сътрудничество между Съда и националните юрисдикции...” 1216.
2.1. ППЗ изпълнява две основни задачи – очертани от самия СЕС в
неговата изобилна практика.
2.1.1. Основното предназначение на производството е да осигури
помощ на националния съдия, когато е изпаднал в обективно затруднение при прилагането на интеграционното право. „Постановяването
на преюдициално заключение, което да е от полза за националната
юрисдикция, се превръща в истинска доктрина. Доктрината на „полезния отговор” присъства неизменно в съдебната му практика и е
дълбоко залегнал в разбирането на Съда за мисията, която му отрежда
чл. 236 ДЕО”1217 (днес чл. 267 ДФЕС). Поради това ППЗ е възможно само
по повод действително производство пред национален правораздавателен орган за решаване на спор, по който се прилага (или е необходимо съобразяването на) общностна правна норма. Това е акцесорно
производство, смисълът на което е да осигури на националния съдия
правилен отговор на въпрос, на който той не може (тълкуване) или
няма право (преценка за валидност) сам да даде отговор.
В същото време е важно много ясно да се разбере, че тази помощ е
доктринална – по принципни въпроси, с отговори, валидни за всички,
и прецедентна – по въпроси, на които досегашната практика не предлага отговор. Това не е – нито по предназначение, нито по резултат
– помощ въобще относно прилагането на Общностното право, още помалко помощ, която да компенсира некомпетентността (в смисъл на
неподготвеност) на съответния съдия...
2.1.2. Второто, може да се каже резултативно предназначение на
производството е да гарантира еднаквото и правилно прилагане на
правото на ЕС във всички ДЧ1218. Тълкувателната компетентност на
СЕО е негова „самостоятелна и монополна функция”1219. Давайки от1216
CJCE, 1965, Hessische Knappschaft c/ Maison Singer et fils, 44/65, Rec. 1191; на бълг.
език виж 55 най-важни решения..., цит. съч., с. 77.
1217
Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските
общности, Сиби, С., 2008, с. 212.
1218
Понякога дори сериозни автори създават впечатлението, че „негова основна цел е
да осигури еднообразното прилагане на общностното право...” – Станислав КОСТОВ,
Понятието „юрисдикция на държава-член” в производството по чл. 234 ДЕО”, сп. Търговско
право, кн. 5/2006, с. 561. Това е много важна, но вторична функция на производството.
1219
Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело CJCE,
1982, Sté C.I.L.F.I.T., 283/81, Rec. 3415 – виж 55 най-важни решения..., цит. съч., с. 60. „Никоя друга институция или властнически орган на държава-членка не е оправомощен
да предприема в тази област действия със задължителен характер и действителна
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говор на въпрос, непоставян до сега от нито една национална юрисдикция, съюзният съд прави тълкуване или преценка за валидност на
съюзна норма, която се прилага във всички ДЧ. Тъй като е твърде вероятно проблемът, пред който се е изправил съответният национален
съдия, отправил запитването, да възникне и пред други негови колеги
в неговата или в други ДЧ, които ще прилагат същата норма, е естествено необходимо отговорът на запитването да се отнася и до тях. Така
освен ролята на практиката на Съда на ЕС като субсидиарен източник
на Правото на ЕО и ЕС1220, тълкувателните становища имат и практизначимост. ...Съсредоточаването на тази функция и монополът при упражняването
ѝ... придава на съдебната практика относно тълкуването фундаментален нормативен
характер.” – пак там, с. 61.
1220
Изведена в доктрината, ролята на съдебната практика като източник на ПЕС бе
закрепена изрично в Конституцията за Европа, която кодифицираше редица изведени
от СЕО или доктрината принципи на това право: Чл. ІV-438. § 4. „Практиката на Съда на
Европейските общности и на Първоинстанционния съд по тълкуването и прилагането
на договорите и актовете, отменени по чл. ІV-437 (ДЕО и ДЕС и техните приложения и
ревизии – б.м. А.С.), както и на актовете и конвенциите, приети в тяхно приложение, остава тълкувателен източник на Правото на Съюза, по-специално относно съпоставимите
разпоредби на Конституцията.” – Учредителните договори..., цит. съч., с. 393.
Лисабонският договор не възпроизведе тази разпоредба по политически съображения. Прогласеното в КЕ обаче остава безспорно политическо акù (въпрос, по който
няма спор между ДЧ), а е потвърдено и в ключовата Декларация № 17, приета с ЛД,
относно предимството на правото (известна като „Декларацията „Жаке” по името на
дългогодишния директор в Правната служба на Съвета на ЕС проф. Жан-Пол Жаке,
традиционен лектор в СУ), чието възпроизвеждане тук е наложително:
„Конференцията припомня, че съгласно установената практика на Съда на Европейския съюз, Договорите и правото, прието от Съюза въз основа на Договорите, имат
предимство пред правото на държавите-членки при условията, определени от същата
съдебна практика.
Освен това Конференцията реши да приложи към настоящия заключителен акт
становището на правната служба на Съвета относно предимството на правото, което е
представено в документ 11197/07 (JUR 260):
„Становище на Правната служба на Съвета от 22 юни 2007 г.
От практиката на Съда на Европейските общности следва, че предимството на
правото на ЕО е основен принцип на общностното право. Според Съда този принцип е присъщ на специфичното естество на Европейската общност. По времето на
първото решение от тази установена съдебна практика (Решение от 15 юли 1964 г.
по дело 6/64, Costa/ENEL – „…поради своя особен и оригинален характер произтичащото
от договора право, като самостоятелен правен ред, не може да бъде лишено от юридическо
действие от национални правни разпоредби, както и да бъдат оформени те, без да бъде лишено от характера си на общностно право и без да бъде поставена под съмнение самата правна
основа на Общността.”) в договора не се споменава за предимството на правото. Това
положение остава непроменено. Фактът, че принципът на предимството на правото
няма да бъде включен в бъдещия договор, по никакъв начин не променя съществуването на този принцип, нито на установената практика на Съда на Европейските
общности.“ – виж Лисабонският договор…, цит. съч., с. 651.
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ческата значимост на инструмент за утвърждаване на общностната законност чрез способстването за еднообразното и правилно прилагане
на общностните норми във всички ДЧ.
2.2. ППЗ е производство, което се осъществява само между съдебни органи („производство между съдии”)1221. Един правораздавателен
орган („юрисдикция”) в ДЧ отправя запитване и получава отговор от
общностния съд („Съда, в бъдеще и ОС“) – за нуждите на собственото
си правораздаване по конкретно дело, но с последици за цялото общностно правораздаване занапред.
2.3. Поради това ППЗ е специфично производство и от гледна точка
на участниците1222. Те нямат нито самостоятелна процесуалната роля,
нито интересите на страни в съдебно производство. Когато внасят свои
становища, ДЧ и основните общностни институции допринасят за изясняване на волята на законодателя и за утвърждаване на общностната законност, но не за изразяване и защита на определен интерес, още
по-малко за „диренето на обективната истина”...
Доколкото не може да говорим за страни, по-приемливо е да бъдат очертани три основни и един допълнителен кръг участници в това
производство.
2.3.1. Първи основен участник (и единствен годен инициатор) е националната юрисдикция, пред която виси спор по същество.
2.3.2. Основни участници, които са най-пряко заинтересовани от
разрешаването на възникналия въпрос и решаване на спора по същество, са и страните по висящото пред националния съд дело.
2.3.3. Трети основен участник, който разрешава възникналите въпроси, е съюзният съд (Съда и ОС).
2.3.4. Задължително е само да бъдат поканени да изложат становище ДЧ и някои органи на ЕС, но те могат и да не се включат и затова
са потенциални допълнителни участници.
Следователно вместо традиционния затворен триъгълник „две равнопоставени страни и съд”, ППЗ може да бъде представено като незатворен петоъгълник.

1221
„Производството се осъществява само между съдии...” – Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело Hessische Knappschaft..., 55 най-важни решения…,цит. съч., с. 79.
1222
„...Става въпрос за производство, при което няма страни, лишено от състезателен
характер...” – Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, пак там, 78–79.
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СЕС

ДЧ и институции на ЕС
erga omnes

НЮ

страни по делото пред НЮ

При тази схема инициативата на частните лица е факултативна –
дори ФЛ или ЮЛ, страна по делото по същество, да не е поискало това,
ако национална юрисдикция (НЮ) установи, че е налице въпрос, на
който не може сама да намери отговор, тя е длъжна да отправи запитване до СЕО. Факултативно е излагането на становище от поканените
за това „участници” – може никой от тях да не изложи съображения.
Задължително е обаче Съдът да ги уведоми и покани за становище,
като направи същото и спрямо страните по спора. Спрямо последните
Съдът няма процесуална власт, нито може да се произнесе по същество по делата им. Отправянето на запитване от националния съд е
задължително (когато е последна инстанция или без да бъде такава, е
изправена пред въпрос, на който не може да намери отговор). Отговорът на Съда е задължителен, както за питащата национална юрисдикция, така и за всички останали общностни и национални органи.
Водещата роля в цялото производство „принадлежи на отправящия запитването съдия по силата на неговото положение на съдия по
правото на ЕС”1223.
2.4. Нещо повече – отсъствието на страни всъщност е продиктувано
от факта, че специфичният предмет на производството предполага то
да не решава спор. Задачата на общностния съд е да помогне с обективно принципно заключение на онзи орган (в случая националната
юрисдикция), който е натоварен да реши спора.
2.4.1. Поради това за ППЗ изобщо не са присъщи характерните за
едно правораздавателно съдебно производство принципи на състезателно начало, равнопоставеност на страните и т.н.
2.4.2. Участващите в това производство си сътрудничат, а не се състезават. Те не изразяват и защитават интереси и не формулират конкуриращи се позиции (дори когато излагат различни становища)1224, а
1223
Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело Firma
Schwarze, 55 най-важни решения…,цит. съч., с. 75.
1224
Разбира се, не е изключено позициите на ДЧ, произнесли се по едно тълкувателно
производство пред Съда, не само да се различават, но и да отразяват национални концепции и дори интереси. Такъв е типичният пример по първото историческо дело пред
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предоставят съображения, които да облекчат съда във вземането на решение. По същия начин информацията относно конкретните обстоятелства по висящото дело, които Съдът получава или може да поиска
допълнително, са предназначени да му позволят да изясни фактическата обстановка, в която трябва да се впише неговия отговор; за да
може да реагира възможно най-точно от гледна точка на „нуждаещия
се от съдебна помощ” национален съдия. Тълкувателното решение на
общностния съдия по никакъв начин не трябва и не може да предрешава изхода на спора по същество, висящ пред националния съдия...
2.5. Макар ППЗ да няма страни, чл. 23 от Устава на СЕС задължава съдебния секретар на Съда да уведоми за него съответните страни по висящото пред националния съд дело, всички държави-членки и ЕК, СМ и
ЕП или ЕЦБ (когато тълкуваният акт е приет от нея или засяга нейните
компетенции). Те имат на разположение два месеца да представят писмени становища. Това е възможност, а не задължение, както пък Съдът е
длъжен само да поиска становища, но не и да се съобрази с тях.
2.6. Поради отсъствието на спор и респективно на състезателно начало, в рамките на ППЗ не могат да бъдат извършвани нито съдебно
дирене, нито събиране на доказателства, нито редица други процесуални действия, които изискват личното участие на страни или на трети лица. ППЗ протича писмено и в една единствена съдебна фаза,
макар да са възможни няколко цикъла на размяна на кореспонденция
(изпращане и получаване на запитването, уведомяване на предвидените в този случай лица и получаване на техните становища, искане
и получаване на допълнителна информация от националната юрисдикция, постановяване на решението и уведомяването за него на питащата юрисдикция, страните по делото по същество, участвалите в
производството, както и всички останали чрез обнародване на акта).
Възможно е, по изключение, участниците да бъдат поканени да изложат устно своите съображения пред Съда – например „по хода на
производството” или „по основните въпроси, по които участниците
могат да подскажат решение”1225.
2.7. Най-сетне необходимо е специално да се подчертае особеното
значение на ППЗ. Макар предназначено най-вече да осигури нужното
СЕО – Van Gend en Loos – когато заинтересованата ДЧ (Нидерландия) защитава позиция,
съответстваща на националния ѝ интерес (да продължи да събира високи мита). На практика обаче, доколкото става дума за произнасяне по повод висящо пред национален съд
дело (най-често между частни лица), националните интереси рядко са видим фактор...
1225
Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело Hessische
Knappschaft..., 55 най-важни решения…,цит. съч., с. 79.
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съдействие на националното правораздаване по прилагането на правото
на ЕС, то е годно да снабди самото това право с изключително мощен
ресурс. Двете възможни последици от произнасянето на общностния съд
по отправеното му национално запитване, се оказват с огромно практическо значение, като надхвърля пряката полза за питащата юрисдикция.
2.7.1. Отговорът на въпрос относно тълкуването снабдява всички
правораздавателни органи във всички ДЧ, а всъщност и всички правоприлагащи органи в ДЧ и в Общността, с общовалидно и обвързващо тълкуване на съответната норма.
2.7.2. Отговорът на въпрос за преценка на валидността на акт или
норма на Общностното право има може би дори още по-голямо практическо значение – той осигурява един резервен и неограничен във
времето инструмент за гарантиране на общностната законност и преодоляване на саниращия ефект на краткия преклузивен срок за атакуване на общностен акт, натоварен с един от посочените в чл. 263 ДФЕС
(стар чл. 230 ДЕО) същностни пороци.

3. Правна уредба

Нормативната уредба на тълкувателната компетентност на общностния съд и производството за преюдициални заключения е разпръсната в различни източници, по подобие на немалко институти на
Общностното право.
3.1. Учредителните договори. Както неведнъж е посочвано, Учредителните договори на ЕС, макар да представляват „конституционна
харта на една правова общност”1226, съдържат и редица разпоредби,
които не са характерни за един конституционен текст. Така в Договорите освен конституционните основи на съдебната система на ЕС са
уредени и основните правила относно отделните производства пред
общностните съдилища.
3.1.1. Конституционната основа на тълкувателната компетентност
на Съда на ЕС е заложена в чл. 19 ДЕС, който определя, че СЕС осигурява законността „при тълкуването и прилагането” на правото на ЕС.
3.1.2. Основната разпоредба относно тълкувателното производство е
тази на чл. 267 ДФЕС (стар чл. 234 ДЕО), според която Съдът на ЕС „е компетентен да се произнася преюдициално” относно тълкуването на Договора и валидността и тълкуването на актовете на общностните органи.
Макар и единствена, тази разпоредба съдържа всички основни елементи,

1226

CJCE, 1991, Avis 1/91, Rec. 602.
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очертаващи носителя на инициативата, предпоставките (изискванията)
и хода на производството, които ще бъдат разгледани по-надолу.
Чл. 267 ДФЕС: „Съдът е компетентен да дава преюдициални заключения относно:
а) тълкуването на този договор;
б) валидността и тълкуването на актовете на институциите, органите, службите или агенциите към Съюза1227;
Когато такъв въпрос бъде поставен пред юрисдикция на държавачленка, тя може, ако счита, че решението по него й е необходимо, за да
постанови своето решение, да поиска от Съда да се произнесе.
Когато такъв въпрос бъде повдигнат по висящо дело пред юрисдикция на държава-членка, чиито решения не подлежат на обжалване по
вътрешното право, тази юрисдикция е длъжна да сезира Съда.”
Чл. 150 ДЕОАЕ съдържа аналогична уредба. Този договор все още е
действащ, дори след прекратяването на действието на Договора за ЕО.
3.1.3. Чл. 256, § 3 ДФЕС овластява (по принцип…) ОС „да разглежда
и се произнася по преюдициални въпроси… в специфични случаи,
определени от Устава на СЕС. За осъществяването на тълкувателната
компетентност на ОС обаче е необходимо решение на Съвета и ЕП,
каквото до края на 2010 г. не е прието.
3.1.4. Чл. 275 ДФЕС изрично изважда от компетентността на СЕС разпоредбите относно общата политика по външните работи и сигурността.
3.1.5. ДЛ отмени специфичната уредба по отношение на материята
на стария Трети стълб на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество
по наказателноправни въпроси) и по-специално чл. 35 на ДЕС, който
поставяше тълкувателната компетентност на СЕО в материята в зависимост от изричното й приемане от всяка ДЧ с декларация. Чл. 276
ДФЕС обаче изрично предвижда, че СЕС не е компетентен да се произнася относно валидността или пропорционалността на операции,
проведни от полицията или други правоприлагащи служби в ДЧ... в
материята на пространството на свобода, сигурност и правосъдие.
3.1.6. По същия начин ДЛ отменя специалната уредба по стария чл. 40,
§ 3 ДЕС относно упражняването на компетентността на СЕО във връзка
със засиленото сътрудничество и по стария чл. 46 ДЕС относно компетентността на СЕО и по отношение на отделни разпоредби на ДЕС.
От уредбата по стария чл. 234 ДЕО е извадено: „c) тълкуването на уставите на
органите, създадени с акт на Съвета, когато тези устави го предвиждат”, което обаче
не означава ограничаване на компетентността на СЕС, а промяна в редакцията – ДЛ
счете, че това вече излишно, предвид редакцията на б. „b”, обхванала актове на всички институции и органи и практиката на СЕС, която приравнява международното
право на ЕС на актовете на инститциите (виж по-долу).
1227
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3.2. Уставът на СЕС. Той доразвива уредбата по чл. 267 ДФЕС. Неговият чл. 23 урежда съществени елементи на производството, без също
да изчерпва уредбата.
Когато СМ и ЕП вземат решение за овластяване на ОС да упражнява
тълкувателна компетентност на основание чл. 256, § 3 ДФЕС, той ще направи съответните изменения и допълнения в Устава на Съда в този смисъл.
3.3. Производните правни източници относно Съда съдържат отделни разпоредби, приложими по отношение на упражняването на
тълкувателната компетентност:
3.3.1. Процесуалният правилник на Съда (ППС, 2010/C 177/01), изготвен от Съда (СЕО) и приет с регламент на Съвета с единодушие на
19 юни 1991 г.1228 съгласно чл. 253, ал. 5 ДФЕС1229, посл. изм. 23 март 2010 г.
3.3.2. Допълнителен правилник към ППС, приет от СЕО в Люксембург на 4 декември 1974 г. и одобрен от Съвета с единодушие1230.
3.3.3. Инструкции за съдебния секретар на Съда, приети от СЕО по
предложение на председателя, Люксембург, 4 декември 1974 г.1231.
3.3.4. Указания към процесуалните представители на страните в
писменото и устното производство пред Съда на Европейските общности от февруари 2009 г.1232.
3.3.5. Информационна бележка относно отправянето на преюдициални запитвания от националните юрисдикции1233.
3.3.6. „Съвети към страните” на Дирекция „Устни преводи” на
Съда1234.

4. Доктринално наименование

В литературата се срещат различни наименования на производството – „тълкувателно”, „преюдициално”, „за преюдициални въпроси”,
„за преюдициални запитвания”, „преюдициално препращане” и др.
Предвид предмета на делото и неговия характер най-уместно ми се
струва понятието „производство за преюдициални заключения”. Включването на „запитване” (още по-малко „въпрос”) ми се струва не съвсем
JОCE, № L 176 от 4 юли 1991 г., с. 7, многократно изменян, неофициална консолидирана версия: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/).
1229
ДЛ предвиди правилникът да се приема или изменя от Съвета с квалифицирано мнозинство.
1230
JOCE, № L 350 от 28. 12. 1974 г., с. 29, посл. изм. JO, № L 72 от 11. 03. 2006, с. 1.
1231
JOCE, № L 350, с. 33, изм. JOCE, № C 286 от 3. 10. 1986 г., с. 4.
1232
http:/www.curia.eu.int
1233
ОВЕС, № C-297 от 2009 г., с. 1, заменя информационната бележка, публикувана в ОВ C
143 от 11 юни 2005 г., стр. 1, и допълнението към нея, публикувано в ОВ C 64 от 8 март 2008 г.
1234
http:/www.curia.eu.int
1228
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уместно1235 предвид това, че не запитването, а отговорът, заключението
на съда, е централен за това дело. Впрочем така следва и от езиковото
тълкуване на правната уредба – чл. 267 ДФЕС определя, че СЕС е компетентен „да се произнася преюдициално”, което буквално би следвало да
доведе до наименование като „производство за преюдициално произнасяне”, което ще бъде напълно точно, но ми се струва по-тромаво като
израз от напълно съответстващото му и по-благозвучно „заключения”.
Колкото до „тълкувателно”, няма съмнение, че това с производство
се осъществява именно и само тълкувателна компетентност. Ако обаче
изразът „тълкувателно” присъства в доктриналното наименование на
производството, може да се навреди на доброто му разбиране в посока
да се мисли, че производството позволява само тълкуване на интеграционните норми и да се подценява или забравя изключително важната
му роля по прогласяването на невалидност на интеграционните норми.
Впрочем именно такава е редакцията на чл. 267 ДФЕС: СЕС „се произнася преюдициално относно… валидността и тълкуването на актовете…”
Най-сетне, малозначителен ми се струва въпросът дали ще се говори за „дело” или за „производство”, като второто ми изглежда поуместно, без да твърдя, че е по-правилно.

ІІ. Предмет на производството
5. Предназначение на производството

5.3. Основно предназначение: производството снабдява националния съдия, като съдия на общо основание по прилагането на Правото на ЕС, с инструмент за гарантиране на добро правосъдие. То е
„израз на съдебно сътрудничество между общностния съд и националните съдилища”1236.
5.3.1. На първо място това е правен способ в помощ на националните магистрати. То им позволява да потърсят съдействие при решаването на делата от своята компетентност. ППЗ служи да ги снабди с увереност относно приложимото право (вътрешно или интеграционно) и
с допълнително правно основание на своите мотиви.
Чл. 267 ДФЕС определя еднозначно: ако национална юрисдикция
счита, че й е необходимо решение…” Производството се използва на
първо място за нуждите на именно на националните юрисдикции. Те
1235
Обратно виж: Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на
Европейските общности, Сиби, С., 2008.
1236
Жан-Пол ЖАКЕ, Институционно право на Европейския съюз, Институт по Европейско право, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2007, с. 575.
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прилагат едно относително ново и принципно различно право, което
има съществени специфики, създаващи затруднения в правораздаването. Тези специфики произтичат от:
5.3.1.1. Особеното предназначение на интеграционните правни
норми: да уреждат пряко обществени отношения, осъществяващи се
вътре в държавите-членки – поради което на националния съдия му е
необходимо точно тълкуване на тези норми, ясно определяне на тяхното съдържание и действие. Понякога той не е в състояние сам да
постигне такова – и помощта на съда в Люксембург му е задължително
необходима. Такъв въпрос е преюдициален – без неговото решаване
той не може да изпълни функциите си. В същото време това тълкуване
трябва да се направи по начин, позволяващ да се използва валидно и
от всеки друг съдия в Съюза – а това е възможно само ако се направи от
централната съюзна юрисдикция в Люксембург.
5.3.1.2. Особената централизация на интеграционния правопорядък: когато една общностна норма е поразена от порок е необходимо
прогласяването на недействителността и по начин, валиден за всички
– това няма как да бъде оставено в компетентността на отделните национални съдилища и е необходимо по единен начин да се прави от
централната съюзна юрисдикция.
5.3.1.3. И обратно – разбира се, не става и дума за намеса на СЕС в
осъществяването на правосъдието от националните съдилища – то по
никакъв начин не може да се намесва1237 в решаването на делото по същество, той може само косвено да допринесе за доброто му решаване.
5.3.2. На второ място едва може да се постави своеобразната „добавена стойност” на производството. Осъзнатата необходимост от еднообразно прилагане на Общностното право принуждава интеграционният
съд да се възползва от това производство, за да „осигури еднообразното прилагане на Общностното право във всички държави-членки...”1238.
Като дава по искане на отделен национален съд тълкуване или преценка за валидността на една съюзна норма, съюзният съд дава тези тълкуване или преценка за валидност и на всички други съдилища – достатъчно е те да се чувстват обвързани от неговото становище. Поради това
СЕО и днес СЕС не се колебаят да вменяват като водещо задължение на
националните съдилища да се съобразяват с неговата юриспруденция –
В този смисъл имам резерви към смелия израз на проф. Готрон „механизъм за
съдебно сътрудничество, който урежда участието на Съда в уреждането на споровете,
възложени на националните юрисдикции” – Жан-Клод ГОТРОН, Европейско право,
Институт по Европейско право, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2006, с. 297.
1238
CJCE, 1965, Firma Schwarze, горецитирано.
1237
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и по този начин гарантира „еднообразното и правилно прилагане” на
интеграционното право, което смята за свой свещен дълг1239.
5.3.3. На трето място ППЗ фактически „допълва” производствата за
отмяна на акт (резервен способ за защита) и за установяване на нарушение на ДЧ (по което частните лица нямат никаква възможност за
инициатива1240) – снабдява правните субекти с допълнителни правни
средства за защита на субективните си права и по-общо за постигане
на по-добра съюзна законност.

6. Предмет на производството

Производството се води за постановяване на преюдициално тълкувателно заключение на СЕС. От съда се иска да произнесе тълкувателно становище – относно валидността на една общностна норма
или относно нейното съдържание (действие).
Уредбата по чл. 267 ДФЕС изрично ограничава обхвата на преюдициалните запитвания само до два основни проблема:
– валидност и
– тълкуване на интеграционните норми.
Редакцията на чл. 267 не прокарва формално разграничение между
двата въпроса1241. Обикновено запитването се отнася или за валидността или за тълкуванието на общностните норми, но няма пречка едно
запитване да повдига и двата въпроса1242 – разбира се, първо този за
валидността и ако тя бъде потвърдена, този за съдържанието ѝ.
6.1. Преценка за валидност. Член 267 ДФЕС определя, че на преценка за валидност подлежат „актовете на институциите, органите, служителите или агенциите на Съюза”. От практиката на СЕС обаче е видно, че
той приема, че в обхвата на преценката му влизат всички общностни
източници, с изключение на първичните (приравнени на „Договора”).
1239
Според Информационната бележка на Съда относно отправянето на преюдициални запитвания от националните юрисдикции (2009/C 297/01) „преюдициалното производство е един от основополагащите елементи на правото на Европейския съюз
и има за цел да предостави на националните юрисдикции средство за осигуряване на
еднаквото тълкуване и прилагане на това право във всички държави членки”.
1240
Така виж Жан-Клод ГОТРОН, Европейско право, Институт по Европейско право,
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2006, с. 298.
1241
Това може да бъде определено като „сериозен пропуск, тъй като двата случая на
отнасяне към Съда би трябвало да се разграничават както според основанията, така и
според функциите си.” – Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело Firma Schwarze, цитирано по-горе, с. 74.
1242
CJCE, 2003, Hässle, C-127/00, Rec. I-14781.
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6.1.1. Първичните източници1243 на интеграционното право се определят от СЕС като „конституционна харта на една правова общност”1244 и не подлежат на преценка за валидност. Това са:
– Учредителните договори – днес ДЕС, ДФЕС и ДЕОАЕ;
– Хартата за основните права на ЕС, обявена за неделима част от
ДЕС (макар по форма да е междуинституционно споразумение);
– Протоколите и декларациите към тях;
– Актовете за изменение и допълнение на УД (ревизионни договори и някои разпоредби на договорите за членство на нови държави),
вкл. актовете по чл. 48 ДЕС според новите процедури (обикновена и
опростена) за изменяне на ДЕС и ДФЕС;
– Основните правни принципи, присъщи на всеки демократичен
правен ред1245;
– Някои „допълнителни» източници (решения на ДЧ в Съвета и др.)1246.
Извън обхвата на преценката за валидност остават също някои конвенции между ДЧ.
6.1.2. Обратно, националните юрисдикции могат да искат от СЕС
преценка на валидността на акт или отделна норма от всички останали видове източници:
6.1.2.1. Общи правни принципи1247 (когато има съмнение дали един правен
принцип е приложим в правната система на ЕС):
– правни принципи, общи за правните системи на ДЧ;
– принципи, изведени от природата на ЕС1248;
1243
Подробно виж в Атанас СЕМОВ, Система на източниците на правото на ЕС, УИ
„Св. Климент Охридски”, С., 2009, с. 31-96 и с. 322.
1244
CJCE, 1991, Avis С-1/91 Espace économique européen, Rec. I-6079, на бълг. език виж 55
най-важни решения…, цит. съч., с. 302 – тази формула СЕС използва постоянно.
1245
СЕО приема общите правни принципи като насоки, рамки, в които се разполага правния ред на интеграцията (Подробно виж Jean BOULOUIS, Principes généraux –
dans : Répertoire communautaire, Dalloz, Paris, 1992). Той обаче не е чужд на възможността
за позоваване на тези принципи пред съд – например срещу една ДЧ: принципа за
доверие в законодателството (CJCE, 1979, Ratti, аff.. 148/78, Rec. 1629.)
1246
Някои автори поставят в корпуса на първичните източници и някои „допълнителни” („помощни”) източници – решения на Съвета, ратифицирани от националните държави; решения на представителите на ДЧ в рамките на Съвета (или „заседаващи в Съвета”); решения на Съвета за изменение на УД, които не подлежат на
ратификация (по чл. 67 ДЕО относно визовата и имиграционната политика и др.) и
евентуално други подобни. Макар и приети въз основа на УД, те следва да се приемат
за равнопоставени на УД и като част от „конституционния корпус”.
1247
Подробно виж в Атанас СЕМОВ, Система на източниците на правото на ЕС, УИ
„Св. Климент Охридски”, С., 2009, с. 293-310 и с. 322.
1248
Според Ал. Корнезов „преюдициалните запитвания относно валидността не могат да се отнасят до неписаните принципи на общностното право” – Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 241.
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– основните права на човека, извън уредените в Хартата за основните права;
6.1.2.2. Международното право на ЕС1249:
– Международните договори на ЕС с трети държави и международни организации (и актовете на институциите, създадени с тези договори, които имат същата правна сила като самите договори)1250;
– Смесените международни договори (по които страна са ЕС и ДЧ
от една страна (напр. Споразуменията за асоцииране);
– Международните договори между ДЧ, сключени в изпълнение на
УД, ако не са актове за изменение на първичните източници.
– Международните договори на ДЧ, които обвързват ЕС;
6.1.2.3. Производните източници:
– регламенти (базови и изпълнителни, подчинени на базовите)1251;
– директиви (рамкови и детайлни без йерархия помежду им)1252;
– решения (индивидуални)1253;
– атипични източници (междуинституционни споразумения, вътрешни устройствени актове на институциите, указания и много други)1254;
– вкл. актове, които не пораждат правни последици, но могат да
бъдат субсидиарен тълкувателен източник.
На преценка за валидност обаче според чл. 275 ДФЕС не подлежат
актовете, приети въз основа на разпоредбите на УД относно общата
политика по външните работи и сигурността, а според чл. 276 ДФЕС и
валидността на операциите, проведени от полицията или други правоприлагащи служби в ДЧ... в материята на пространството на свобода, сигурност и правосъдие.
Разбира се, не подлежат на преценка за валидност (т.е. на преразглеждане) актовете на СЕС (на всяко от съдилищата, извън предвидените изрично за това правораздавателни процедури, които нямат
нищо общо с това тълкувателно производство)1255.
Трябва да се има предвид и че искане на преценка за валидност е
допустимо само когато е необходимо за решаването на дело от национален съд, т.е. няма да може да се иска за акт или норма, които не
могат да се считат за „приложимо право” (норма с директен ефект или
1249
Подробно виж в Атанас СЕМОВ, Система на източниците на правото на ЕС, УИ
„Св. Климент Охридски”, С., 2009, с. 227-294 и с. 322.
1250
CJCE, 1975, Аvis 1/75, Rec. 1355.
1251
Атанас СЕМОВ, Система на източниците на правото на ЕС, УИ „Св. Климент
Охридски”, С., 2009, с. 103-116 и с. 322.
1252
Пак там, с. 117-152 и с. 322.
1253
Пак там, с. 153-158 и с. 322.
1254
Пак там, с. 185-226 и с. 322.
1255
CJCE, 1998, Reisebüro Binder GmbH, C-116/96, Rec. I-1889.
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с тълкувателна приложимост1256 – с която трябва да бъде съобразена
приложимата по делото вътрешна норма на ДЧ) по висящото пред националния съдия дело.
6.2. Тълкуване. Според чл. 267 ДФЕС СЕС тълкува:
6.2.1. „Този договор” (ал. 1, б. „а”).
6.2.1.1. Това безусловно се отнася за ДФЕС.
6.2.1.2. Въпреки възможния буквален прочит, няма причини на тълкуване от СЕС да не подлежи и ДЕС, особено след допълненията му с ЛД
– и неспоменаването му в чл. 26 трябва да се счита просто като пропуск;
(частично ограничаване на тълкувателната компетентност на СЕС може
да бъде разчетено в чл. 276 ДФЕС относно някои национални мерки в
материята на пространството на свобода, сигурност и правосъдие; чл. 10
на Протокол № 36 относно преходните разпоредби запазва за срок от 5 г.
от влизането в сила на ЛД (т.е. до 1 декември 2014 г.) ограничения на тълкувателната компетентност на СЕС по отношение на актовете по стария
„Трети стълб на ЕС”, приети преди влизането в сила на ЛД).
6.2.1.3. Същото се отнася и за другите Учредителни договори – както
за вече отменените ДЕОВС и ДЕО, за които следва да може да се иска тълкуване във връзка с действието на производни актове, приети на тяхно
основание, така и за ДЕОАЕ, както и за договорите за присъединяване на
нови ДЧ и договорите, внасящи изменения в УД (последният по време
– Лисабонският) – във връзка с тълкуването на отделни норми на УД.
6.2.1.4. На тълкуване подлежат Хартата за основните права на ЕС1257
(приравнена на УД) и всички приложени към УД актове (приложения,
протоколи и декларации).
6.2.2. „Актовете на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза” (ал. 1, б. „б”). Тук следва да се имат предвид всички
останали източници на правото на ЕС, изброени по-горе в т. 6.1.2. Тук
трябва да се имат предвид и уставите на органите, създадени с акт на
Съвета, когато те самите го предвиждат, които б. „с” на ал. 1 на чл. 234
ДЕО изрично поставяше в обхвата на тълкувателната компетентност
– ДЛ счете, че това вече е излишно предвид редакцията на б. „б”, обхванала актове на всички институции и органи. Новата редакция на
чл. 267, ал. 1, б. „б” ДФЕС условно разшири обхвата на тълкувателната
компетентност и извън правните актове на институциите по чл. 288
ДФЕС (стар чл. 249 ДЕО) и актовете на онези 5 (след ЛД 7) органи на
ЕС, които по смисъла на чл. 13, § 1, ал. 2 ДЕС (по същество стар чл. 7
Подробно виж в: Атанас СЕМОВ, Принципи на прилагане на правото на ЕС, Институт по публична администрация, Институт по Европейско право, С., 2007, с. 129 и сл.
1257
Вкл. предвид изричните разпоредби в това отношение на чл. 51-54 на Хартата.
1256
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ДЕО) единствени се считат за „институции”. Всъщност СЕО отдавна
се е обявил за компетентен да прави това1258.
6.2.3. Според широкото разбиране на Съда, запитването за тълкуване може да се отнася за всяка норма от правото на ЕС (първично и производно, както и източниците в широк смисъл)1259, която подлежи на
прилагане по висящото дело. Такива запитвания, обаче, не могат да се
отнасят до норма, която не е част от правото на ЕС – напр. норма от вътрешното право (вкл. международното право на държавите-членки).
6.2.4. Въпросът дали нормата, чието тълкуване се иска, има директен ефект или не, е напълно ирелевантен1260.
6.2.5. СЕС тълкува международните договори на ЕС с трети страни1261
и дори актовете на организациите, създадени с такива договори1262.
6.2.6. На тълкуване подлежат и основните правни принципи1263, още повече предвид факта, че самите те са изведени и обявени за действащо общностно право именно и само в рамките на практиката на общностния съд.
6.2.7. На тълкуване подлежи и юриспруденцията на СЕС, която е
важен източник на правото на ЕС – както по тълкувателно производство1264, така и по всяко друго1265.

ІІІ. Кой може и кой трябва
да иска преюдициално заключение
Това е един от най-деликатните въпроси в тълкувателното производство, предмет на спорове и изобилна съдебна практика. От литературата
е известно, че първоначално е имало идея всички национални съдилища да бъдат задължени да отправят запитване винаги, когато се прилага
интеграционно право… В крайна сметка въпросът е уреден в днешния
чл. 267 ДФЕС. Впрочем, неадекватна уредба му дава и чл. 629, ал. 2–5
на изменения български ГПК, без никаква необходимост, защото това е
общностен въпрос, уреден изцяло от Общностното право – и националната уредба няма ефективно правно действие, доколкото националните
Напр. относно една резолюция на Съвета виж CJCE, 1973, Schlüter, 9/73, Rec. 1135,
относно актове без правнозадължителен характер виж напр. CJCE, 1976, Frecassetti,
113/75, Rec 983.
1259
За източниците на Правото на ЕС виж подробно по-горе, Глава 3.
1260
CJCE, 1975, Mazzalaï, 111/75, Rec. 657.
1261
Още от делото Haegeman II – CJCE, 1974, Haegeman с/État belge, 181/73, Rec. 449.
1262
CJCE, 1990, S.Z. Sevince, C-192/89, Rec. 3461.
1263
CJCE (Оrd.), 1998, Nour, C-361/97, Rec. I-3101.
1264
CJCE, 1992, B et Q, C-169/91, Rec. I-6635.
1265
Напр. по производство за установяване на нарушение на ДЧ: CJCE, 1982,
Waterkeyn, AJ 314-316/81 & 83/82, Rec. 4337.
1258
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юрисдикции са длъжни да прилагат не нея, а само общностната уредба.
Нещо повече – редакцията на някои от разпоредбите показва дълбоко
непознаване на материята и е препоръчително за националния юрист
просто да ги счита за несъществуващи (виж по-долу)…

7. Право да се отправи запитване

Право на преюдициално запитване чл. 267 ДФЕС предоставя на
„юрисдикциите на държавите-членки”1266. Те са единствени овластени
да ангажират тълкувателната компетентност на СЕС и пак така само
те – да определят обхвата на произнасянето на СЕС чрез обхвата на
своето запитване1267. „Всяка юрисдикция може да отправи запитване
до Съда за тълкуването на норма от правото на Съюза, ако счита, че
това е необходимо за разрешаването на спор, с който е сезирана.”1268
Българският ГПК на практика не разглежда въпроса кой може да
отправи запитване – чл. 629, ал. 1 само констатира, че запитване се отправя от съда, пред който виси дело… За сметка на това ал. 5 неправилно ограничава правото на запитване в материята на пространството на свобода, сигурност и правосъдие само за последната инстанция
по делото1269 – тази разпоредба просто трябва да се счита невалидна
като несъвместима с ДФЕС.
ДФЕС не дава никаква дефиниция на понятието, но очевидно няма
предвид само съдилищата1270. Нещо повече, СЕС нерядко използват
1266
На този въпрос ще се спра сравнително накратко, защото го считам за много добре изяснен от колегите Станислав Костов (Станислав КОСТОВ, Понятието
„юрисдикция на държава-член” в производството по чл. 234 ДЕО”, сп. Търговско право, кн.
5/2006, с. 561-591) и Александър Корнезов (Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното
запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008).
1267
Според СЕС това произтича от факта, че именно националната юрисдикция
„трябва да поеме отговорността за постановяването на решението” по същество –
CJCE, 1983, O.N.C.V., 170/82, Rec. 1319.
1268
Т. 11 на Информационната бележка на Съда относно ППЗ.
1269
Чл. 629, ал. 5: „Когато тълкуването на разпоредби от дял IV „Визи, убежище,
имиграция и други политики, свързани със свободното движение на лица” от Договора за създаване на Европейските общности или тълкуването и валидността на актове,
приети по силата на този дял от Договора, е от значение за правилното решаване на
делото, само съдът, чието решение не подлежи на обжалване, може да отправи запитване по чл. 628.” Освен че е остаряла, предвид превръщането на ДЕО в ДФЕС тя не
покрива смисъла на чл. 23-а УСЕС, който предвижда за преюдициални запитвания,
свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие, възможност за спешно
производство, уредено в чл. 104-b ППС – виж по-долу т. 13.5.
1270
Ст. Костов отбелязва и съществените различия между различните езикови версии на УД – „юрисдикционен орган на ДЧ” (un organo juridiccional national – на испански), съд на ДЧ (a court or a tribunal of a Member State – английски език) и др. – Ста-
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събирателното понятие „национален съдия”, в което е склонен по различни поводи да влага различно институционно съдържание1271.
В същото време общностният съд е воден от ясното съзнание, че
„юрисдикция на ДЧ” трябва да се разглежда и прилага като общностно
понятие1272, а не като вътрешноправно и неговите елементи трябва да
бъдат изведени на общностно равнище. Затова – и за да бъдат сведени
до минимум възможните неясноти, произтичащи от многообразието в
различните ДЧ, СЕС е установил в практиката си1273 система от кумулативни критерии, които обаче са в известна степен относителни, а и търпят изменения в развитието на съдебната практика на Люксембургския
съд и чието обобщаване е трудно1274. За нуждите на това изследване, ще
приема1275, че относително обособени и устойчиви са 7 критерия1276:
Отправящият запитването орган трябва...

нислав КОСТОВ, Понятието „юрисдикция на държава-член” в производството по чл. 234
ДЕО”, сп. Търговско право, кн. 5/2006, с. 563
1271
„...Следователно правото да определя въпросите, които да бъдат повдигнати
пред Съда, принадлежи единствено на националния съдия...” – CJCE, 1965, Hessische
Knappschaft c/ Maison Singer et fils, 44/65, Rec. 1191.
1272
Това е посочено изрично и в т. 9 на Информационната бележка на Съда относно ППЗ: „Качеството „юрисдикция“ се тълкува от Съда като самостоятелно понятие
на правото на Съюза.”
1273
Основно в програмното решение по делото CJCE, 1966, Vve Vaasen-Göbbels с/
Direction du Beambtenfonds voor het Mijnbedrijff, 61/65, Rec. 377, на бълг. език 55 най-важни
решения..., с. 80.
1274
Според генералния адвокат Коломер практиката на СЕО по този въпрос е „лишена от необходимата последователност..., казуистична..., с толкова размити граници, че дори преюдициално запитване от Санчо Панса като губернатор на остров ще
бъде обявено за допустимо” – цит по: Станислав КОСТОВ, Понятието „юрисдикция на
държава-член” в производството по чл. 234 ДЕО”, сп. Търговско право, кн. 5/2006, с. 564.
„Практиката на Съда… е казуистична, непоследователна и невинаги напълно
ясна. …По-ранната …стимулира и окуражава отправянето на запитвания, …с лавинообразното увеличаване този подход губи актуалност. …Това е силно укоримо,
тъй като юрисдикционното качество на запитващия орган е абсолютна процесуална
предпоставка…” – Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 60.
1275
Ст. Костов извежда 8 критерия: създаден по силата на правна норма, постоянно действащ, разглежда спорове в състезателно производство, прилага правни норми
и има задължителна юрисдикция за страните по спора, независим, да се произнася
по висящ спор (това е критерий за допустимост на самото запитване, не относно питащата НЮ) и да постановява решения с правораздавателен характер – Станислав
КОСТОВ, Понятието „юрисдикция на държава-член” в производството по чл. 234 ДЕО”,
сп. Търговско право, кн. 5/2006, с. 566.
1276
Може да се приеме, че те са обобщени относително ясно в решението по делото
CJCE, 2006, Syfait, C-53/03, Rec. I-4609, § 29.
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7.1. Да е национален орган1277. Наименованието на органа е ирелевантно, за СЕС са важни само статутът и функциите му, прилага и доста
широко разбиране за принадлежността му към „националните” структури1278 – до степен да допусне запитване от юрисдикция, обща за няколко
държави (Бенелюкс)1279 или дори на територии, които не са част от територията на ДЧ (а напр. Само под властта на британската корона1280);
7.2. Да е създаден по силата на правна норма – закон или подзаконов правен акт с общо действие;
7.3. Да е постоянно действащ – юрисдикции ад хок не се приемат
за годни да инициират ППЗ1281;
7.4. Да е независим1282, особено от този, чийто акт е предмет на спора1283
– именно на това изискване най-често не отговарят някои национални органи с административен характер (напр. митническите, виж по-долу);
7.5. Решенията му да имат задължителен характер1284
7.6. Да има правораздавателни функции1285 – да решава правен спор
между правни субекти по силата на общовалидна правна норма и по
задължителен за страните начин1286. Макар изискването за състезателен
1277
CJCE, 1990, Kaefer et Procacci, AJ C-100-101/89, Rec. I-4647. Това изискване се
удовлетворява сравнително лесно – СЕС е изправян най-вече пред въпроси, свързани
с територии със специфичен статус, като френския остров Папет, остров Ман и др.,
като е отхвърлял правото на отправяне на преюдициално запитване на юрисдикции,
които не са част от националната съдебна система на съответната ДЧ на Общностите
– Виж Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело CJCE,
1966, Vve Vaasen-Göbbels с/ Direction du Beambtenfonds voor het Mijnbedrijff, 61/65, Rec. 377,
55 най-важни решения..., цит. съч., с. 80.
1278
CJCE, 1991, C.S. Barr, C-355/89, Rec. I-3479.
1279
CJCE, 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. I-6013.
1280
Подробно виж Станислав КОСТОВ, Понятието „юрисдикция на държава-член” в
производството по чл. 234 ДЕО”, сп. Търговско право, кн. 5/2006, с. 567-569.
1281
CJCE (Оrd.), 2001, HSB-Wohnbau, C-86/00, Rec. I-5353.
1282
CJCE (Оrd.), 2008, Pilato, C-109/07, Rec. I-3503, p. 22-25, 28, 30-31; CJCE, 1987, Pretore
di Salo, 14/86, Rec. 2545.
1283
CJCE, 1993, Corbiau, C-24/92, Rec. I, p.1277.
1284
CJCE, 1989, Danfoss, 109/88, Rec. 3199. Ал. Корнезов добавя „сезирането му да е задължително за решаването на спора” (Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до
Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 59), което намирам за недостатъчно точно.
1285
CJCE (Оrd.), 2002, Holto, C-447/00, Rec. I-735.
1286
CJCE (Оrd.) 2003, CAFOM et Samsung Electronics, C-161/03, p. 14-15.
Ал. Корнезов посочва като самостоятелно изискването „да произнася решенията
си съгласно действащото право” – Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 59.
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характер на производството пред националната юрисдикция да не произтича от общностната уредба на материята, СЕС приема, че „в интерес
на доброто правосъдие е преюдициален въпрос да може да бъде поставен
само по повод решаването на спор”1287. Същото се отнася и за изискването за решаване на спор – такъв не се решава в изпълнителни1288 или
охранителни производства1289. Съдът допуска запитвания по повод производство по налагане на временни мерки1290.Този критерий е ориентировъчен, като СЕС запазва право на преценка за всеки конкретен случай
(и запитването трябва да съдържа информация за питащия орган). Не са
поставяни съществени въпроси относно органите, които са „неразделна
част от съдебната система на държавите-членки, независимо от сферата
на тяхната компетентност – административна или съдебна, в това число
и репресивна”1291. Практиката на СЕС допуска преюдициално запитване от „правораздавателен орган, който самостоятелно и в съответствие
с правото се произнася по въпроси, относно които законът го е признал
за компетентен, дори ако определени негови функции, осъществявани в
хода на въпросната процедура, не са от стриктно съдебен характер”1292.
Той не допуска запитвания от съдия-изпълнител, нотариус1293, недопустими ще са запитвания и от прокурор или следовател (дознател)1294.
Затова се смята за безспорно, че всеки държавен съд, за който няма
съмнение, че е част от съдебната власт на една ДЧ, е компетентна да
отправи ПЗ юрисдикция.

1287
CJCE, 1978, Simmenthal, 70/77, Rec.1453, на бълг. език виж 55 най-важни решения...,
цит. съч., с. 283.
1288
Ал. Корнезов приема, че характеристиките на българското изпълнително
производство не позволяват в неговите рамки да се отправи ППЗ (Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с.
72), което не ми се струва напълно доказано.
1289
CJCE, 2001, Salzmann, С-178/00, Rec. І-4421.
1290
CJCE, 1969, Stauder, 29/69, Rec. 419; CJCE, 1990, Factortame et a., C-213/89,
Rec. I-2433 – на бълг. език виж 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 287; CJCE, 1991,
Zückerfabrik et a., AJ C-143/88 et C-92/89, Rec. I-415 – на бълг. език виж 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 274. Виж също CJCE, 1998, Pardini, 338/85, Rec. 2041.
1291
Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело CJCE,
1966, Vve Vaasen-Göbbels с/ Direction du Beambtenfonds voor het Mijnbedrijff, 61/65, Rec. 377,
55 най-важни решения..., цит. съч., с. 76.
1292
Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело CJCE,
1966, Vve Vaasen-Göbbels с/ Direction du Beambtenfonds voor het Mijnbedrijff, 61/65, Rec. 377,
55 най-важни решения..., цит. съч., с. 76.
1293
Ал. Корнезов посочва още синдик и ликвидатор – Александър КОРНЕЗОВ,
Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 70
1294
СЕО обаче допуска запитвания на френски (CJCE, 1980, Chatain, 65/79, Rec. 1345)
или италиански (CJCE, 1987, Pretore di Salò, 14/86, Rec. 2545) съдия-следовател.
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7.7. Да прилага състезателно производство – СЕС е в известна степен склонен да отстъпи от категоричността на това изискване, напр.
по отношение на обезпечително производство1295.
7.8. Въпреки относителната изчерпателност на тези критерии, остават редица открити въпроси, на които СЕС се оказва принуден да
дава конкретни отговори през годините.
7.8.1. Макар съдилищата да отговарят на всички изведени в практиката
на СЕС критерии, дори те невинаги са годна да отправи запитване юрисдикция – например когато не действа като правораздавателен орган, а запитването е отправено във връзка с административни въпроси на съда1296.
7.8.2. Въпросът за конституционните съдилища остава крещящо неизяснен в практиката на СЕС1297 – вкл. и предвид факта, че самите те,
водени от гордостта на най-висшите правораздавателни функции, старателно избягват да отправят преюдициални запитвания (най-яркият
пример е френският Конституционен съвет). Все пак СЕО е приемал да
отговаря на тълкувателни запитвания на национални конституционни юрисдикции – от Белгия1298, вкл. от новоприсъединилите се страни
(Литва)1299 и др1300. За мен отговорът на този въпрос следва да се търси на
плоскостта на характера на съответното производство пред конституционната юрисдикция, и категорично не може еднозначно да се приеме, че конституционните съдии не са компетентни да сезират колегите
си в Люксембург. По отношения на българския конституционен съд
смятам, че не съществуват обективни пречки той да черпи правата на
национална юрисдикция по чл. 263 ДФЕС1301 и дори да се счита за „длъжен” да отправя запитвания винаги, когато възникне съмнение.
7.8.3. Като че ли най-често проблем възниква около арбитража, а
може да се приеме, че и практиката на СЕС е противоречива. По смисъла на чл. 267 ДФЕС той не е изначално изключен от обхвата на понятието „национална юрисдикция”1302 и като цяло е възприето, че „отCJCE, 1971, Politi, 43/71, Rec. 1039; CJCE, 1988, Fratelli, C-111/94, Rec.I-3361.
CJCE, 1995, Job Centre, C-111/94, Rec. I-3361.
1297
Подробно виж Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на
Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 72-79.
1298
CJCE, 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone et a., 305/05, Rec. I-5305;
CJ, 6. 10. 2010, Base, C-389/08.
1299
CJCE, 2008, Sabatauskas et a., C-293/07, Rec. I-7523.
1300
CJCE (Оrd.) 2004, Clerens, C‑480/0; CJ (Оrd.) 2010, Bressol et a., C. Chaverot et a., C-73/08).
1301
Такова е заключението и на Ст. Костов – Станислав КОСТОВ, Понятието
„юрисдикция на държава-член” в производството по чл. 234 ДЕО”, сп. Търговско право,
кн. 5/2006, с. 589.
1302
Един орган, определен като „арбитражен съд” по вътрешното право, когато
„съставът и компетенциите му не произтичат от волята на страните” може да бъде
1295

1296
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говорът на този въпрос зависи във всеки отделен случай от характера
на арбитража”1303. В доминиращата част случаи люксембургският съд
отказва да допусне запитване от арбитраж1304. По изключение обаче е
склонен и да различава „видове арбитраж” и на някои от тях да позволи да го сезират преюдициално1305.
7.8.4. Особените юрисдикции поставят проблеми, чието решаване
неизбежно изисква преценка във всеки конкретен случай1306. Впрочем
макар упорито да отстоява разбирането си за тълкувателното производство като „инструмент на междусъдебно сътрудничество” Съдът на
ЕС не се произнася категорично за недопустимостта на запитване от
орган, за който изобщо не може да се твърди, че принадлежи на съдебната власт на една държава и дори очевидно е административен
орган1307 и е предпазливо склонен да допусне такива запитвания1308.
Приемам, че не следва да се считат за годни да отправят ПЗ митническите и данъчните органи, ораните за национален бюджетен
контрол (Сметната палата), Общественият защитник (Омбудсман)1309,
юрисдикционният орган на Висшия адвокатски съвет1310.

приет за национална юрисдикция – CJCE, 1989, Handels-og Kontorfunktionaerernes Forbund
I Danmark, 109/88, Rec. 3199. Подробно виж Жан Булюи, Марко Дармон, 55 най-важни
решения…, цит. съч., с. 26.
1303
Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело Vve
Vaasen-Göbbels..., цит. съч., с. 88.
1304
CJCE, 1982, Nordsee, 102/81, Rec. 1095; CJCE, 2005, Denuit et Cordenier, C-125/04,
Rec. I-923, p. 13-17 и мн. други.
Ст. Костов заключава ясно: „Доброволните арбитражи за решаване на частноправни спорове въз основа на арбитражно споразумение не са юрисдикция по смисъла на
чл. 234 ДЕО. Такова качество имат само задължителните арбитражи по частноправни
спорове, създадени с нормативен акт. Поради това преюдициалните запитвания на
арбитражните съдилища към БТПП и БСК ще бъдат обявени за недопустими” – Станислав КОСТОВ, Понятието „юрисдикция на държава-член” в производството по чл. 234
ДЕО”, сп. Търговско право, кн. 5/2006, с. 583.
1305
Виж напр. CJCE, 1989, Handels-og Kontorfunktionarernes, 109/88, Rec. 3199.
1306
Например органите на „доброволно правосъдие” – CJCE (Оrd.), 2002, Holto,
C-447/00, Rec. I-735, p. 20.
1307
Макар в повечето случаи да отхвърля такава възможност: напр. CJ (Оrd.), 2010,
Amiraike Berlin, C-497/08, p. 17-21.
1308
Знаково е делото CJCE, 1997, Dorsch Consult, С-24/92, Rec. І-1277.
1309
Така и Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 102-106 и 111. Той добавя и Агенцията по вписванията, Агенцията по обществени поръчки и Патентното ведомство.
1310
CJCE (Оrd.) 1980, Borker, 138/80, Rec. 1975, освен ако не бъде представен като
професионална организация с обособени юрисдикционни функции – CJCE, 1981,
Broekmeulen, 246/80, Rec. 2311.
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И обратно – смятам, че Комисията за защита на конкуренцията и
Комисията за защита от дискриминация следва да се считат за юрисдикции по смисъла на чл. 263 ДФЕС1311.

8. Задължителност на запитването

Според изричната разпоредба на чл. 267, ал. 2 националната юрисдикция „може1312 да поиска” преюдициално произнасяне на СЕС, което
означава, че тя е свободна в преценката си дали да отправи запитване, в зависимост от това „дали решение на общностната юрисдикция
е необходимо, за постановяване на нейното решение”.
„Юрисдикциите, чиито решения не подлежат на обжалване по
вътрешноправен ред, по принцип са длъжни да сезират Съда с такова запитване, освен ако вече съществува съдебна практика в тази област (и евентуалното наличие на нови обстоятелства повдига реални
съмнения дали тази съдебна практика може да се приложи) или правилното тълкуване на разглежданата правна норма е очевидно.”1313
Впрочем недомислената редакция на чл. 628 ГПК1314 създава впечатлението, че запитването е задължително винаги, когато „тълкуването и валидността е от значение за правилното решаване на делото”.
Освен излишен и неумел опит за възпроизвеждане на разпоредбата
на чл. 267, ал. 1 ДФЕС, тази разпоредба създава внушението за неизбежност на запитването, което е напълно неправилно – запитване се
прави само когато има основателни съмнения.
Грешното разбиране на българския законодател проличава съвсем
ясно от ал. 2 и 3 на чл. 629 ГПК: „съдът, чието решение подлежи на обжалване, може да не уважи искането”, респ. „съдът, чието решение не
подлежи на обжалване, винаги отправя запитване за тълкуване, освен
когато отговорът на въпроса произтича ясно и недвусмислено от предишно решение на Съда на Европейските общности или значението
1311
Ал. Корнезов (Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 106-111) анализира внимателно въпроса за българската КЗК и въз основа на сериозни аргументи заключава в обратен смисъл. Смятам обаче,
че именно предвид динамиката в практиката на СЕС относно превеса на един или друг
от елементите на разбирането за национална юрисдикция, следва да се допусне, че евентуално запитване от българската КЗК би могло и да бъде допуснато от Съда на ЕС. В още
по-голяма степен това се отнася до КЗД, за която колегата не се произнася.
1312
В българския превод използва „би могла”, да се чуди човек защо…
1313
Т. 12 на Информационната бележка на Съда относно ППЗ.
1314
ГПК, чл. 628: „Когато тълкуването на разпоредба от правото на Европейския
съюз или тълкуването и валидността на акт на органите на Европейския съюз е от значение за правилното решаване на делото, българският съд прави запитване до Съда
на Европейските общности.”
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и смисълът на разпоредбата или акта са толкова ясни, че не будят никакво съмнение”. Логиката е съвсем друга: от значение е не дали има
„искане” или не, а дали има основателно съмнение или не!
Най-съществен проблем поставя абсурдната разпоредба на ал. 4 на
чл. 629 ГПК: „съдът винаги отправя запитване, когато се постави въпрос за валидността на акт по чл. 628”. От нея следва, че е достатъчно
само една от страните да постави този „въпрос”, респ. да поиска националният съд да отправи запитване, за да е предрешен въпросът дали
такова да бъде отправено – при поискване, националният съдия ще се
чувства длъжен да го направи по смисъла на тази разпоредба. Разбира
се, никакво такова задължение за него невъзниква. В този смисъл тези
разпоредби могат да се считат за несъществуващи, националният съдия и без това черпи компетентност да отправя преюдициални запитвания не от тях, а пряко от чл. 267 ДФЕС.
8.1. Свободата на преценка е неограничена
8.1.1. Волята на НЮ не зависи от заключенията на страните по делото пред нея. Те може да не са го поискали или дори да се противопоставили. И обратно – националната юрисдикция може да откаже
да отправи запитване, дори и двете страни да настояват за такова1315.
Чл. 629, ал. 1 ГПК потвърждава, че „Запитването се отправя от съда,
пред който делото е висящо, служебно или по искане на страната.”
8.1.2. Тя не зависи и от евентуални национални процесуални разпоредби, които задължават съответната юрисдикция да се съобрази с
преценката на по-висшестояща национална инстанция, респ. първо
да отнесе въпроса до нея1316.
8.2. Задължение за последната инстанция (чл. 267, ал. 3)
8.2.1. Обратно, когато искане за отправяне на преюдициално запитване бъде поставено от страна по дело пред национална юрисдикция,
„чиито решения не подлежат на обжалване”1317, тази юрисдикция е
длъжна да отправи запитване до общностния съд, когато има съмнеCJCE, 1981, Salonia, 126/80, Rec. 1563.
CJCE, 1974, Rheinmühlen, 166/73 Rec.33. Така например, ако национален съдия
установи противоречие на общностна норма, която предстои да приложи, с национална норма (например от конституционен ранг), задължението му по националното
право да сезира съответния орган за конституционен контрол не препятства правото
му да отнесе въпроса до Люксембург, още по-малко го освобождава от задължението
му за това, ако са налице предвидените в Общностното право условия – CJCE, 1991,
Mecanarte-Metalurgica, C-348/89, Rec. I, p. 3277.
1317
Става дума именно за инстанция, чиито актове не подлежат на последващ съдебен контрол – независимо какво е нейното институционно място – върховен съд или
не: CJCE, 1963, Da Costa en Schaake, AJ 28-30/62, Rec. 59.
1315
1316
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ние относно валидността или тълкуването на съюзна правна норма,
независимо дали счита това за необходимо или не. Това ограничаване
на правото на преценка на последната инстанция е гаранция, че окончателното решение по делото ще бъде правилно, а от друга страна, че
правото на ЕС ще бъде прилагано еднакво в отделните ДЧ. Разбира
се, дори да не е направено такова искане от страните, ако последната инстанция има и най-малкото съмнение относно валидността или
тълкуването на съюзна норма, е длъжна да отправи запитване.
8.2.2. СЕС е „смекчил” малко абсолютността на това задължение.
Подобно запитване може да не бъде отправяно в хипотезата на бързо
производство (с уговорката, че всяка от страните запазва възможността
да поиска производство по същество, в рамките на което то ще бъде осъществено1318). Освен това СЕС приема, че и последна инстанция може
се въздържи от запитване, ако установи, че „поставеният въпрос не е
уместен, че въпросната разпоредба на правото на ЕС вече е била тълкувана1319 или че точното прилагане на общностното право е толкова очевидно, че не оставя никакво място за съмнение”, съгласно теорията за
ясния акт (acte claire)1320. При това „съществуването на подобна възможност следва да бъде преценено от гледна точка на самите характеристики на правото на ЕС, специфичните проблеми, свързани с тълкуването
му, и опасността от различия в рамките на Общността”.
Очертавайки другаде тези „специфични проблеми”, СЕС посочва, че „...трябва да бъде взето предвид, че текстовете на Общностното право са приети на няколко езика..., следователно тълкуването на
общностните норми предполага съпоставяне на преводите1321; ...дори
в случай на пълно съответствие на преводите правото на Общността
си служи с терминология, присъща само на него, ...правните понятия могат да имат различно съдържание в Общностното право1322 и в отделните
национални правни системи; ...всяка разпоредба на правото на ЕС трябва
да бъде разглеждана в нейния контекст и тълкувана в светлината на целия
комплекс от норми на това право, на целите му и на степента му на развитие към момента на прилагане на съответната разпоредба”1323. СЕС „акCJCE, 1977, Hoffmann-Laroche, 107/76, Rec. 957.
CJCE, 1963, Da Costa en Schaake, AJ 28-30/62, Rec. 59.
1320
CJCE, 1982, Sté C.I.L.F.I.T., 283/81, Rec. 3415 – виж коментара на Жан БУЛЮИ,
Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 60.
1321
Разбирането на СЕО, че една общностна разпоредба не следва да бъде разглеждано само в една езикова версия, е доразвито – CJCE, 1984, Paterson, 90/83, Rec. 1567.
1322
СЕО приема, че „Общностното право придава на всеки термин, с който си служи,
изключително Общностен смисъл и значение” – CJCE, 1964, Unger, 75/63, Rec. 362.
1323
CJCE, 1982, Srl C.I.L.F.I.T., 283/81, Rec. 3415 – виж 55 най-важни решения..., цит.
съч., с. 60. СЕО потвърждава това си разбиране категорично в CJCE, 2005, Intermodal
Transports, C-495/03, Rec. I-8151.
1318
1319
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центира върху „особените трудности” при тълкуването на Правото на
Общността... с цел да убеди националния съдия в необходимостта от
консултации със СЕС”1324.
НЮ обаче не трябва да разчита на тази доктрина, когато става дума
за преценка за валидност – възприемането по аналогия, без ново запитване, на констатираната от СЕС невалидност на един регламент
по отношение на друг, макар и очевидно аналогичен, е недопустимо
– запитване трябва да се отправи1325.
Съдът обобщава в т. 13. на Информационната си бележка относно
ППЗ: „В този смисъл юрисдикциите, чиито решения подлежат на обжалване, могат, особено в случаи, в които считат, че практиката на Съда
дава достатъчно яснота, сами да вземат решение за правилното тълкуване на правото на Съюза и за неговото прилагане към установената от
тях фактическа обстановка. Въпреки това отправянето на преюдициално запитване може да се окаже особено полезно в подходящия стадий
на производството, когато се поставя нов тълкувателен въпрос от общ
интерес за еднаквото прилагане на правото на Съюза във всички държави членки или когато съществуващата съдебна практика не изглежда
приложима към несрещана до момента фактическа обстановка.
8.3. Задължение за всяка инстанция. Свобода на преценка обаче
е условна. СЕС приема, че националната юрисдикция, независимо
дали се явява последна инстанция по делото или не, трябва да отправи запитване винаги, когато пред нея възникне съмнение относно валидността на една общностна норма (акт)1326. Според мен обаче всяка
инстанция трябва да се счита задължена да отправи запитване, ако
пред нея възникне основателно съмнение и относно тълкуването на
приложима общностна норма – лишено от процесуален разум е да се
оставя за евентуално решаване от по-горна инстанция преюдициален
въпрос, решаващ за изхода на делото. Така трябва да се разбира и виждането на СЕС: запитване трябва да има „винаги, когато съществува
основателно съмнение...”1327.
Виж Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело
CJCE, 1982, Srl C.I.L.F.I.T., 283/81, Rec. 3415 – виж 55 най-важни решения..., цит. съч., с. 60.
1325
CJCE, 2005, Gaston Schul, C-461/03, Rec. I-10513, p. 19.
1326
CJCE, 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. 4199– виж 55 най-важни решения..., цит. съч.,
с. 257. Пост. практика: CJCE, 1997, Bakers of Nailsea, aff. C-27/95, Rec. I-1847; CJCE, 2007,
Lucchini, C-119/05, Rec. I-6199, p. 53.
1327
„Това изложение има за цел да убеди националния съдия ако не в полезността,
то поне в необходимостта от консултации със Съда на ЕО не само с оглед на особеностите на правото на Общността, но и поради функциите, предоставени на нейния
Съд.” – Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело CJCE,
1982, Srl C.I.L.F.I.T., 283/81, Rec. 3415 – виж 55 най-важни решения..., цит. съч., с. 60.
1324
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Абсурдно е обаче задължението, произтичащо от чл. 629, ал. 4 ГПК:
„съдът винаги отправя запитване, когато се постави въпрос за валидността на акт” на „органите на ЕС”. Подобна формулировка показва
дълбокото неразбиране на българския законодател на самата идея на
запитването за валидност и по-общо на правото на ЕС. Задължение за
последната инстанция възниква не когато и защото „е поискано” да
отправи запитване, а когато и защото има основателно съмнение за валидността на приложима или относима общностна норма (акт). Това
съмнение може да възникне и служебно и напълно ирелевантен е въпросът дали някоя от страните е поискала да се отправи запитване или
не. Възможно е дори националният съдия изобщо да няма „съмнения”
– за него невалидността да е очевидна, но той просто няма право сам
да я прогласи, а му е нужно произнасянето от Люксембург.
Ирелевантен е въпросът за какво се отнася съмнението на НЮ – всяко основание за невалидност на общностен акт, посочено по чл. 263
ДФЕС (стар чл. 230 ДЕО)1328, което от своя страна задължава националните съдии да познават добре това производство (преценката на различните предвидени основания за невалидност).
И обратно, няма задължение за отправяне на преюдициално запитване, дори когато НЮ гледа едно дело като последна инстанция,
когато отговорът на въпросите, които някоя от страните иска от НЮ
да отправи към СЕС, е ясен и без произнасяне на СЕС: било поради теорията за „ясния акт” (нормата „не буди никакво съмнение” –
чл. 629, ал. 3 ГПК), било защото вече е даван по предишни тълкувателни запитвания от други юрисдикции1329.
В т. 16 на Информационната бележка на Съда относно ППЗ „всяка национална юрисдикция е длъжна да отправи запитване до Съда,
когато има съмнения относно валидността на такъв акт, като изложи
причините, поради които счита, че посоченият акт може да е невалиден”. Според т. 17 обаче, „когато националната юрисдикция има
сериозни съмнения относно валидността на акт на институция, орган,
служба или агенция на Съюза, на който е основан вътрешноправен акт,
тя може по изключение временно да спре прилагането на последния
или да вземе други временни мерки във връзка с него. В този случай тя
е длъжна да постави въпроса за валидността му пред Съда, като укаже
причините, поради които счита, че посоченият акт е невалиден.”
8.4. Всъщност СЕС е изправен пред две групи взаимно ограничаващи се
аргументи. От една страна той трябва да стимулира националния съдия
1328
1329

CJCE, 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, Rec. I-403.
CJCE, 1982, Srl C.I.L.F.I.T., 283/81, Rec. 3415 – виж 55 най-важни решения..., цит. съч., с. 60.
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да избягва излишна самонадеяност при преценката на сложността на интеграционната норма и яснотата на нейното съдържание, за да се не бъде
допуснато различно и респективно неправилно прилагане в отделните
ДЧ, т.е. запитване трябва да има „винаги, когато съществува основателно
съмнение...”1330. От друга страна, той се стреми да ограничи решително
опитите от прехвърляне върху него на отговорността за тълкуването и
прилагането на Общностното право по принцип и за превръщането му
в „дежурен помощник” на всеки неуверен или неподготвен национален
съдия. Категорично са отхвърляни искания за произнасяне по въпроси,
които намират отговор в досегашната му практика...
8.5. Във всички случаи неизпълнението на задължението за отправяне на преюдициално запитване може да ангажира отговорността на
държавата. Възможността за търсене на общностна отговорност е прогласена от интеграционния съд сравнително късно – едва през 2003 г.,
но затова пък съвсем еднозначно и категорично: ако съдилищата на
една ДЧ не прилагат правилно правото на ЕС, вкл. практиката на Съда
на ЕС, държавата носи отговорност1331 по реда на производството срещу държави-членки (виж подробно по-горе Глава ІХ). Възможността за
търсене на отговорност от държавата по вътрешноправен ред обаче е
прогласена от СЕО значително по-рано (1991) – и все така еднозначно:
съответната ДЧ дължи обезщетение на вредите, причинени от неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС1332.
Редом с това, когато неспазването на задължението за отправяне на
преюдициално запитване се прави от юрисдикция, която не действа
като последна инстанция, това само по себе си може да бъде основание
за обжалване на нейното решение по делото.

ІV. Завеждане на съдебното производство
(сезиране на Съда)
Тълкувателното производство пред Съда на ЕС няма състезателен
характер, не решава спор и няма страни. Компетентен да се произнася по такива дела е единствено Съдът. ДН предвиди компетентност
Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело CJCE,
1982, Srl C.I.L.F.I.T., 283/81, Rec. 3415 – виж 55 най-важни решения..., цит. съч., с. 60.
1331
CJCE, 2003, Commission c/ Italie, С-129/00, Rec. І-14637.
1332
Виж CJCE, 1991, Francovich, AJ C-6et 9/90, Rec. I-5357– виж 55 най-важни решения...,
цит. съч., с. 292; CJCE, 1996, Factortame,C-46-48/93, Rec. I-1029; CJCE, 1996, Hedley Lomas,
C-5/94, Rec. I-2553 и мн. др.
1330
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на Общия съд в специфични сфери, която обаче зависи от изрично
овластяване с изменение в УСЕС, което трябва да бъде направено с
Решение на Съвета и ЕП (чл. 256, § 3 ДФЕС), каквото все още не е прието. За специализираните съдилища не е предвидено да разглеждат
тълкувателни дела.

9. Предпоставки за започване на производството

Производството за преюдициални заключения има двойно предназначение: да осигури компетентна помощ на съдия по правото на
ЕО/ЕС и да гарантира точното и еднакво прилагане на това право във
всички ДЧ. Това не означава (и не би могло да означава!), че производството позволява преразглеждане или коригиране на решенията
в хода на едно национално съдебно производство, нито компенсиране неподготвеността или некомпетентността на националния съдия,
който не може сам да се справи с решаването на спора, с който е сезиран1333. Поради това в практиката си СЕС е извел редица изисквания,
за чието спазване следи строго, макар те да нямат изрична легална
основа нито в разпоредбата на чл. 267 ДФЕС, нито в УСЕС.
9.1. Запитването да е отправено от юрисдикция на ДЧ1334 (съдържанието на понятието разгледахме по-горе);
9.2. Запитването да е отправено по повод висящо производство
пред питащата национална юрисдикция. Това означава да има започнало и не-приключило с решение по същество производство (когато
юрисдикцията е съд – след произнасянето по допустимостта и преди
приключването на съдебните прения и решението)1335.
Недопустими са и запитвания без дело или без връзка с предмета на
делото. СЕС отказва да се произнася по запитвания (независимо колко
задълбочени са или колко е важен за юриспруденцията принципният
отговор на поставените въпроси), които са наложени не от решаване
на конкретен спор, а от обща теоретична необходимост1336 или „чисто
хипотетични”, без пряка необходимост за решаване на делото1337.
СЕО отхвърля всякакви запитвания, в които дори бегло се прокрадва усещането
за една от двете причини, като строго следи действителната мотивация на питащия
съдия да е нуждата от обвързваща преценка за валидността или тълкуването на норма
(акт) на общностното право.
1334
CJCE, 2005, Syfait et a., C-53/03, p. I-4609, p. 38.
1335
CJCE, 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland c/ Grogan e.a., C-159/90,
Rec. I-4685.
1336
CJCE, 2004, Lenz, С-315/02, Rec. І-2041 и мн. др.
1337
Може би най-ярък пример е CJCE, 1979, Godard, 105/79, Rec. 2257, виж също CJCE
(Ord.), 1998, Nour, С-361/97, Rec. І-3101 R и мн. други. Ал. Корнезов говори дори за
1333
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9.3. Производството да е между действителни страни и с действителен предмет1338 – да се отнася за спор между страни, които наистина
се нуждаят от разрешаването му, а не между фиктивни страни1339. Да
не е между действителни страни, но с фиктивен предмет1340 (например
инсценирано дело, от решението по което да бъде направена преценка за воденето и резултата на дело по действителен спор, независимо
от мотивите – стига да е очевидно1341).
9.4. Запитването да се отнася до норма от правото на ЕС1342 – СЕС не
е компетентен да се произнася относно норми на вътрешното или международното право на държавите-членки. Разбира се, по висящото дело
пред НЮ приложима може да е само национална норма – но дори тогава
запитването трябва да се отнася до „относима” норма: напр. ако националната норма изпълнява общностна или препраща към такава1343 или
ако националният съдия трябва да направи преценка за съобразеността
на приложимата национална норма с интеграционното право – но и в
този случай трябва ясно да мотивира връзката между националната и
общностната норма и да посочи в достатъчно определена степен тълкуване на коя общностна норма или принцип (може и съвкупност, но не и
абстрактно питане изобщо относно правото на ЕС) иска1344. Общностна
норма няма да е „относима” към обстоятелства, настъпили преди влизането и в сила (вкл. преди присъединяването на съответната ДЧ към
ЕС)1345. СЕС отказва да се произнася пряко относно съвместимостта на
национална норма с интеграционна1346, но когато разбира, че въпросът
се свежда именно до това, дава съвсем ясни индикации1347. Той обаче категорично отказва да се произнася пряко дали посочената национална
норма е несъвместима с дадена общностна норма, още по-малко дали е
несъвместима изобщо с правото на ЕС1348.
„злоупотреба с право” – Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда
на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 119.
1338
Пост. практика – първо CJCE, 1981, Foglia c/ Novello, 244/80, Rec. 3045, където съдът изразява съмнения за нереален спор между реални страни.
1339
CJCE, 2005, Mme Salgado Alonso, C-306/03, Rec. I-705, p. 41.
1340
CJCE, 1980, Foglia, 104/79, Rec. 1980, p. 745.
1341
CJCE, 1988, Van Eycke с/Aspa, 267/86, Rec. 4769.
1342
CJCE, 1973, Vandeweghe с/Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie, 130/73, ec. 1329.
1343
CJCE, 1990, Dzodzi, AJ C-297/89 et C-197/89, Rec. I-3763; CJCE, 1997, Leur-Bloem,
C-28/95, Rec. I-4161.
1344
CJCE, 2001, Ordine dgle Architetti…, C-399/98, Rec. I-5409.
1345
CJCE, 2006, Ynos, C-302/04, Rec. I-371.
1346
CJCE, 2001, Ordine dgle Architetti…, C-399/98, Rec. I-5409.
1347
CJCE, 1994, Oto, C-130/92, Rec. I-3281.
1348
CJCE, 2004, Intervention Board for Agriculural Produce, C-329/01, Rec. I-1899, p. 71-72;
CJCE, 2003, Makedoniko Metro et Michaniki, C-57/01, Rec. I-1091, point 55.
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9.5. Горепосочената норма трябва да е приложима по делото – СЕС
отказва да се произнася по норми, които „биха могли да бъдат приложени” или които „по принцип се прилагат” – а отговаря само относно
норми (или актове), без прилагането на които спорът не може да бъде
решен законосъобразно1349. Разбира се, достатъчно е общностната норма да е „относима” – НЮ няма да я прилага по делото, но ще прилага друга общностна норма, свързана с нея, или по-често национална
норма, чиято валидност трябва да прецени по отношение на съответната общностна норма, тълкуването на която иска. И обратно – ако
е видно, че нормата, предмет на запитването, няма никаква връзка с
предмета на делото, СЕС ще откаже да се произнесе1350.
9.6. Запитването да е наистина преюдициално, т.е. да се отнася
до въпрос, без решаването на който не може да бъде решен главният спор (например относно приложимостта на общностна норма за
разрешаването на спора). Връзката между запитването и предмета на
делото трябва да е ясно мотивирана в определението за запитване и
да е действителна. СЕС иска достатъчна (и понякога много подробна)
информация относно делото1351 – фактическа обстановка и приложимо право1352. Тя е необходима и на всички, които могат да изложат съображения по запитването – ДЧ (и за да преценят евентуална аналогия с националноправна ситуация), ЕК и институцията, автор на акта,
предмет на запитването, за да могат също да споделят разбиранията
си по конкретния случай с оглед постановяването след това от СЕС на
решение, което да бъде действително полезно на питащата НЮ.
9.7. Отговорът по запитването да е наистина необходим на питащия съдия („ако счита, че му е необходимо за да постанови решение” –
чл. 267, ал. 2). СЕС си позволява да прецени дали поставеният въпрос има
пряка връзка с предмета на висящото пред НЮ дело и дори отказва да отговаря на въпроси, чиито отговор не е от решаващо значение за произнаРазбира се, при определени условия СЕС може да се произнесе относно валидността или тълкуването на общностна норма, която не е приложима по висящото пред
националната юрисдикция дело, ако отговорът му е преюдициално необходим на питащата национална юрисдикция, за да прецени дали приложимата по делото национална норма не противоречи на съответната общностна – виж подробно за произтичащите за националния съдия задължения от действието на принципа на примата Атанас
СЕМОВ, Принципи на прилагане на Правото на ЕС, ИПАЕИ и ИЕП, С., 2008, с. 151.
1350
Пост. практика: CJCE, 1981, Salonia, 126/80, Rec. 1563; CJCE, 2004, Bellio F.lli,
C-286/02, Rec. I-3465, p. 29.
1351
Понякога няколкократно – CJCE (Ord.), 1998, Italia Testa, C-128/97, Rec. I-183.
1352
CJCE, 1981, Irish Creamery, AJ 36 & 71/80, Rec. 735.
1349
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сянето на НЮ1353 – и това се отнася дори за последната инстанция, която
има „задължение” да отправи запитване1354. За целта СЕС получава (а ако
не е удовлетворен, иска допълнително) информация за фактическите и
правните обстоятелства по делото1355. Целта е той да получи ясна представа за ситуацията, която да му позволи да даде максимално полезен и
пълен отговор – като понякога, ако все пак допусне запитването, отговаря
само на въпросите, които намира за „релевантни”.
По всяко от посочените по-горе изисквания СЕС проверява обстоятелствата въз основа на сведенията, които отправящият запитването е
длъжен да приложи към въпросите си. По негова (съвсем свободна…)
преценка неизпълнението на всяко от тези изисквания може да обоснове недопустимост на запитването. Разбира се, възможните рискове
за обявяване на едно запитване до съда в Люксембург за недопустимо
не трябва да обезкуражава националните съдии да отправят запитвания винаги, когато смята това за недопустимо. Нещо повече – доколкото в повечето случаи неоснователността на запитването се дължи
на пропуски в самото запитване (т.е. пропуски на питащата НЮ), те
са относително лесно отстраними. СЕС проявява забележителна толерантност – той разглежда всяко запитване самостоятелно и широко
допуска отправянето на повторно запитване. Така дори едно преюдициално запитване да е отхвърлено като недопустимо, НЮ може да
отстрани пороците му и отново да го постави – за да получи така необходимия ѝ отговор и да реши висящото пред нея дело по същество.
9.8. Напълно ирелевантен е въпросът чия е инициативата за отправяне на запитването. То може да бъде направено вследствие на искане
от страните или служебно от юрисдикцията1356. И обратно, исканията
на страните, колкото и настоятелни да са, не задължават национал1353
Въпреки наглед либералния подход да остави преценката за „необходимост” на
НЮ, разкрит по делото CJCE, 1995, Bosman, C-415/93, Rec. І-4921, р. 59, СЕО редовно отхвърля запитвания имено на това основание: пост. практика, напр. CJCE, 1997, Palmisani,
С-261/95, Rec. І-2041 и мн. др. Ал. Корнезов говори (струва ми се малко пресилено) за
„оборима презумпция” и приема, че „ирелевантността трябва да се налага по очевиден
начин и между въпросите и предмета на главното дело не трябва да има никаква връзка”
(Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности,
Сиби, С., 2008, с. 114), докато според мен Съдът е доста по-взискателен.
1354
Задължението възниква при „съмнение” (относно валидността или тълкуването на общностна норма” – но във всички случаи само относно приложима или относима към делото норма (виж по-горе т. 8).
1355
Виж напр. CJCE, 1992, Melicke, С-83/91, Rec. І-4871 и мн. др.
1356
Още 1974 г. – CJCE, 1974, Rheinmühlen, 166/73, Rec. 33, пост. практика: CJCE, 1978,
Matheus, 93/78, Rec. 2203 и мн. др. Принципът на служебното начало е прогласен еднозначно в решението по делото CJCE, 1982, C.I.I.L.F.I.T, 283/81, Rec. 3415, на бълг. език
виж 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 60.
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ния съдия да търси помощта на съюзния. Страните не могат нито да
задължат съда да отправи запитване1357, нито да контролират неговото
съдържание1358. Разбира се, те ще имат възможност да изложат съображенията си направо пред СЕС (виж по-долу) – без обаче и там да могат
да поставят нови въпроси или да искат преформулиране1359.
Това се отнася в пълна степен и до последната инстанция – тя е
длъжна да отправи запитване до СЕС не когато и защото някоя от
страните го е поискала, а на същите основания, като всяка друга инстанция – защото отговорът на СЕС ѝ е незаобиколимо необходим,
без него не може да се произнесе. Във всички случаи в мотивите на
решението си националният съдия трябва да обоснове – както защо е
отхвърлил искането на страните (напр. ирелевантност, изяснен в досегашната люксембургска юриспруденция въпрос и т.н.), така и защо
е поискал съдействие от Съда на ЕС.
9.9. Запитването трябва да поставя въпроси, на които не е даден
вече отговор в досегашната практика на СЕС или не са самоочевидни.
Възможно е запитването да се отнася до въпроси, предмет на друго запитване, по което вече има висящо дело пред Съда или пряко свързани
с предмета на друго производство (за отмяна), висящо пред Съда или
ОС. Тогава Съдът или ще съедини делата (ако по-ранното не е в твърде
напреднала фаза), или ще допусне новото запитване, но ще спре производството, докато не приключи предходното дело (чл. 54, § 3 УСЕС).
Когато прецени, че отправените въпроси имат ясен отговор в досегашната му практика, той най-често препраща към нея1360 – като може
да направи това и с мотивирано определение1361.
9.10. Когато запитването не отговаря на едно или няколко от тези
изисквания, Съдът не се колебае да се обяви за некомпетентен и да
отхвърли запитването като недопустимо (дори само с определение,
когато счита некомпетентността за очевидна1362). Първоначално той е
много предпазлив, но в последните години увеличи броя на отхвърлените запитвания.

10. Сезиране на Съда
CJCE, 1978, Mattheus с/Doego, 93/78, Rec. 2203.
Още CJCE, 1965, Singer, 44/65, Rec. 1191.
1359
CJCE, 1998, Kainuun Likenne Oy, C-412/96, Rec. I-5141.
1360
CJCE, 1996, Leclerc, 34/84, Rec. 2915.
1361
CJCE (Оrd.), 1998, Béton express et a., AJ C-405-108/96, Rec. I-4253; CJCE (Оrd.), 2003,
Sicilcassa, C-297/01, Rec. I-7849.
1362
CJCE (Оrd.), 1996, URSSAF et clinique de la Pointe rouge, C-95/96.
1357

1358
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ППЗ започва с писмено запитване, което трябва да бъде изпратено на
съдебния секретар на общностния съд от секретаря на съответната национална юрисдикция. Секретарят публикува в „Официалния вестник” на
ЕС съобщение за постъпилото запитване и комуникира с подлежащите
на уведомяване потенциални участници в производството. Запитването
трябва да бъде оформено така, че да съдържа ясни въпроси, предполагащи също толкова ясни отговори, и да предоставя на СЕС достатъчно
информация, за да може от една страна да прецени допустимостта на запитването и действителната необходимост от отговора, а от друга страна
(без да изземва функциите й по решаването на делото) да даде на националната юрисдикция максимално точен, пълен и полезен отговор.
10.1. Момент за отправяне на запитването. Националният съдия има
свободата да прецени в кой момент от хода на висящото пред него производство е подходящо да отправи запитването (като все пак е длъжен да
съобрази, че отговорът трябва да пристигне преди постановяването на
решението)1363. Все пак според СЕС най-уместно е фактите по делото да
са установени и да са изяснени въпросите, свързани с вътрешното право1364, защото това ще позволи на Съда да се запознае с всички правни и
фактически аспекти, които „могат да бъдат от значение за тълкуването
му”1365. Чл. 267, ал. 3 дава още една ориентировъчна индикация – той говори за „висящо производство”, което автоматично прави недопустимо
всяко искане за преюдициално произнасяне, когато такова не е налице.
Според т. 18 на Информационната бележка на Съда относно ППЗ „националната юрисдикция може да отправи преюдициално запитване до
Съда, след като установи, че за да постанови решение, е необходимо да се
даде заключение по даден въпрос относно тълкуването или валидността;
националната юрисдикция е тази, която най-добре би могла да прецени
на какъв стадий на производството следва да се отправи такова запитване.” Известни рамки обаче определя т. 19: „желателно е решението за
отправяне на преюдициално запитване да се вземе на такъв стадий на
производството, в който запитващата юрисдикция е в състояние да определи фактическата и правната страна на проблема, така че Съдът да разполага с всички необходими данни, за да провери, според случая, дали
правото на Съюза е приложимо към главното дело. Освен това би могло
CJCE, 1977, Simmenthal, 70/77, Rec. 1453, на бълг. език виж 55 най-важни решения…,
цит. съч., с. 283.
1364
CJCE, 1981, Irish Creamery, AJ 36 & 71/80, Rec. 735; CJCE, 1984, Campus Oil, 72/83,
p.2727; CJCE, 1987, Pretore di Salo, 14/86, p. 2545; CJCE, 1992, Meilicke, C-83/91, I, p. 4871.
1365
CJCE, 1981, Irish Creamery, AJ 36 & 71/80, Rec. p. 735; CJCE, 1987, Pretore di Salo,
14/86, p. 2545; CJCE, 1992, Meilicke, C-83/91, I, p. 4871.
1363

406

да бъде в интерес на доброто правораздаване, когато преюдициалното
запитване се отправя в резултат на състезателно производство“.
10.2. Форма
10.2.1. По общностното право (според практиката на СЕС). Интеграционните норми не предвиждат изисквания за форма. Единственото, което произтича от чл. 267 ДФЕС и чл. 23 УСЕС, е изискването запитването да бъде отправено в писмена форма, което съответства и на
общите правила за производствата пред СЕС. То трябва да бъде изпратено от питащата национална юрисдикция, а не от някоя от страните
по делото или пък от правителството на съответната ДЧ. Видът на акта
се определя от вътрешното право.
Информационната бележка на Съда относно ППЗ (т. 20 и 21) определя, че „трябва да се има предвид, че именно този документ служи за
основа на производството, което се развива пред Съда, и поради това
трябва да съдържа данните, позволяващи на Съда да даде отговор, полезен за националната юрисдикция. Поради необходимостта от превод на запитването, то следва да бъде изготвено просто, ясно и точно,
без излишни подробности.” 1366 Според този източник „актът за преюдициално запитване трябва по-конкретно:
– да включва кратко изложение на предмета на спора и установените релевантни факти или поне изясняване на фактическите хипотези,
на които се основава преюдициалното запитване,
– да възпроизвежда съдържанието на приложимите национални разпоредби и да указва, според случая, релевантната национална съдебна
практика, като във всеки отделен случай се правят точни позовавания
(например, страница от „Държавен вестник“ или от конкретен сборник
със съдебна практика, евентуално с препратка към Интернет),
– да указва възможно най-точно релевантните разпоредби на правото на Съюза,
– да излага причините, поради които пред запитващата юрисдикция е възникнал въпросът за тълкуването или валидността на някои
разпоредби на правото на Съюза, както и установената от нея връзка
между тези разпоредби и националното законодателство, приложимо
към главното дело,
„Често за адекватното представяне на контекста на преюдициалното запитване
са достатъчни не повече от десетина страници. Въпреки че актът за преюдициално
запитване трябва да е кратък, той следва все пак да е достатъчно пълен и да съдържа
всички релевантни сведения, позволяващи на Съда и на заинтересованите субекти,
които имат право да представят становища, да получат ясна представа за фактическата и правната обстановка по главното дело” – пак там, т. 22.
1366
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– да съдържа, когато е необходимо, кратко изложение на релевантните доводи на страните по главното дело.”
Самите преюдициални въпроси следва да присъстват в отделна и ясно
обособена част от акта за преюдициално запитване, обикновено в началото или в края му. Те трябва да бъдат разбираеми, без да се препраща
към изложението на мотивите на запитването, което от своя страна предоставя контекста, необходим за извършването на правилна преценка.
10.2.1.1. Процесуалният език. Според чл. 29, ал. 2 ППС езикът на питащата НЮ става процесуален език по делото. Всички писмени становища
се излагат на този език (освен тези на ДЧ, които могат в цялото дело да
ползват своя официален език). В устната фаза по изключение може да се
позволи на страна по основното дело да използва друг от официалните
езици на ЕС. Съдиите и ГА също могат да ползват всеки от официалните
езици, както и ГА за заключенията си. На процесуалния език се постановява и оригиналната редакция на заключението на Съда.
10.2.1.2. Изискването за задължително процесуално представителство пред СЕС (по чл. 19 УСЕС) не се прилага по отношение на ППЗ.
Прилагат се националните разпоредби, уреждащи явяването пред
питащата НЮ. Поради това Съдът допуска дори страните да излагат
съображения и лично.
10.2.1.3. Запазена е възможността за безплатна правна помощ (чл. 104,
ал. 6 ППС). В ППЗ обаче Съдът не се занимава с въпрос за разноски.
10.2.2. Форма по вътрешното право. Запитването се отправя с определение1367 на националната юрисдикция, постановено по реда,
предвиден във вътрешното право1368. С това определение, с което националният съдия спира разглеждането на делото и отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз. Определението трябва да съдържа всички съществени елементи на запитването. СЕС обаче
не осъществява контрол и не се интересува от законосъобразността по
вътрешното право на акта на запитването1369.
По смисъла на чл. 23 УСЕС „решението на юрисдикция на държава-членка за спиране на висящо дело и сезиране на Съда се съобщава на
Съда от съответната юрисдикция”. Изразът „се съобщава”, трябва да
бъде разбиран в смисъл, че самото определение се изпраща на Съда и
именно то служи за сезирането на последния.

1367
В по-редки случаи националното право предвижда отправяне на запитване със
съдебно решение.
1368
CJCE, 1982, Reina, 65/81, Rec. 33.
1369
CJCE, 2000, Gozza et a., C-371/97, Rec. I-7881.
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10.3. Съдържание на запитването
Както бе проследено по-горе, обаче, макар Съдът на ЕС да проявява максимална толерантност по отношение на формата на запитването1370, той извежда няколко ясни изисквания, без които ще обяви
запитването за недопустимо1371 – запитването трябва да съдържа:
10.3.1. Запитването трябва да съдържа ясно представяне на питащата юрисдикция (всеки опит за прикриване на елементи от идентификацията на питащата НЮ се санкционира безпощадно от СЕС с
недопустимост1372);
10.3.2. Запитването трябва да съдържа ясни и изчерпателни мотиви1373 разкриващи защо тя отправя запитването – Съдът на ЕС не
подлага на преценка анализа в мотивите1374, но неясни или твърде лаконични мотиви няма да му позволят да установи съмненията на националния съдия и съответно да постанови полезен отговор1375. Той
многократно – дори и до днес – подчертава значението на мотивите за
предоставянето на полезен отговор1376;
10.3.3. Ясно изложение на фактическата и правна обстановка по делото, вкл. относно стадия на процеса – изложението трябва да съдържа всички „основни елементи”, без да възпроизвежда цялата картина
по делото, дори ако е „лаконично”, стига да е „пълно”1377. Запитването трябва да предоставя достатъчна информация – за страните (за които
СЕС има право както да провери дали са действителни, така и да ги
покани да изложат съображения пред него!), за предмета на спора (от
една страна, за да бъде преценено дали е действителен, от друга – за
да бъде даден полезен отговор), за основните елементи на фактическата и правната обстановка (в която трябва да бъде вписан общностният
отговор), за правната квалификация. Във всички случаи освен основните факти трябва да е анализирано приложимото право и да бъдат
приложени националните процесуални разпоредби. Тази информация
освен на съда, е необходима и на подлежащите на уведомяване субекти,
за да могат да изготвят съображенията си1378. СЕС не се интересува от
CJCE, 1964, Unger, 75/73, Rec. 347.
Подробно виж Информационна бележка относно отправянето на преюдициални запитвания от националните юрисдикции (2009/C 297/01) – http://curia.europa.eu.
1372
Виж наскоро CJCE, 2009, Rakvere Lihakombinaat et a., C-140/08, p. 28-30.
1373
Пост. практика CJCE, 1981, Foglia c/ Novello, 244/80, Rec. 3045; CJCE, 2000, Giovanni
Carra et a., С-258/98, Rec. І-4217 и мн. др.
1374
CJCE, 1996, SEIM, C-446/93, Rec. I-73.
1375
CJCE, 1979, ICAP, 222/78, Rec. 1163.
1376
Наскоро: CJCE, 2009, Woningstichting Sint Servatius, C-567/07, p. 51-55; CJCE (ord.),
2009, Canon Kabushiki Kaisha et a., C-181/09, p. 9-11 и др.
1377
CJCE, 1999, Van derKoy, С-181/97, Rec. І-483.
1378
CJCE, 1982, Holdijk, AJ 141-143/81, Rec. 1299.
1370
1371
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правилността на преценката на фактите и правото от НЮ1379 – а само
от тяхното пълно излагане. Той обаче еднозначно се счита овластен „да
проверява условията за сезирането му, за да прецени дали е компетентен да се произнесе”1380. Едно недобро – непълно, неясно, немотивирано
– запитване не позволява нито на потенциалните участници в производството да вникнат в запитването, нито на съда да с произнесе с достатъчно полезно решение1381. Според т. 7 на Указанията на Съда относно
ППЗ ролята на Съда в рамките на преюдициалното производство е да
тълкува правото на Съюза или да се произнася по неговата валидност, а
не да прилага това право към фактите по главното дело – това е задача
на националната юрисдикция. Съдът не е компетентен да се произнася
нито по въпроси от фактическата обстановка по главното производство,
нито по различните становища относно тълкуването или прилагането
на разпоредби от националното право.
10.3.4. Формулирани въпроси – независимо от броя им и при пълна
свобода на формулировката. „Съображенията, от които може да се ръководи националният правораздавателен орган при определянето на
въпросите, както и това доколко уместни са те с оглед разрешаването
на спора, също влизат в кръга на неговата автономност. Този принцип
е постоянно следван в практиката.” Самото формулиране на въпросите, обаче, е областта „в която, автономността на националния съд като
че ли е ограничена най-силно и най-отдавна” 1382.
10.3.5. Формулировка на запитването. Запитването може да се отнася само до валидността или тълкуването на общностна норма (както
посочих по-горе). То може да се отнася едновременно и за валидността, и за тълкуването на една норма (респ. акт) и може да се състои от
няколко отделни въпроса1383.
СЕС обаче категорично си е запазил правото да „преформулира”
зададените въпроси с оглед обстоятелствата по делото и особено с оглед рамките на собствената му компетентност – в същото време да бъде
действително полезен както на питащия съдия, така и за по-нататъшното прилагане на правото на ЕС от юрисдикциите във всички ДЧ.
10.3.6. Първоначално СЕО приема, че не би могъл да влияе върху преценката на националната юрисдикция относно съдържанието на запитCJCE, 2000, Fornasar et a., C-318/98, Rec. I-4785.
CJCE, 1995, Leclerc-Siplec, C-412/93, Rec. I-179.
1381
CJCE (Оrd.), 1995, Juan Carlos Grau Gomis et a., C-167/94, Rec. I-1023.
1382
Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело CJCE,
1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Rec. 2347 – 55 най-важни решения..., с. 87.
1383
Постоянна и изобилна практика – напр.: CJCE, 1977, Enka, 38/77, Rec. 2203; CJCE,
2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. I-4861; CJCE, 2003, Makedoniko Metro et Michaniki, C-57/01,
Rec. I-1091, p. 56.
1379
1380
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ването, без да бъде изложен на опасността да „се запознава с фактите по
дадения случай” или „да подлага на критика мотивите за искането за
тълкуване”. Това би било „двойна проява на липса на компетентност”.
В действителност „преценката на фактите по делото” би довела до това
Съдът на ЕО „да разреши спора”1384 или „да приложи общностна разпоредба спрямо определен случай”1385. Подобни правомощия надхвърлят
границите на преюдициалната компетентност. Те принадлежат единствено на националната юрисдикция. Въпреки че такъв тип резерва се
среща в практиката и по-нататък1386, съдебната доктрина е стигнала до
противоположно виждане, на което именно се основавам в изложението по-надолу1387. Съдът обаче постоянно преформулира въпросите, за
да ги направи по-ясни и да им даде ясен и използваем отговор1388.
10.3.7. Член 104, § 6 ППС позволява на Съда след изслушване на ГА
да иска разяснения от НЮ. Той може да иска допълнителна информация винаги, когато смята, че тя е необходима, за да прецени допустимостта на запитването или да разбере по-добре действителното съдържание или цел на поставените въпроси – и прави това във всеки
момент в хода на делото1389. Той може да направи това служебно или
по искане на участниците. На практика обаче това е сравнително рядко използвано средство, въпреки голямата му полезност.
10.3.8. СЕС сам определя, че „в случай на неуместно формулирани
въпроси или въпроси, надхвърлящи възложените му с чл. 267 ДФЕС
функции, разполага с възможността от съвкупността от принципи,
прилагани от националните юрисдикции, и по-конкретно от мотивите за акта относно искането за даване на преюдициално заключение,
да извлече принципите на правото на ЕО, които изискват тълкуване
или преценка за валидност, като вземе под внимание предмета на
спора...”1390. Той обединява или разделя въпроси, допълва ги1391, дори
добавя непоставени въпроси или връзки между норми1392; променя по-

CJCE, 1975, Van der Hulst’s Zonen, 51/74, Rec. 79.
CJCE, 1975, Matisa Machinen, 35/75, Rec. 1205.
1386
CJCE, 1980, Eldi Records, 106/79, Rec. 1137.
1387
Виж така Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело
CJCE, 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Rec. 2347 – 55 най-важни решения..., цит. съч., с. 87.
1388
Напр. CJCE, 1994, M. Voogd Vleesimport en export BV, C-151/93, Rec. I-4915 и мн.
други.
1389
CJCE (Ord.), 2002, Wouters et a., C-309/99, Rec. I-5577.
1390
CJCE, 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Rec. 2347 – 55 най-важни решения..., с. 87.
1391
CJCE, 1964, Wagner, 101/63, Rec. 381.
1392
CJCE, 1999, Carbonari et a., C-131/97, Rec. I-110.
1384
1385

411

следователност1393, дори преформулира терминологично1394 или дава
общ отговор на няколко въпроса1395.
10.3.9. Когато въз основа на изложените факти или мотивите на НЮ
прецени, че е необходимо, съдът може да пристъпи към тълкуване на
общностна норма, за която не му е поискано са направи това1396.
10.3.10. Съдът може да трансформира един въпрос за валидност в
тълкувателен1397, когато е ясно, че именно към това водят мотивите
на НЮ, изложените от нея факти и правна рамка1398. В краен случай
той може и да трансформира и тълкувателен въпрос във въпрос за валидност, когато това е очевидно необходимо във връзка с фактите по
делото и мотивите на НЮ1399. Това не се допуска само когато заинтересованата страна по главното производство е можела да иска отмяна
на акта1400. Той може дори да отговори на незададен въпрос, когато установи, че всъщност НЮ е искала да постави именно него1401.
10.3.11. Той може дори да промени (разшири) насоката на запитването – по повод запитване за тълкуване, той може да се произнесе и относно валидността на нормата (или целия акт), ако самото тълкуване го
изисква. Той добавя и други релевантни общностни норми1402, в редки
случаи той заменя общностната норма, за която е запитан, с друга, която именно е релевантна по делото1403. При запитване за преценка на
валидност националният съдия трябва да посочи на какво основание
смята общностната норма за невалидна (предвид основанията за отмяна на общностна норма по чл. 263 ДФЕС) – но СЕС може служебно да
добави и друго основание или да установи невалидност на непосочено
от НЮ основание1404, за да бъде полезен на питащата НЮ.
10.3.12. За сведение: чл. 630 ГПК посочва: „Запитването до Съда на
Европейските общности съдържа описание на фактите по делото,
приложимото национално право, точно позоваване на разпоредбата
CJCE, 1968, Kunstmühle Tivoli, 20/67, Rec. 293.
CJCE, 1992, Syndesmos Melon Tis Elephteras Evangelikis Ekklissias, Vasko SA et a.,
C-381/89, Rec. I-2111.
1395
CJCE, 1975, Albatros, 20/64, Rec. 45.
1396
CJCE, 1978, Simmenthal, 70/77, Rec. 1453; CJCE, 1999, Swaddling, C-90/97, Rec. I-1075.
1397
CJCE, 1997, Krüger, C-334/95, Rec. I-4517; CJCE, 2001, Hewlett Packard, C-119/99,
Rec. I-3981.
1398
CJCE, 1980, Roquette, 145/79, Rec. 2917; още 1965 г. CJCE, 1965, Firma Schwarze,
16/65, Rec. 1081, на бълг. език виж 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 74.
1399
CJCE, 1965, Firma Schwarze, 16/65, Rec. 1082, на бълг. език виж 55 най-важни решения…, цит. съч., с. 74.
1400
CJCE, 1994, Textilwerke, C-188/92, Rec. I-833.
1401
CJCE, 1999, Industrie Aeronautishe…, C-295/97, Rec. I-3735, § 25.
1402
Пост. практика: напр. CJCE, 2004, Michel Trojani, C-456/02, Rec. I-7573.
1403
CJCE, 1992, Belovo, C-187/91, Rec. I-4937.
1404
CJCE, 1981, Rewe с/Hauptzollamt Kiel, 158/80, Rec. 1805.
1393
1394
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или акта, чието тълкуване или валидност е предмет на запитването,
причините, поради които съдът смята, че исканото преюдициално заключение е от значение за правилното решаване на делото, както и
формулировка на конкретното преюдициално запитване. (2) Ако прецени, съдът може да изпрати и препис от делото.”
10.4. Временни мерки. Те са в компетентността на националния съд
– националните процесуални норми обаче не могат да му попречат да
наложи такива временни мерки, които са необходими за гарантиране
на пълната ефикасност на Общностното право1405. Той може да постанови спиране на изпълнението на правния акт, предмет на спора
норма (вкл. и общностен – напр. индивидуален акт, но като се отчете
и общия интерес на ЕС) или други временни мерки до произнасянето
на СЕС по преюдициалното запитване относно валидността на съюзен акт, като приложи правилата за временните мерки, предвидени за
исковите производства пред Съда1406 (виж по-горе Глава 8, т. 10). Тази
възможност е предвидена и в чл. 632 ГПК1407.
10.5. Процесуална автономия и общностна функция на националната юрисдикция. Съдът на ЕС утвърждава и следва принципа
на процесуална автономия на националния съд1408. От този принцип
следва, че при прилагането на общностното право, националните съдии се водят от националните процесуални норми, приложими за делата от компетентността на съответния съд. Това в пълна степен се отнася и относно отправянето на процесуални запитвания. Българският
граждански процесуален кодекс изрично предвижда разпоредби за
тази цел (цитираните разпоредби на чл. 628 – 633 на Глава 59 на ГПК).
Съдът на ЕС обаче налага на националните съдилища разбиране за
общностна овластеност за свободна преценка на приложимите национални процесуални норми. Така ако националният съдия прецени, че
приложима национална процесуална норма му пречи да гарантира
пълната ефикасност на интеграционното право, имат право – а при

1405
CJCE, 1990, Factortame, C-213/89, Rec. I-2433, на бълг. език виж 55 най-важни решения…, с. 287.
1406
CJCE, 1991, Zuckerfabrik, AJ C-143/88 et C-92/89, Rec. I-415, на бълг. език виж
55 най-важни решения…, цит. съч. с. 274; CJCE, 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft,
C-465/93, Rec. I-641.
1407
Чл. 632. Съдът може да постанови подходящи обезпечителни и привременни
мерки по искане на страните, докато производството по делото е спряно.
1408
CJCE, 1976, Rewe, 33/76, Rec. 1989; CJCE, 1976, Comet, 45/76, Rec. 2043 и CJCE, 1991,
Francovich et Bonifaci, AJ C-6/90 et C-9/90, Rec.5357.
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по-смел прочит на юриспруденцията от Люксембург – и задължение
да я оставят неприложена1409.
10.6. Действие на определението за отправяне на запитването.
Определението за отправяне на запитване спира разглеждането на
делото пред националната юрисдикция и сезира СЕС. Националните норми определят неговия процесуален статус – у нас чл. 631, ал. 1
ГПК). В своята практика СЕС се придържа към разбирането, че веднъж
сезиран с валидно запитване, продължава производството за преюдициално заключения, докато запитването не бъде оттеглено отново с
писмен акт или отменено, ако подлежи на атакуване1410.
След произнасянето на СЕС, главното производство пред националната юрисдикция се възобновява (така и по чл. 631, ал. 2 ГПК).
10.7. Атакуемост на определението. Общностното право, разбира
се, не се произнася по този въпрос – той е поставен изцяло в рамките
на процесуалната автономия на националния съд и по-общо на зачитането на конституционните принципи на ДЧ (по чл. 4, § 2 ДЕС), вкл.
националното процесуално право. Практиката в отделните ДЧ е разнообразна (Франция, Обединеното кралство и страните от Бенелюкс
например допуска обжалване, Германия, Италия и др. – не). СЕС еднозначно допуска възможността националният процесуален закон да
позволява атакуването на акта, с който се отправя тълкувателно запитване до него – тълкувателното производство пред СЕС продължава,
докато запитването не бъде оттеглено или отменено1411.
Българският процесуален закон (чл. 631, ал. 1 ГПК, второ изр.1412) не
допуска атакуване на определението за отправяне на преюдициално
запитване до Съда на ЕС – и този подход струва ми се трябва да се определи като по-рационален1413.
CJCE, 1990, Factortame, C-213/89, Rec. I-2433, на бълг. език виж 55 най-важни решения…, с. 287, и постоянна практика.
1410
На практика е прието за редно националната юрисдикция да уведоми, че е
атакувана пред по-горна инстанция. При това положение общностната юрисдикция
отлага своя отговор до произнасянето на вътрешната по-горна инстанция. Питащата
юрисдикция следва да уведоми общностната за решението по обжалването и ако то е
уважено, СЕО прекратява ППЗ, без да постанови отговор. Той ще откаже да отговори
и когато висящото дело бъде прекратено след датата на отправяне на запитването –
било поради оттегляне на иска, било поради споразумение или на други основания.
1411
CJCE, 1978, Simenthal, 106/77, Rec. 629, на бълг. език виж 55 най-важни решения…,
цит. съч,. с. 283.
1412
Чл. 631, ал. 1, второ изр.: „Определението не подлежи на обжалване.”
1413
Подобна теза разгърнато виж у Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 171-180.
1409
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Обратно, националният съдия може да оттегли запитването си по
всяко време, преди СЕС да се е произнесъл – отпадането на необходимостта от запитването обезсмисля и отговора1414. Оттеглянето може да
се дължи както на новооткрити факти или по-задълбочени разсъждения на съда (рядко и като цяло звучащо несериозно), или на прекратяване на висящото пред НЮ дело (оттегляне на иска от ищеца или
признаване на иска от ответника и т.н.).
СЕС допуска и вече отправено му запитване да бъде изменено от отправилата го НЮ – както редактирано (прецизирано), така и допълнено с нови (съществени) въпроси1415.
Най-сетне националният съдия не е препятстван да отправи и ново
запитване по същото дело – ако след получаването на отговора по първото си запитване и продължаването на хода на делото възникнат нови
въпроси от съществено значение и от компетентността на СЕС, той
може отново да потърси съдействието му1416. Трябва да става дума обаче
за обективна промяна в обстоятелствата по делото – и затова СЕС настоява запитването, макар и по преюдициален въпрос, да се отправя в
момент, когато делото е достатъчно напреднало и е в достатъчна степен
изяснено както от фактическа, така и правна гледна точка, за да може
запитването да резултира от установеното, а не да го предхожда и в този
смисъл да е непълно и поради това прибързано (виж по-горе). Ново запитване по същото дело може да бъде отправено и от по-горната национална инстанция1417. Новото запитване може да има за предмет дори
просто разясняване на отговора по предходното запитване.

1414
Пост. практика: CJCE, 1978, Simenthal, 106/77, Rec. 629; CJCE, 1994, Eurico Italia, AJ
С-332, 333 et 335/77, Rec. І-711 и мн. др.
1415
CJCE, 1995, Atlanta (I), С-465/93, Rec. І-3761 и CJCE, 1995, Atlanta (ІI), С-466/93, Rec. І-3799.
1416
CJCE (Ord.), 1986, Wünsche, 69/85, Rec. 947.
1417
CJCE (Ord.), 1986, Wünsche, 69/85, Rec. 947.
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V. Ход на производството
11. Изпращане и уведомяване

11.1. Определението (или решението в други ДЧ) на НЮ за отправяне на запитване до СЕС се изпраща на Съда в Люксембург с препоръчано писмо.
Актът за преюдициално запитване и релевантните документи (поконкретно съдебната преписка или неин препис, според случая) трябва да се изпратят от националната юрисдикция директно до Съда с
препоръчано писмо (адресирано до „Greffe de la Cour de justice, L-2925,
Luxembourg“, tél.: + 352 4303-1).
11.2. С на Съда вписва запитването в Регистъра на Съда и дава номер на делото. Номерът се състои от буква („С” – „Cour de justice”, фр.,
„Court of Justice”, англ.) и пореден числов номер и последните две цифри от годината на завеждане (напр. С-15/09).
11.3. Той публикува съобщение за постъпилото запитване в Официалния вестник на ЕС (серия „С” – communications) (чл. 16, ал. 6 ППС),
в което се посочват страните1418, питащата юрисдикция, резюме на поставените въпроси.
11.4. Запитването се превежда на всички официални езици на ЕС и
се изпраща (заедно с копие на оригинала) на всички ДЧ (или резюме,
ако запитването е много обемно (чл. 104, ал. 1 ППС). Получава се от
съответната национална служба във всяка ДЧ (у нас – Министерство
на външните работи, Отдел „процесуално представителство пред съдебните институции на ЕС” в Дирекция „Правно-нормативна”).
11.5. С уведомява страните по основното дело (основни и встъпили)
и им изпраща препис от него1419.
11.6. С изпраща копие на запитването на ЕК и на органа, автор на
акта, предмет на запитването.

1418
Ако страна е направила искане за конфиденциалност, се публикуват само инициалите ѝ или дори се обозначава с Х или У: CJCE, 2002, X et Y, C-436/00, Rec. I-10829.
1419
Пост. практика: CJCE, 1973, Bollmann, 62/72, Rec. 269, spéc. 275; CJCE, 1998, Cabour
et Nord Distribution Automobile, C-230/96, Rec. I-2055, spéc. 2093 и др..
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А. Писмена фаза
12. Подготовка на делото (чл. 23 УСЕС и чл. 95, чл. 103 и 104 ППС)
ППЗ се подчинява на особени процедурни правила, които отразяват спецификата му и ясно го отличават от всички останали производства пред съдилищата на ЕС1420. Те отразяват неговите принципни
отлики: не решава спор, няма състезателен характер, изобщо няма
страни (като страните по основното дело, по повод което се отправя
запитването, не стават страни по делото пред общностния съд – дори
да бъдат поканени от него да изложат съображения), не се провежда
разследване, делото по правило се води кореспондентно и то между
съдии (национален и общностен).
12.1. Запитването се изпраща на езика на питащата юрисдикция,
който ще бъде „процесуален език” по делото.
12.2. Всички уведомени (според мен е неуместно да се говори за
„страни”, по това производство страни не се конституират, „встъпване” е недопустимо1421, евентуално може да се говори за „участници” в
процеса) имат възможност да изложат своите съображения писмено в
срок от 2 месеца от уведомяването1422. Те могат и да не направят това,
като си запазват правото да се произнесат в устната фаза или да не вземат отношение (обикновено страните по главния спор и Комисията
представят такива). Понякога обаче съдът може да покани конкретно
една ДЧ да изложи становище, ако смята, е решението може да я засяга1423. Становищата не могат да целят промяна на обхвата или съдържанието на запитването или редакцията на отделните въпроси – те не
представляват „заключения”, а трябва да се отнасят до повдигнатите
правни въпроси. Становищата не се превеждат, а на всички останали
участници се изпраща копие.
12.3. Искане за участие на лица или органи, различни от изброените в чл. 23 УСЕС, е недопустимо1424. Трета страна не може да се включи
в производството пред СЕС ако не е включена в производството пред
1420
СЕО сам определя това производство като „производство между съдии” – CJCE,
1965, Hessische Knappschaft, 44/65, Rec. 1965, p. 1191 – Постоянна практика: CJCE, 1994,
SAT Fluggesellschaft, C-364/92, Rec. 1992-I, p. 55 и др.
1421
Още CJCE (Оrd.), 1964, Costa / ENEL, 6/64, Rec. 1195, 1198.
1422
Чл. 20, ал. 2 и 3 ППС. Той може да се удължи с 10 дни – чл. 81, ал. 2 ППС, и още
при форсмажор – чл. 45 УСЕС.
1423
CJCE, 1978, Hansen Jun et a., 148/77, Rec. 1787.
1424
CJCE, 1968, De Sicco, 19/68, Rec. 699.
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националната юрисдикция, дори когато поиска това, съдът отхвърля
искането и служебно1425.
12.4. Този, който излага съображения пред СЕС в рамките на едно ППЗ,
не може да изменя материалния обхват на въпросите1426. Право да променят тяхното съдържание не притежават дори страните по висящото национално дело – както по отношение на времевия, така и по отношение
на материалния обхват на запитването или изобщо неговата уместност.
12.5. Съдът не се занимава изобщо с преценка на фактите или правната
им квалификация – той се води единствено от изложеното от питащата
НЮ в запитването1427. Той не се занимава и с факти, възникнали или установени след отправянето на запитването1428. Обратното би означавало намеса в преценката на НЮ, за което СЕС е безусловно некомпетентен.
12.6. В тълкувателното производството не се осъществява размяна
на писмени реплики и дуплики – изложенията са еднократни и окончателни.
12.7. Председателят на Съда определя съдия-докладчик (СД), който,
по неписано правило, трябва да не е от държава, пряко1429 заинтересована от делото.
12.8. СД подготвя предварителен доклад, който:
– систематизира и анализира накратко изложените от питащата
НЮ фактически и правни обстоятелства;
– предлага се съдебен състав;
– предлага или не включване на ГА (не винаги, само ако се поставят
съществени правни въпроси);
– предлага да има или не устна фаза;
– предлага необходими подготвителни мерки.
12.9. Предварителният доклад се обсъжда от Административното
събрание на Съда (всички съдии, ГА и С), което:
CJCE (Ord.), 1964, Costa/ENEL, 4/64, Rec. 1191, на бълг. език 55 най-важни решения…, цит. съч,. с. 109.
1426
CJCE, 1975, Coenen, 39/75, Rec. 1547 – цит. по Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело Hessische Knappschaft, горецитирано, с. 73.
1427
CJCE, 2003, Neri, C-153/02, Rec. I-5583.
1428
CJCE, 1998, AGS Assedic, C-235/95, Rec. I-4531.
1429
Задължителното поканване на всички ДЧ да изложат съображения по всяко
постъпило преюдициално запитване ясно отразява разбирането, че всички ДЧ като
„господари на Договорите” се считат принципно заинтересовани от преценката за
валидност или тълкуването на общностните норми.
1425
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– решава какъв състав да гледа делото: 3-членен (по-елементарни
въпроси), 5-членен (най-често), Големия състав (при особена правна
сложност или значимост, или задължително ако ДЧ или институция
на ЕС поиска; винаги с участието на ГА) или в краен случай на Пленума (при особено голяма важност или по чл. 16 УСЕС), а Председателят
на Съда определя конкретния състав;
– решава дали да участва ГА;
– определя други процесуални мерки.
12.10. Отказ от произнасяне. СЕС може да откаже да се произнесе,
когато:
12.10.1. се счита некомпетентен (напр. ако питащият или запитването не отговарят на изискванията);
12.10.2. отговорът на поставените въпроси може да бъде открит в досегашната (му) практика по преюдициални заключения. СЕО може с
мотивирано определение да откаже да отговори, като посочи предишното решение (или решения), където може да бъдат открити нужните
отговори (чл. 104, § 3 ППС.). Възможно е в рамките на едно запитване
СЕО да отговори на един или няколко от въпросите (като има право и
да ги преформулира), а по един или повече други въпроси да препрати към практиката.
12.11. Съдът може да спре делото, ако запитването да се отнася до
въпроси, предмет на друго запитване, по което вече има висящо дело
пред Съда или пряко свързани с предмета на друго производство (за
отмяна), висящо пред Съда или ОС, докато не приключи предходното
дело (чл. 54, § 3 УСЕС).
12.12. Той може да го прекрати служебно, когато отпадне необходимостта от произнасяне – при:
– отмяна на акта, предмет на запитването1430;
– оттегляне на запитването от НЮ;
– прекратяване на основното дело пред НЮ.

Б. Устна фаза
13. Устна фаза
13.1. Факултативност
13.1.1. Устна фаза се провежда винаги, когато някой от подлежащите от уведомяване мотивирано поиска това или по собствена инициа1430

CJCE, 2000, Imperial Tobacco, C-74/99, Rec. I-8599.
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тива на съда. В такъв случай ще важат всички приложими за производствата пред СЕС общи правила. В противен случай по предложение на
съдията-докладчик и след изслушване на ГА, съдът може да реши да
не открива устна фаза на производството и да пристъпи към постановяването на решение.
13.1.2. Според чл. 103, ал. 3, устна фаза не се провежда и когато съдът прецени, че:
– вече се произнасял по поставените въпроси (по друг повод);
– отговорът на поставените въпроси произтича ясно от общата му
практика;
– отговорът е самоочевиден или въпросите са неуместни и не предполагат отговор;
– запитването е очевидно недопустимо.
13.2. Провеждане на устната фаза
13.2.1. Съставът, определен да гледа делото, се запознава детайлно
с предварителния доклад на СД и решава дали да се провежда устна
фаза (в повечето случаи положително) и постановява, ако са необходими, други процесуални мерки.
13.2.2. След приключването на писмената фаза, С уведомява всички,
подлежащи и на първоначално уведомяване (независимо дали са изложили становище или не) за взетите решения и ги поканва в 3-седмичен срок да заявят желаят ли да бъдат изслушани (чл. 104, ал. 4 ППС).
13.2.3. Съдът може да укаже на участниците върху кои елементи да
се съсредоточат в устните си изложения1431.
13.2.4. Изслушването се прави по реда на заявяване, дава се възможност за реплики. Съдиите и ГА могат свободно да задават въпроси.
13.2.5. Чл. 61 ППС предвижда възможност по изключение съставът
да реши да се проведе второ устно заседание (ако при първото изслушване е възникнал правен въпрос, по който съдът намира за нужно
участниците да бъдат изслушани1432).
13.2.6. След края на устните състезания ГА излага заключенията си.
След тях страните нямат право да излагат съображения1433 – заключенията на ГА се считат за начало на разискванията по делото1434.

Председателят на Съда проявява особена критичност към изкуствените опити
за налагане на изслушване от Съда на страните по висящото пред НЮ дело по същество – знаков пример от декември 2009 г. (!): CJCE (Ord.), 2009, Football Association Premier
League et a., AJ C-403 & 429/08, p. 6 & 9.
1432
CJCE (Ord.), 2002, Wouters et a., C-309/99, Rec. I-5577.
1433
CJCE, 2000, Emesa Sugar, C-17/98, Rec. I-675.
1434
CJCE, 2000, Schröder, C-50/96, Rec. I-743.
1431
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13.2.7. След изслушването на заключенията на ГА започва съдебното съвещание. В тях участват само съдиите от състава, гледал делото
– без сътрудници, не присъства и ГА. То започва с писмена позиция
на СД по заключенията на ГА. При несъгласие с тях, задължително
се провежда устно съвещание. След това СД изготвя проекторешение,
което членовете на състава обсъждат, може и писмено. При различия
между членовете на състава, се провежда устно съвещание. Гласуване
се провежда само ако не се постигне съгласие. Съдиите нямат право на
особено мнение по решенията.
13.2.8. Решението се подписва от съдиите в състава и се прочита (или
резюме, ако решението е твърде обемно) в открито заседание с призоваване на страните по главното дело, на които се връчва препис от него.
13.2.9. Техника на тълкуването. При упражняването на своята тълкувателна компетентност общностната юрисдикция използва всички
тълкувателни методи. Тя нерядко прибягва до езиково тълкуване (заради многообразието от еднакво валидни езикови версии на правните норми), прилага систематично и историческо тълкуване. Въпреки
това най-използваният метод е телеологичният1435.
13.3. Продължителност на производството. Традиционно доктрината
анализира твърде голямата продължителност на тълкувателното производството пред общностния съд. От една страна, със задълбочаването на интеграцията нарастват значително обхванатите от интеграционната правна
уредба материи, което естествено предполага и необходимост от люксембургско съдействие на националните съдилища в тези материи. От друга
страна се увеличава броят на членуващите държави (от 6 на 15) – и с това
на броя на годните да отправят запитване национални юрисдикции. Найсетне масовизира се осведомеността за възможността за „резервно правосъдие чрез тълкуване” и неговата ефективност във всички ДЧ. Така в края
на 5-то десетилетие на европейския интеграционен процес (към 2002 г.)
средната продължителност на производствата надминава 2 години.
През януари 2000 г. работна група, начело с датчанина Оле Дю1436 изготвя доклад „За бъдещето на съдебната система на ЕС”1437, в който се
анализират голямата продължителност на производството и причините
за нея и се правят серия предложения за подобрения, някои от които възприети от самия СЕО и отразени във вътрешните му актове. В резултат

1435
„Почти до степен на изключителност”, според Жан БУЛЮИ, Марко ДАРМОН, 55 най-важни решения…цит. съч., с. 51.
1436
Ole DUE, бивш председател на Съда на ЕО (1988–1994).
1437
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/pdf/due_en.pdf
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през 2007 г. средната продължителност на производството е намалена до
близо 1.5 година, така е и до днес1438. Това не се смята за задоволително.
Предвидени бяха обаче възможности за бързо и спешно производство, приложими в случаите, когато редовното производство не би
имало ефективност (виж по-долу).
13.4. Бързо производство. Когато прецени, че отговорът от Люксембург й е необходим в значително по-кратък срок, отколкото обикновено продължава едно тълкувателно производство пред СЕС, той може
изрично да поиска бързо произнасяне. Искането му може да е наложено както от кратки срокове по вътрешното право за произнасяне по висящото пред него дело, така и поради фактически обстоятелства, които
не позволяват да се изчака обикновеното производство. Първото дело,
по което се прилага бързо производство, се гледа през 2001 г.1439.
Материята е уредена в чл. 23-а УСЕС1440 и чл. 104-а ППС.
13.4.1. Искане за бързо тълкувателно производство (БТП) може да направи само питащата НЮ – и само когато изложените обстоятелства налагат незабавно произнасяне. Затова искането трябва да е ясно и изчерпателно мотивирано: да доказва основателността на предположението,
че могат да настъпят непоправими щети, че има сериозна опасност от
засягане на значими общи интереси и др. Икономическите аргументи
традиционно се отхвърлят1441 – финансовите щети не се считат за непоправими1442. Не се счита за необходимост от незабавно произнасяне обаче фактът, че става дума за проблем, отнасящ се за множество еднотипни дела пред НЮ – както през октомври 2009 г. е отхвърлено искането
на френския Държавен съвет (с функции на върховен административен
съд!), поискал бързо тълкуване на интеграционна норма, приложима
по множество еднотипни финансови дела с голям интерес (напр. дело
на най-голямата в света верига от хотелски вериги Accor)1443.
13.4.2. Въз основа на искането на НЮ, съдията-докладчик прави
предложение.
13.4.3. Решението се взема от председателя на Съда, след изслушване на ГА (чл. 104-а, ал. 1 ППС). Преценката зависи от установяването
1438
Средната продължителност на делата по преюдициални запитвания за периода
2005–2009 г. е 18 м.
1439
Първо прилагане: CJCE, 2001, Jippes, C-189/01, Rec. I-5689 – спешност във връзка
с мерки за борба с епидемията от шап. Съдът постановява отговор на запитването за
11 седмици.
1440
Добавен с Решение № 2008/79, обн. ОВЕС, № L-24 от 29. 01. 2008, с. 42
1441
Наскоро: CJCE (Ord.), 2009, Makhyrshim-Agan Holding c/ Commission, C-69/09 P, p. 10.
1442
CJCE (Ord.), 2004, Richert, C-81/04, Rec. I-5577.
1443
CJCE (Ord.), 2009, Ministre du Budget c/ Accor, C-310/09, р. 8-10.
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на особена неотложност, но в огромната част от случаите исканията се
отхвърлят, поради което възможността за бързо производство се определя като твърде неефективна.
13.4.4. Същността и основната отлика на бързото производство е във
възможността председателят на Съда да определи срок за представяне
на становища на подлежащите на уведомяване органи и лица по чл. 23
УСЕС може да е по-кратък срок от общоприложимия срок от 2 м., но
не по-малко от 15 дни (ал. 3). Председателят може също да ги покани
да ограничат своите писмени становища до основните правни положения, поставени в запитването.
13.4.5. Втора отлика е задължението на председателя да определи
датата на устното заседание незабавно и тя да се съобщи на страните
по основното дело и всички заинтересовани заедно с връчването на
самото запитване (ал. 2).
13.4.6. Ако постъпят писмени становища от уведомените лица и органи, те се съобщават преди съдебното заседание, а не се изпращат (ал. 4).
13.4.7. Решението по преюдициалното запитване се постановява задължително след изслушване на ГА (ал. 5).
13.4.8. Като разновидност на бързото производство може да се определи
предвидената в чл. 55, § 2 ППС възможност председателят, „при особени
обстоятелства”, да реши определено дело да се разгледа с предимство.
Бързо произнасяне се допуска при наистина сериозни основания. По
знаковото българско дело Кадзоев1444 по съображения, свързани с правата
на задържано лице и необходимостта от бързо произнасяне, сезирането
на СЕО е направено на 10 август 2009 г., обявено е за допустимо на 7
септември и СЕО се произнася след 80 дни. По делото Detiček1445 съдът
отдава значение на факта, че едно дете е отвлечено от майка си, а националните съдилища постановяват две противоречащи си решения – в
полза на всеки от двамата родители – и СЕО се произнася за 63 дни.
13.5. Спешно производство. Чл. 23-а УСЕС предвижда за преюдициални запитвания, свързани с единствено с пространството на свобода, сигурност и правосъдие (по Дял V на Част ІІІ ДФЕС), възможност за спешно
производство, уредено в чл. 104-b ППС и всъщност подчинено на по-усложнени правила1446. Чл. 267, ал. 4 ДФЕС изрично задължава съда „да се
CJCE, 2009, Kadzoev (Huchbarov), C-357/09 PPU, p. 27, 32 et 33.
CJCE, 2009, Detiček c/ Sgueglia, C-403/09 PPU, p. 30 et 61.
1446
Точка 36 на Информационната бележка на Съда относно ППЗ: „Без да е възможно тук да се изброят изчерпателно подобни положения, по-специално поради
разнообразието и непрекъснатото развитие на правото на Съюза в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, една национална юрисдикция например би могла да направи искане за разглеждане по реда на спешното преюдициално
1444
1445
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произнесе във възможно най-кратък срок, когато бъде повдигнат преюдициален въпрос по висящо дело във връзка със задържано лице”1447.
„Спешното преюдициално производство опростява различните
етапи на производството пред Съда, но прилагането му включва сериозни ограничения за Съда, както и за страните и другите заинтересовани лица, които участват в производството, в частност държавите
членки. Следователно прилагането му трябва да се иска само ако с оглед на обстоятелствата е абсолютно необходимо (т. 35 и 36 на Информационната бележка на Съда относно ППЗ
13.5.1. Искането може да се направи както от НЮ, така и от страна
по главното дело (чл. 104-b, § 1, ал. 1). Дори и без направено искане
обаче председателят на Съда може, при „явна на пръв поглед необходимост”, да поиска съставът, който ще гледа делото, да прецени необходимостта от спешно разглеждане на запитването.
За даде възможност на Съда бързо да реши дали следва да приложи
спешното преюдициално производство, искането трябва да съдържа
правните и фактически обстоятелства, които установяват неотложността, и по-специално какви са опасностите при разглеждане на запитването по общия ред. Доколкото е възможно, запитващата юрисдикция излага накратко своето становище във връзка с отговора, който следва да се даде на поставените един или повече въпроси. Подобно
изложение улеснява страните и другите заинтересовани лица, които
участват в производството, да определят своята позиция, както и Съда
да вземе решение, и така допринася за бързината на производството. Искането за прилагане на спешното преюдициално производство
трябва да бъде представено във форма, която да даде възможност на
секретариата на Съда незабавно да установи, че преписката трябва да
се обработи по специален начин. За тази цел е уместно искането да се
представи в документ, отделен от самия акт за преюдициално запитване, или в придружително писмо, което изрично съдържа това искане.
Що се отнася до самия акт за преюдициално запитване, в неотложни
случаи е още по-важно той да бъде кратък, тъй като това допринася за
бързината на производството1448.
производство в следните случаи: в случая, посочен в чл. 267, ал. 4 ДФЕС, на задържане
или лишаване от свобода на дадено лице, когато отговорът на поставения въпрос е
решаващ при преценката на правното положение на това лице или при спор относно родителски права или отглеждане на деца, когато компетентността на сезирания
съгласно правото на Съюза съд зависи от отговора на преюдициалното запитване.”
1447
Конфузният български превод използва в ал. 4 израза „пред национален съдебен орган”, докато в ал. 2 и 3 говори правилно за „национална юрисдикция” – оригиналът на договора просто използва един и същи термин.
1448
Точка 38-40 на Информационната бележка на Съда относно ППЗ.
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13.5.2. Съдията-докладчик посочва искането в доклада си, и решението се взема от съдебния състав, след изслушване на ГА.
13.5.3. Секретарят незабавно съобщава преюдициалното запитване
само на страните, на ДЧ, от която е питащата НЮ, както и на институциите на ЕС по чл. член 23, ал. 1 УСЕС (ЕК и автора на акта).
13.5.4. Решението за спешно производство се взема от Съда – „само
въз основа на мотивирано искане на запитващата юрисдикция. По изключение Съдът може да реши служебно дадено преюдициално запитване да бъде разгледано по реда на спешното производство при
явна необходимост от това.
13.5.5. Решението определя срока за предоставяне на становища от
заинтересованите по чл. 23 УСЕС и им се връчва незабавно, както и на
НЮ. Решението може да уточнява правните въпроси, които тези становища следва да разгледат, и да определя максималния им обем (§ 2).
13.5.6. След това решението и самото запитване се изпращат и на
останалите субекти по чл. 23 УСЕС.
13.5.7. Всички изпращания и уведомявания могат да се направят и с
технически средства (факс, електронна поща и т.н. – § 5, ал. 2).
Националните юрисдикции, които правят искане за спешно преюдициално производство, се приканват да посочат електронна поща
или евентуално факс, които Съдът да може да използва, както и електронна поща или евентуално факсове на представителите на страните
по делото. Препис от подписания акт за преюдициално запитване заедно с искане за разглеждане по реда на спешното производство може
да бъде изпратен предварително на Съда по електронна поща (ECJRegistry@curia.europa.eu) или факс (+352 43 37 66). Обработването на
запитването и на искането би могло да започне още при получаване
на такъв препис. Оригиналите на тези документи трябва все пак да
бъдат изпратени в най-кратки срокове на секретариата на Съда1449.
13.5.8. Датата за устното заседание на съда се съобщава „във възможно най-кратък срок”.
13.5.9. Най-съществената особеност, освен възможното ограничаване на срока за излагане на становища и посоченото ограничаване на
заинтересованите лица, при особено спешни случаи е възможно произнасяне без писмена фаза – т.е. изобщо без уведомяване на заинтересованите и получаване на разглеждане на техни становища (§ 4).
13.5.10. Съставът може да реши да проведе заседание само с трима
съдии.
13.5.11. Съставът обаче може да върне делото на общото събрание
на Съда, което да го разпредели на по-голям състав.
1449

Точка 41-42 на Информационната бележка на Съда относно ППЗ.
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13.5.12. Съставът, който гледа делото, се произнася задължително
след изслушване на ГА.

VI. Произнасяне по запитването
14. Решението съдържа три части (чл. 63 ППС)1450

14.1. Първата част включва (освен техническите елементи: представяне на питащата НЮ, имена на страните по основното дело и др. – виж чл.
63 ППС) поставените от националната юрисдикция въпроси и обстоятелствата, които са я накарали да вземе решение за отправяне на запитване.
14.2. Втората част е анализ на поставените въпроси и излагане мотивите на отговорите. Те твърде често са особено пространни и широкообхватни и от тях ясно личи съзнанието за особено същественото
значение на неговите тълкувания – не само за решаването на делото
по същество, но и за точното и еднакво прилагане на тълкуваните норми във всички ДЧ и от всички органи на ЕО. Проследяват се фактите
и приложимото право.
14.3. Третата част е диспозитив и съдържа заключенията на Съда.
Заключението обикновено е формулирано така, че да позволява на отправящата запитването юрисдикция да реши правилно поставеното
пред нея дело, но също така и всички останали субекти на правото на
ЕО и ЕС да разберат решението и да се съобразят с него (по отношение
валидността, така и на тълкуването).
Секретарят на общностната юрисдикция изпраща решението на
секретаря на питащата. То се обнародва и в Официалния вестник на
ЕС (серия С).
14.4. По процедурни въпроси, както и по въпросът за допустимостта, Съдът се произнася с определение (чл. 92, § 1 ППС). Той може да
обяви запитването за недопустимо, тъй като се отнася за вече поставян въпрос („налага се недвусмислено от съдебната практика”), но от
мотивите му може да бъде извлечен отговор на поставените въпроси,
вкл. и чрез препращане към негови предишни решения1451. Според
Това може да се проследи в до скоро единственото издание на български език
на практика на СЕО – 55 най-важни решения..., цит.съч., както и в един нов сборник:
Станислав КОСТОВ (съст.), Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика, Сиби, С.,
2008. Виж също Александър КОРНЕЗОВ (съст.), Преюдициалното запитване до Съда на
ЕО. Сборник нормативни актове и практически указания, Сиби, С., 2008.
1451
CJCE, 2001, Welthgrove, C-102/00, Rec. I-5679 и мн. др.
1450
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чл. 104, § 3 ППС Съдът подхожда по същия начин и когато отговорът
„не оставя място за разумно съмнение”.

15. Неатакуемост и правна сила на решението

15.1. Неатакуемост. Определенията и решенията на Съда по тълкувателни производства не подлежат на атакуване. Разбира се, когато
Съветът овласти Общия съд да постановява тълкувателни решения, те
по изключение ще подлежат на преразглеждане от Съда (но по предложение на Първия ГА, не по искане на страните, респ. също не трябва да
се разглежда като атакуемост). Дори новооткрити факти не са основание за преразглеждане, още по-малко отмяна. Тълкувателните решения
на СЕС не решават спор и непораждат никакви преки правни последици за частните лица. За тях остава широко отворена възможността по
националния процесуален ред да търсят преразглеждане на решението
на НЮ. Когато НЮ установи необходимостта от „преразглеждане” на
отговора на СЕС, тя просто може да отправи ново преюдициално запитване, в което да отрази новите обстоятелства1452. Свободно може да
отправи свое запитване и по-горната национална инстанция.
Неприложима е общата възможност за поправяне на грешки (чл. 66
ППС) и пропуски (чл. 67)1453. Може да се иска и изясняване на постановеното решение (предвидено за другите производства в чл. 102) – но
неясноти могат да се преодолеят и с ново преюдициално запитване.
15.2. Пряка задължителност на тълкувателните решенията на СЕС
15.2.1. Решението е задължително за юрисдикцията, отправила запитването1454. Така приема и чл. 633 ГПК1455. Тя трябва да възобнови
спряното висящо производство и да го реши съобразно отговорите на
общностния съд1456. Последният не е компетентен да проследи дали и
как се изпълнява неговото решение. Ако решението на националната
юрисдикция не е съобразено с това на СЕС, е възможно обжалването
му като незаконосъобразно. Обвързващи за НЮ са както диспозитивът,
така и мотивите на решението на СЕС1457. НЮ не може да коментира,
още по-малко да подлага на преоценка становището на СЕС – тя е длъжCJCE, 1978, Milac, 8/78, Rec. 1721.
CJCE, 1979, Milch-, Fett– end Eierkontor, 29/68, Rec. 855.
1454
Още 1969 г. – CJCE, 1969, Sirena, 40/70, Rec. 3169.
1455
„Чл. 633. Действие на решението по преюдициалното запитване. Решението на
Съда на Европейските общности е задължително за всички съдилища и учреждения
в Република България.”
1456
Пост. практика: CJCE, 2001, Bacardi, C-253/99, Rec. I-6493 и мн. др.
1457
CJCE (Ord.), 1978, Bosch, 135/77, Rec. 855.
1452
1453
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на да извлече последиците от него, релевантни към висящото пред нея
дело. СЕС дори говори за последици, като „сила на присъдено нещо”1458,
което, разбира се, трябва да се чете в смисъл на пряко обвързващо, не в
тесния смисъл на понятието, доколкото не решава спор.
Според т. 31 на Информационната бележка на Съда относно ППЗ
„би било добре, ако националната юрисдикция уведоми впоследствие
Съда за последиците от неговото заключение по главното дело и евентуално му изпрати крайното си решение.
15.2.2. Задължителността на решението не е препятствие за искане на разяснения на решението1459 (виж по-долу) или за отправяне на
ново запитване по същото дело, на ново основание (с нови въпроси).
15.2.3. Решението е пряко обвързващо и за всички последващи инстанции по делото, по което е отправено.
15.2.4. Когато става дума за тълкуване на норма от Правото на ЕС,
тълкуването на СЕС става част от тълкуваната норма и неговото незачитане е равно на незачитане на самата норма. Тук доктрината за
силата на тълкувателните решения на конституционните съдилища
намира широко приложение.
15.2.5. Когато запитването се отнася до преценка за валидност, установяването на невалидността на практика последици, близки до тези
на едно решение, удовлетворяващо иск за отмяна (по чл. 263 ДФЕС)
– макар теорията да борави с понятия като „относителна” или „виртуално абсолютна” сила на решението.
Не следва да се търси съществена отлика в последиците на едно решение за отмяна на акт по чл. 263 ДФЕС и на едно решение за прогласяване на недействителност на акт по чл. 267 ДФЕС по отношение на
действието във времето. Преюдициално прогласената недействителност също ще има обратно действие, но и също ще може да се приложи предвидената по чл. 264, ал. 2 ДФЕС (стар чл. 231, ал. 2 ДЕО)
възможност изрично да постанови кои от вече настъпилите последици
ще счита за окончателни1460.
15.3. Косвена задължителност. Може да се приеме, че констатирането на невалидността има действие по отношение на всички1461. В
същото време практиката на СЕС допуска (обратно на разбирането
за сила на присъдено нещо) повторното поставяне под въпрос на вече
установена невалидност1462.
CJCE (Ord.), 1986, Wünsche, 69/85, Rec. 947.
CJCE, 1994, Steen, C-132/93, Rec. I-2715.
1460
CJCE, 1985, Société des produits de maïs, 112/83, Rec. I-7089.
1461
CJCE, 1981, International Chemical Corporation, 66/80, Rec. 1191.
1462
В своята преценка по запитването СЕО се ограничава само до изложените от
1458
1459
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Чл. 633 ГПК неумело потвърждава това разбиране: „Решението на
Съда на Европейските общности е задължително за всички съдилища
и учреждения в Република България.” Очевидно задължителността се
отнася за всяка юрисдикция по смисъла на чл. 267, не само за „съдилищата”, а и за всеки друг национален правоприлагащ орган, не само
„учрежденията”…
Смятам, че в пълна степен трябва да се приеме, че и решенията за
тълкуване на общностна норма се ползват с действие erga omnes1463
– доколкото практиката на СЕС е основен източник на правото на ЕС, на
която националните съдилища могат да се позовават и от която не могат
да се отклоняват в решенията си по делата, които гледат, и доколкото самият СЕС отказва да се произнася по въпроси, отговорите на които могат
да бъдат открити в досегашната му практика (чл. 104, § 3 ППС).
Вън от всякакво съмнение, заключенията на СЕС са обвързващи за
всеки друг в ДЧ, а и по-широко за всички субекти на правото на ЕС –
на първо място институциите, органите и службите на ЕС, включително и тази, която е автор на акта. Това е естествено и предвид ролята на юриспруденцията на СЕС като източник на правото на ЕС. Институциите на ЕС са длъжни да вземат всички мерки (по аналогия от
чл. 266 ДФЕС), за да се съобразят с последиците от решението на СЕС,
прогласяващо невалидността на общностен акт/норма, аналогично
на задължението им в случаите, когато съдът я е отменил по реда на
производството за отмяна по чл. 263 ДФЕС. СЕС допуска дори възможност за търсене на обезщетение за вреди, настъпили поради неизпълнението на това задължение от съюзна институция1464.
Същото задължение тежи и на националните органи, които трябва да
не прилагат нормата, за която СЕС е установил, че е недействителна1465.
Нещо повече – в случай на противоречие между общностен правен
акт и решение на СЕС, постановено по тълкувателното производство
по чл. 267 ДФЕС, решението ще има предимство, когато нормата/акта,
за които се отнася, заема по-високо място в йерархията на интеграционните правни източници.
Така съдебната практика на СЕС няма самостоятелно място в йерархията на източниците на правото на ЕС, а отделните тълкувателни
решения се вписват в акта/нормата, за чиято валидност или тълкуване се отнасят.
питащия съдия основания; освен това в своя отговор той установява невалидност с
оглед обстоятелствата по висящото дело пред националната юрисдикция. Той не се
произнася относно вече настъпилите в изпълнение на тази норма (акт) последици.
1463
CJCE, 1963, Da Costa, AJ 28-30/62, Rec. 59.
1464
CJCE, 1979, Ireks Arkady с/Commission, 238/78, Rec. 2955.
1465
CJCE, 1975, Rey Soda, 23/75, Rec. 1279.
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15.4. Определенията са задължителни за НЮ, отправила запитването, и в по-общ смисъл за уведомените по чл. 23 УСЕС субекти.
15.5. Обратно действие. СЕС сам определя, че неговото решение разкрива съдържанието на една общностна норма така, както то е трябвало
да бъде разглеждано винаги. То трябва да се приложи от НЮ и спрямо
правни отношения, възникнали преди постановяването на решението
на СЕС (но в рамките на действието на съответната норма)1466. Това цели
и стимулиране на националните съдии да отправят запитване винаги,
щом възникне съмнение относно съдържанието и особено относно валидността на една общностна правна норма – веднага след влизането й
в сила, щом има необходимост по реално дело пред него.
Обратното действие на тълкувателните решения – както преценка за
валидност, така и съдържателно тълкуване – е принцип в практиката на
СЕС1467. По изключение, той може да ограничи действието във времето само занапред на своето тълкуване, за да гарантира правната сигурност1468 – и само ако основанията за това са достатъчно съществени1469.
15.6. Предвид изложеното, приемам за правилно по отношение на
решенията на СЕС, постановени по производството за преюдициални
заключения по чл. 267 ДФЕС, да се използва терминът „тълкувателна
сила” („решението се ползва с тълкувателна сила”), или малко по-тромавото „сила на тълкувано нещо”1470.

16. Последици при несъобразяване на националния съд
със заключенията на СЕС

16.1. Неотправяне на запитване. За мен няма съмнение, че в хипотезите, когато НЮ е длъжна да отправи преюдициално запитване
(има основателно съмнение относно валидността или дори само относно действието на относима по делото интеграционна правна норма), неотправянето на запитване представлява съществено процесуално нарушение и като такова – основание за атакуване на решението (у
Още 1980 – CJCE, 1980, Denkavit, 61/79, Rec. 1205, р 16.
Пост. практика: CJCE, 1980, Denkavit italiana, 61/79, Rec. 1205, spéc. 1223; CJCE,
1980, Ariete, 811/79, Rec. 2545; CJCE, 2005, Akritidis, AJ C-453/02 & C-462/02, Rec. I-1131,
p. 41 и мн. др.
1468
CJCE, 2004, Carbonati Apuani, C-72/03, Rec. I-8027; CJCE, 1976, Defrenne, 43/75,
Rec. 455 и др.
1469
CJCE, 1995, Bosman, C-415/93, Rec. I-4921; CJCE, 1996, Cabanis-Issarte, C-308/93,
Rec. I-2097.
1470
Така виж у Александър КОРНЕЗОВ, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, С., 2008, с. 279.
1466

1467
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нас по чл. 281, ал. 3 – съществено нарушение на съдопроизводствените
правила – във вр. с чл. 268, ал. 4 ГПК), когато то е атакуемо.
16.2. Несъобразяване със заключенията на СЕС. Когато Съдът
на ЕС постанови заключения по преюдициално запитване на национална юрисдикция, тя е длъжна изцяло да се съобрази с тях в своето
решение по главното делото, което гледа. Обратното в пълна степен
представлява „нарушение на материалния закон” и следва да се счита
за основание за атакуване на решението на НЮ по делото по същество
(у нас по чл. 281, ал. 3 – „нарушение на материалния закон” – пак във
вр. с чл. 268, ал. 4 ГПК).
По същия начин основание за атакуване на едно съдебно решение ще
бъде всяко несъобразяване с тълкувателно решение на СЕС, вкл. постановено по запитване на юрисдикция, която няма никакво отношение към
производството (друга юрисдикция от същата ДЧ или дори от всяка друга ДЧ) – практиката на СЕС е общоприложим източник на правото на ЕС
и като такъв е задължителна за всички национални органи. Незачитането
и е равнозначно на незачитането на писана правна норма – европейска
или национална – т.е. е „нарушение на материалния закон”.
Несъобразяването с това разбиране от страна националните въззивни или касационни инстанции е и тежко нарушение на правото на
ЕС, ангажиращо отговорността на държавата1471.

17. Разноски и разясняване

17.1. Въпросът за разноските във връзка с отправянето на преюдициално запитване се решава от националната юрисдикция, която гледа делото по същество1472. Разбира се, разноските за участие в делото
пред СЕС на ДЧ и институциите на ЕС са за тяхна сметка и националната юрисдикция се произнася само по разноските за участието пред
СЕС на страните по висящото пред нея дело.
17.2. Ако отговорът на СЕС „не е достатъчно ясен”, може да бъде поискано разясняване. Това може да направи само юрисдикцията-инициатор и само доколкото такова е наистина обективно необходимо1473.
1471
Виж по-горе Глава ІХ и историческото решение CJCE, 2003, Commission c/ Italie,
С-129/00, Rec. І-14637.
1472
„Като се има предвид, че по отношение на страните пред националната юрисдикция производството по искане на преюдициално заключение има инцидентен характер, именно на националния съдия, а не на Съда на ЕО се полага да се произнесе
относно разноските по делото” – CJCE, 1973, Bollmann, 62/72, Rec. 269. Виж също Жан
БУЛЮИ, Марко ДАРМОН, цит. съч., с. 68.
1473
Жан БУЛЮИ, Роже-Мишел ШЕВАЛИЕ, коментар по решението по дело Hessische
Knappschaft, горецитирано, с. 77.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Няма съмнение – съдебната система на ЕС се отличава с редица особености, които безусловно оправдават определянето ѝ като уникална.
Редом с това не може да се отрече, че през изминалите близо шест десетилетия Съдът на ЕС зае особено място в институционната система
на ЕС, отличаващо се с активност и незаобиколимост. През годините
интеграционният съд се превърна не просто в изключително важна
съдебна институция, а в активен съавтор на интеграционното право
и в съдник на развитието на Общностите и Съюза и в поведението на
държавите-членки от ключова важност. Това проличава особено силно по отношение на новите държави-членки – и може би най-вече по
отношение на България, – където дори само „заплахата” от започване
от страна на ЕК на производство за санкциониране на неизпълнение
на правото на ЕС получава много мощен политически отзвук.
Редом с това за новоприетите държави е от огромна важност познаването на практиката на Съда на ЕС и на уникалните механизми на
сътрудничество между националните съдии и съдиите в Люксембург.
Най-сетне за практикуващите юристи непознаването на тази практика вече е непреодолим проблем. Може без преувеличение да се каже –
няма държавен орган или бизнес-структура, които могат да осъществяват своите функции без съобразяване с правото на ЕС и без отчитане
ролята на съдебната власт на ЕС.
Днес, в светлината и на Стокхолмската стратегия от 2009 г., е от непреодолима важност особеностите и функционирането на съдебните
органи на ЕС и взаимодействието им с юрисдикциите на държавитечленки да се разбират и познават добре. Позволявам си да се надявам,
че това изследване ще се окаже полезно…
Нанси, януари 2011 г.
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Предговор
Производството пред Съда се различава от производствата пред определени национални върховни съдилища по два елемента. От една страна, производството пред Съда е
регламентирано от строгите правни норми, съдържащи се в Договорите, в Протокола за
Статута на Съда, както и в неговия Процедурен правилник. Поради това Съдът не може
да ги дерогира. От друга страна, производството пред Съда се подчинява на специфичния
езиков режим на една многоезична Общност – факт, който оказва влияние върху естеството
и целта както на писменото, така и на устното производство (виж A.3 иВ.4 по-долу).
Ето защо следва, тези указания, предвид посочените особености на производството, да
изяснят на процесуалните представители на страните целта на производството пред Съда,
и така се подобри качеството на съдебната защита в правния ред на Общността, както
и се гарантира бързото и ефикасно провеждане напроизводствата.
Поради горепосочените причини настоящите указания следва да се приемат за работен инструмент, предназначен да даде възможност на представителите да представят, в
считаната за най-подходяща от Съда форма, защитите, писмените или устните си бележки.
Същевременно ще се обръща внимание на процесуалната практика на Съда. Независимо
от това, тези указания нямат за цел нито да установяват сами по себе си правни норми,
нито да заместват действащите разпоредби.
Цитатите в текста по-долу „член * ЕО“, „член * от Статута“ и „член * от ПП“ са позовавания съответно на членове от Договора за ЕО, от Статута на Съда и от Процедурния правилник на Съда. Процедурният правилник, в сила понастоящем, е приет на 19 юни 1991 г.
(ОВ L 176, с. 7 и 1992 г., L 383, стp. 117 [поправки]) и е изменен на 21 февруари 1995 г.
(OВ L 44, с. 61), на 11 март 1997 г. (OВ L 103, с. 1), на 16 май 2000 г. (OВ L 122, с. 43)
и на 28 ноември 2000 г. (OВ L 322, с. 1). Консолидирана редакция на Процедурния правилник е публикувана в ОВ C 34 от 1 февруари 2001 г. Оттогава са направени дванадесет изменения на Процедурния правилник – на 3 април 2001 г. (OВ L 119, 27.04.2001 г.,
с. 1), на 17 септември 2002 г. (OВ L 272, стp. 24 и OВ L 281, 19.10.2002 г., с. 24 [поправка]), на 8
април 2003 г. (OВ L 147, 14.6.2003 г., с. 17), на 19 април 2004 г. (OВ L 132, 29.4.2004 г., с. 2), на
20 април 2004 г. (OВ L 127, 29.4.2004 г., с. 107), на 12 юли 2005 г. (ОВ L 203, 4 август 2005 г., с.
19), на 18 октомври 2005 г. (ОВ L 288, 29 октомври 2005 г., с. 51), на 18 декември 2006 г. (ОВ L
386, 29.12.2006 г., с. 44), на 15 януари 2008 г. (ОВ L 24, 29.1.2008 г., с. 39), на 23 юни 2008 г. (ОВ
L 200, 29.7.2008 г., с. 20), на 8 юли 2008 г. (ОВ L 200, 29.7.2008 г., с. 18) и на 13 януари 2009 г.
(ОВ L 24, 28.1.2009 г., с. 8).
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A. Общи положения
1. Различните етапи на производството пред Съда
Производството пред Съда се състои от писмена фаза, следвана от устна фаза (виж
член 20, алинея първа от Статута).
Устните състезания, проведени в съдебно заседание, и заключението на генералния
адвокат, представено в открито заседание, са част от устното производство. Съгласно
Процедурния правилник, Съдът може да реши да не се провеждат устни състезания (виж
по-долу В.7) ив съответствие със Статута, когато счита, че делото не повдига нови правни
въпроси и след като изслуша генералния адвокат, да се произнесе без представяне на
заключение от генералния адвокат (член 20, алинея пета от Статута).
Активното участие на представителите на страните приключва с устните състезания.
След представянето на заключението в материалите по делото не могат да се включват
бележки на страните, без с това да се засяга възможността за възобновяване на производството поради причини от изключителен характер.
2. Представителство на страните
a. Принцип
Принципът за задължително представителство на страните е уреден в член 19 от
Статута. Страните трябва да бъдат представлявани от адвокат, който има право да практикува пред съд на държава-членка или на държава, страна по Споразумението за ЕИП, с
изключение на държавите-членки, държавите, страни по Споразумението за ЕИП и институциите на Общността, които се представляват от собствени представители. Изискването
за задължително представляване от адвокат не се прилага в производството за предоставяне на правна помощ (виж по-долу по-долу A.4.б), а при определени условия и в производствата за даване на преюдициално заключение (виж буква б) по-долу).
Съгласно член 19, алинея седма, университетските преподаватели, граждани на
държавачленка, чието законодателство им признава правото да се явяват пред съд са
приравнени на адвокатите.
Съгласно член 38, параграф 3 от ПП, при подаването на исковата молба адвокатът е
длъжен да представи документ, който удостоверява правото му да се явява пред съд на
държава-членка или на друга държава, страна по Споразумението за ЕИП. За тази цел
се приема също и копие от професионалната карта за самоличност наадвокат (издадена
от CCBE).
б. Представителство в производствата за даване на преюдициално заключение
Правилото за задължително представителство търпи някои промени в производството
за даване на преюдициално заключение (член 104, параграф 2 от ПП). Всяко лице, което
има право да представлява и/или подпомага някоя от страните по главното производство
пред националното съдилище, може да прави това и пред Съда. Вследствие на това, ако
приложимите процесуални правила пред националното съдилище не изискват страните
да бъдат представлявани, страните по главното производство могат сами да представят
писмени иустни бележки.
3. Езиков режим
Необходимо е да се прави ясно разграничение между език на производството, който се
урежда от членове 29 и сл. от ПП, и работенезик на Съда.
Всеки един от езиците на държавите-членки на ЕО може да бъде език на производството. Независимо от това, всяко дело има свой „собствен“ език. Ето защо, за език на
производството може да бъде избран само един език. Съединените дела са изключение
от това правило, ако за всяко от тях езикът на производството е различен: в този случай
въпросните езици са езици на производството.
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Приложимите в това отношение разпоредби на член 29 от ПП са много подробни,
но могат да бъдат обобщени втри изречения:
– при преките искове ищецът има право да избере езика на производството, освен
когато ответник е държава-членка, физическо или юридическо лице с националност на
държавачленка; при тези обстоятелства език на производството е официалният език (или
един от официалните езици, ако са повече отедин) на тази държава.
– при делата за даване на преюдициално заключение език на производството е винаги езикът на националното съдилище, сезиралоСъда.
– държавите-членки могат да използват собствения си език, когато встъпват в дела по
преки искове или по жалби или когато участват в производство за даване на преюдициално заключение.
Съдиите и генералните адвокати не са подчинени на това правило, свързано с езика
на производството. Затова, на съдебното заседание те са свободни да задават въпроси,
на който и да е от официалните езици на Съюза, дори когато той не е език на производството.
Работният език на Съда е езикът, който използват членовете на Съда и неговият персонал в ежедневната, вътрешна комуникация и за съвместната работа. Понастоящем този език
е френският. В резултат на това, процесуалните актове, представени на език, различен от
френския, се превеждат на френски език за вътрешните цели на Съда за неговите служби.
4. Съдебни разноски иправна помощ
a. Съдебни разноски
Производството пред Съда е безплатно, дотолкова, доколкото на Съда не се дължат
никакви такси или други парични суми.
Съдебните разноски, посочени в член 69 и сл. от ПП, са само тези разноски, които
са „възстановими“, а именно разноските за адвокат, дължимите на свидетелите суми, пощенските и телефонни разходи и т.н., направени отсамите страни.
Принципът относно понасянето на съдебните разноски при преките искове е ясен:
загубилата делото страна се осъжда да заплати разноските и така поема своите, и тези на
другите страни, с изключение на встъпилите държави-членки, които сами заплащат направените от тях разноски. Този начин на разпределение изисква в писмените изявления да
бъдат направени съответни искания; при липса на такива всяка страна поема направените
от нея разноски.
Независимо от това Съдът може, според обстоятелствата по делото, да разпореди
всяка от страните да понесе изцяло или отчасти направените от нея разноски, както и
дори да осъди спечелилата делото страна да заплати разноските.
За делата на служителите е предвиден особен режим (виж член 70 от ПП).
Съдът се произнася по съдебните разноски в решението или определението, което
слага край на производството.
По отношение на направените разноски в делата за даване на преюдициално заключение решението на Съда препраща, чрез стандартна формула, към окончателното решение
на националното съдилище, сезирало Съда. Институциите и държавите-членки, другите
държави, страни по Споразумението за ЕИП, както и евентуалните трети държави, които
представят бележки, понасят направените от тях разноски.
б. Правна помощ
В член 76 от ПП е предвидена възможността за предоставяне на правна помощ. Съдът
разполага с ограниченбюджет за тази цел.
Всяка страна може по всяко време да кандидатства за правна помощ, ако тя „не е в
състояние да понесе съвкупността или част от разходите по производството“. Правото за
подаване на такова искане не зависи, нито от характера на иска, нито от този на производството. Ето защо правна помощ може да се иска и по дело за даване на преюдициал-
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но заключение. Независимо от това, при такова дело заинтересованата страна трябва първо да потърси правна помощ от компетентните власти в собствената си страна. С оглед
установяването на липсата на средства, заинтересованото лице е длъжно да представи на
Съда цялата съответна информация и по-конкретно, удостоверение откомпетентния орган.
В случаите, в които искането за предоставяне на правна помощ предхожда предявяването на иск, страната е длъжна да опише накратко предмета на иска, за да даде
възможност на Съда да провери, дали той не е явно неоснователен.
Задължението за представляване от адвокат не се прилага по отношение на подаването на искане за правна помощ.
Определението, с което се предоставя или отказва правна помощ, не се мотивира и
не подлежи на обжалване. Определението съдържа мотиви, когато искането за предоставяне на правна помощ е изцяло илиотчасти отхвърлено.
Трябва да се подчертае, че отпускането на правна помощ не означава, че нейният
получател не може да бъде осъден, ако е необходимо, да понесе разноските. Нещо
повече, Съдът може да предприеме действия по възстановяване на сумите, предоставени
като правна помощ.
Б. Писмено производство
1. Цел на писменото производство
Независимо от естеството на съответното производство (пряк иск, препращане за даване на
преюдициално заключение, жалба), целта на писменото производство е винаги една и съща, а
именно – да се представят пред Съда, съдиите и генералния адвокат по изчерпателен начин
фактическото положение, правните основания и доводите, както и исканията на страните.
В тази връзка е важно да се отбележи, че цялото производство пред Съда, и по-специално писмената фаза, се ръководи от принципа, според който в хода на производството не могат да бъдат излагани нови правни основания, освен когато те са основани на
правни или фактически обстоятелства, установени при провеждането на производството.
Следователно производството пред Съда не притежава гъвкавостта, характерна за някои национални процесуалноправни уредби.
2. Протичане на писменото производство
При различните видове производства писменото производство протича по различен
начин.
a. Преки искове
При преките искове всяка от главните страни може да представи две писмени изявления: ищецът може да подаде искова молба и да направи реплика, а ответникът – съответно писмена защита и дуплика.
б. Жалби
При обжалването на решения на Първоинстанционния съд страните по принцип могат
да представят само един процесуален акт (жалба или писмен отговор), съобразно съответната им роля. Възможността за представяне на писмен отговор е обусловена от изричното
разрешение на председателя на Съда (виж по-долу Б.8.в).
в. Преюдициални заключения
При производствата за даване на преюдициално заключение лицата, посочени в член
23 от Статута, могат, в императивен двумесечен срок от връчване на акта за препращане, да
представят изявление, съдържащо техните писмени бележки (виж по-долу Б.9)
3. Представяне на процесуалните актове
Всеки процесуален акт трябва да се представи в секретариата на Съда, за да бъде
вписан в регистър, в съответствие с разпоредбите на член 37 от ПП. Оригиналът трябва
да бъде подписан от процесуалния представител на съответната страна. Преписите трябва
да бъдат заверени от страната, която ги представя.
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Всички документи, на които има позоваване, трябва да се приложат към съответния
процесуален акт заедно с опис натези документи.
При преките искове оригиналът и всички приложения към него трябва да бъдат представени заедно с пет преписа за Съда и, с оглед връчването (виж по-долу Б.4) толкова преписа,
колкото са страните по производството.
Всеки процесуален акт може да бъде представен в секретариата на Съда или, извън
работното време на секретариата, на служителя по сигурността на входа на сградите на
Съда (rue du Fort Niedergrьnewald, Plateau du Kirchberg). Сградите на Съда са отворени
денонощно.
В случай, че актът се изпраща по пощата, на пощенския плик на писмото трябва да
е отбелязано единствено следното:
Съд на Европейските общности – Секретариат
L - 2925 Люксембург
4. Връчване
a. Адресати
При преките искове, inter alia, на заинтересованите страни се връчват: исковата молба, жалбата, писмената защита, писменият отговор, репликата и дупликата, искането за
допускане на обезпечение и искането за встъпване.
Исканията за даване на преюдициално заключение от националните съдилища, както и
бележките, представени от заинтересованите лица по силата на член 23 от Статута, се връчват на страните в производството, на държавите-членки, на Комисията, а при необходимост
и на Съвета или на Съвета, на Европейския парламент и на Европейската централна банка,
както и на другите държави, страни по Споразумението за ЕИП, и на Надзорния орган на
ЕАСТ и на евентуалните трети държави, страни по споразумение, в което се предвижда
участието им в преюдициалните производства, отнасящи се до това споразумение.
Във всички дела научастниците в производството пред Съда се връчват: доклада за
съдебното заседание (ако се провеждат устни състезания), заключението на генералния
адвокат, ако има такова, както и съдебното решение.
б. Избор на съдебен адрес исъгласие за връчване по факс или по електронна поща
По отношение на преките искове, член 38, параграф 2 от ПП предвижда страните да избират съдебен адрес в Люксембург; може да бъде посочен адрес на всяко физическо лице,
което живее в Люксембург, с изключение на служителите на Съда. В този случай връчването
се счита за редовно с получаването на въпросния документ от лицето, чийто адрес е посочен.
Адвокатът или представителят на всяка от страните може да се съгласи, в допълнение
или вместо съдебен адрес, да бъде уведомяван по факс или чрез други технически средства за комуникация. В този случай процесуалните актове, с изключение на решенията и
определенията, ще му бъдат връчвани по факс или електронна поща, като връчването ще
се счита за редовно с предаването им посредством тези средства за комуникация.
Независимо от това, ако поради технически причини или поради характера или обема
на съответния документ предаването по факс или чрез електронната поща не е възможно,
той се изпраща на избрания от страната съдебен адрес в Люксембург, а когато такъв не
е посочен – с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на адвоката или представителя на страната. Адвокатът или представителят ще бъде известен по факс или по
електронна поща, че документът му е изпратен по този начин, а писмото ще се счита за
връчено на неговия адресат на десетия ден след деня, в който то е представено в люксембургската пощенска служба, освен ако от обратната разписка е видно, че е получено
на друга дата, или ако адресатът уведоми секретаря в триседмичен срок от известяването
му за изпращане, че не е получил препоръчаното писмо (член 79, параграф 2 от ПП).
Адвокатът или представителят, който дава съгласие връчването да се осъществява по факс
или чрез други технически средства за комуникация, е длъжен да посочи номера на факса
или адреса на електронната си поща.
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Когато не е посочен съдебен адрес в Люксембург или не е дадено съгласие от адвоката или представителя за връчване по факс, или чрез друго техническо средство за
комуникация, процесуалните актове се изпращат по препоръчана поща на адреса на
въпросния адвокат или представител, като в този случай връчването се счита за редовно
с депозирането на препоръчаното писмовлюксембургската пощенска служба.
В производствата за даване на преюдициално заключение няма задължение за посочване на съдебен адрес, като връчването се осъществява с препоръчано писмо с обратна
разписка. Независимо от това, дадена страна може да даде изрично съгласие, връчването
да се осъществява по факс или чрез други технически средства за комуникация. В този
случай връчването се извършва всъответствие сусловията, посочени по-горе.
5. Процесуални срокове
Процесуалните срокове се изчисляват в съответствие с разпоредбите на член 80 и
сл. от ПП. Трябва да се подчертае, че някои срокове не могат да бъдат продължавани
– по-конкретно сроковете за предявяване на иск [членове 230 (предишен член 173) и
232 (предишен член 175) ЕО], сроковете за встъпване (членове 93 и 123 от ПП), срокът
за представяне на писмен отговор (член 115 отПП) и срокът за представяне на писмени
бележки (член 23 отСтатута).
a. Изчисляване на сроковете
Срокът, чието начало поставя връчването на процесуалния акт, започва да тече от получаването на документа на съдебния адрес в Люксембург, от получаването на документа от
адресата, когато връчването се осъществява с изпратено до него препоръчано писмо, или
от предаването на процесуалния акт по факс или по електронна поща, когато адвокатът или
представителят е дал съгласие за връчване чрез тези средства за комуникация.
Денят на получаване или изпращане на акта не се брои при изчисляването на сроковете (член 80, параграф 1, буква a) от ПП).
б. Срокпоради отдалеченост
Процесуалните срокове се удължават с определен срок поради отдалеченост от 10
дни, независимо отместожителството или обичайното местопребиваване на лицето.
в. Спазване на сроковете
Срокът за представяне на процесуален акт се счита за спазен само, ако през този
период е депозиран оригиналът на акта.
Независимо от това, датата на която копие от подписания оригинал на процесуален
акт, заедно със списъка с приложенията към него, ако има такъв, постъпи в секретариата
по факс или чрез друго техническо средство за комуникация, с което Съдът разполага
(електронна поща), се отчита за целите на проверката за спазване на сроковете, включително на тези, които не могат да се продължават, при условие че не по-късно от десет дни
след това подписаният оригинал на акта, заедно с приложенията към него и необходимите
копия, е представен в секретариата. При изпращане по електронна поща това означава,
че трябва да се изпрати сканираният вариант на подписания оригинал на акта.
Задължително е при предаването да се ползва или номерът на факса на Секретариата
– (352) 43.37.66, илинеговият електронен адрес: ecj.registry@curia.europa.eu
г. Продължаване на сроковете
Член 82 от ПП позволява продължаването на някои срокове, установени в Правилника,
например срокът за представяне на писмена защита. За всеки отделен случай заинтересованата страна трябва да подаде искане за продължаване на срока. Искането трябва да
се представи своевременно преди изтичането на срока, както и да бъде мотивирано. За
тази цел е уместно съгласието на противната страна да бъде представено едновременно
с искането за продължаване.
Искането за продължаване може да се изпрати по факс.
6. Процесуални актове за образуване на производство
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a. Искова молба
Исковата молба трябва да бъде подадена в съответствие с член 37 и член 38 от ПП.
Важно е да се подчертае, че разпоредбите на член 38, параграф 1 от ПП са императивни
(виж член 38, параграф 7 от ПП). В някои случаи неспазването на императивните изисквания може да доведе донедопустимост на исковата молба.
По принцип ищецът е този, който избира езика на производството (член 29 от ПП;
виж A.3 по-горе).
б. Жалба
Изискванията, на които трябва да отговарят жалбите, са установени в член 112 от ПП.
Разпоредбите на член 112, параграф 1 са императивни (член 112, параграф 3 от ПП).
Език на производството е този на обжалваното решение на Първоинстанционния съд
(член 110 от ПП).
в. Обща цел на процесуалните актове за образуване напроизводство
Процесуалните актове за образуване на производствата следва да представят пред
Съда всички фактически и правни обстоятелства, които обосновават исковата молба.
Едновременно с това исковата молба определя рамките на производството, като по
принцип е забранено да се излагат нови правни основания и нови искания в хода на
производството. (виж по-долу също Б.13.a).
г. Резюме на правните основания идоводите
Желателно е всяко писмено изявление да бъде придружено от резюме на правните
основания и доводите, с обем до две страници. Резюмето обезпечава ясното излагане
на правните основания и доводите и по-специално с оглед изготвянето на доклада за
съдебното заседание от съдията-докладчик.
7. Искане за даване на преюдициално заключение
При препращането за даване на преюдициално заключение, Съдът се сезира с решението на националното съдилище, което спира вътрешното производство и поставя
въпроси, свързанис правото на Общността. Страните в производството пред националното
съдилище нямат право сами да сезират Съда, нито са длъжни да предприемат някакво
действие преди секретариатът на Съда да им връчи решението за препращане (виж
по-горе Б.2. виж Б.4).
Решението за препращане, чиято форма се определя съобразно правилата на националното право, се изпраща на Съда или от секретариата на националното съдилище,
или от самия съдия. Съдът е изготвил указания за националните съдилища във връзка с
препращанията за даване на преюдициално заключение.
В случаите в които процесуалните представители предлагат текста за решението за
препращане, е важно да се напомни, че това решение трябва ясно да указва фактическата и законодателна рамка, за да се изясни значението на поставените въпроси.
8. Други процесуални актове в производствата по преки искове ижалби
a. Писменазащита
Реквизитите на писмената защита са изброени в член 40 от ПП. Предвид забраната за
представяне на нови правни основания, приложима на всички етапи от производството,
ответникът следва да изложи всички правни и фактически обстоятелства, с които разполага
към момента на изготвяне на писмената защита.
б. Реплика идуплика
Репликата цели единствено да отговори на правните основания и доводите, изложени
в писмената защита; трябва да се избягва всяко ненужно повторение.
Аналогично, целта на дупликата е единствено да отговори на правните основания и
доводите, изложени в репликата.
Изискванията по отношение на репликата и дупликата са уредени в член 42 от ПП и
по принцип те не могат да съдържат нови правни основания.
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Подаването на реплика или дуплика е само една възможност. С оглед ускоряването
на писменото производство страните се умоляват внимателно да обмислят възможността
да се откажат от нея.
Продължаване на срока за представяне на тези писмени изявления се допуска само
в изключителни случаи.
в. Писменият отговор, репликата и дупликата в производството по обжалване
Писменият отговор трябва да отговаря на изискванията на член 115 от ПП. Реплика
може да се подаде само с изричното предварително разрешение на председателя, след
направено искане от заинтересованата страна. Това искане задължително трябва да бъде
подадено в седемдневен срок от връчване на писмения отговор. Заинтересованата страна
се умолява да се въздържа, доколкото е възможно, от подаване на такова искане, с оглед
приключване на писменото производство в най-кратки срокове. Репликата може да бъде
последвана от подаване надуплика.
г. Резюме на правните основания идоводите
Подобно на актовете за образуване на производството е желателно писмените защити
да бъдат придружени от резюме на правните основания и доводите, което не надхвърля
две страници.
9. Писмени бележки в производствата за даване на преюдициално заключение
След като получават от секретариата на Съда препис от искането за даване на преюдициално заключение, „заинтересованите лица“, тоест страните в производството прeд
националното съдилище, държавите-членки, Комисията, а при необходимост, Съветът,
Парламентът и Европейската централна банка, както и в някои случаи, другите държави,
страни по Споразумението за ЕИП и Надзорния орган на ЕАСТ или трета държава, страна
по споразумение, предвиждащо участието – в преюдициалните производства, отнасящи
се до това споразумение – могат да представят документ, наричан „писмени бележки“ в
двумесечен срок (удължен с определения десетдневен срок поради отдалеченост). Този срок
е императивен и поради това не може да бъде продължаван.
Целта на писмените бележки е да се предложат отговорите, които Съдът би трябвало
да даде на повдигнатите въпроси, както и да се изложи в сбит, но завършен вид, аргументацията в подкрепа на тези отговори. Важно е на вниманието на Съда да се поставят
фактическите обстоятелства по делото пред националното съдилище, както и съответните
разпоредби на приложимото национално законодателство.
Трябва да се подчертае, че нито едно от заинтересованите лица няма право да отговаря писмено на писмените бележки, представени от другите заинтересовани лица.
Отговорите на писмените бележки на другите заинтересовани лица трябва да бъдат
направени устно по време на съдебното заседание. За тази цел, писмените бележки се
съобщават на всички заинтересовани лица, след приключване на писменото производство
и завършване на необходимите преводи.
Представянето на писмени бележки е препоръчително, тъй като времето, определено
за изказвания в хода на заседанието, е строго ограничено. Независимо от това, заинтересованото лице, което не е представило писмени бележки, има право да направи устни
бележки, поконкретно да отговори на писмените аргументи по време на съдебното заседание, ако такова се провежда.
10. Спиране на производството
Съгласно член 82а от ПП, производството се спира:
– в хипотезите на член 54 от Статута, когато Съдът и Първоинстанционният съд са сезирани
едновременно по дела с един и същи предмет; решението за спиране се взема от Съда, без да
е необходимо изслушване на страните;
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– във всички останали случаи – с решение на председателя. Решението се взема след
изслушване на генералния адвокат, както и на страните, освен в случаите на препращане
за даване на преюдициално заключение.
Никакъв процесуален срок не може да изтече по отношение на страните през периода, през който производството е спряно.
11. Временни мерки, определяни в обезпечителното производство
a. Искане, направено директно пред Съда
Искането за определяне на временни мерки в обезпечителното производство е допустимо само ако е направено от страна по висящо пред Съда дело и ако е свързано с него.
Независимо от това, искането за допускане на обезпечение трябва винаги да бъде направено
с отделен акт и да отговаря на условията, предвидени в член 83 от ПП. То може да бъде
представено едновременно с исковата молба, с която започва производството.
С оглед на факта, че искането за допускане на обезпечение изисква неотложни действия, както и поради необходимостта от бърз превод, ищците се умоляват да представят в
сбит вид в исканията си подкрепящите ги правни и фактически основания. Искането за
допускане на обезпечение трябва да дава възможност на председателя, само въз основа
на него, да се произнесе по обосноваността на желаните мерки.
След като искането за допускане на обезпечение бъде връчено на другата страна, тя
разполага с кратък срок (в практиката – месец), за да представи писмени бележки по него.
Едва след представянето на тези бележки председателят, в някои случаи в присъствието
на съдията-докладчик и на генералния адвокат, изслушва съответните страни в (публично)
заседание исе произнася с определение.
В изключително спешни случаи председателят може незабавно да постанови определение, тоест в три или четиридневен срок от подаването на искането за допускане на
обезпечение и без да се чакат писмените бележки на другата страна. В тези случаи определението е временно, в смисъл че с него не се слага край на обезпечителното производство. То продължава с поканването на другата страна да представи писмени бележки.
Производството приключва, след изслушването, с (второ) определение, което потвърждава
или изменя първото (временно) определение.
б. Жалби срещу определения за допускане на обезпечение, постановени от
Първоинстанционния съд
Съгласно член 57 от Статута, срещу определенията, постановени от председателя на
Първоинстанционния съд по искания за допускане на обезпечение, могат да бъдат подавани жалби, но само по правни въпроси. По тези жалби се провежда същото производство
като това по исканията за допускане на обезпечение, подадено директно пред Съда.
12. Ускорено производство и спешно преюдициално производство
При преките искове, в случаите, в които определянето на временни мерки в обезпечителното производство не е уместно и особената неотложност на дадено дело изисква
Съдът да постанови окончателно решение във възможно най-кратък срок, член 62а от
Процедурния правилник предвижда, по изключение, възможността с решение на председателя да се приложиускорено производство.
Искането дадено дело да се реши по реда на ускореното производство трябва да
бъде направено с отделен акт, представен едновременно с исковата молба или с писмената защита, според случая.
Устното производство придобива по-голяма значимост в ускореното производство.
Писменото производство обикновено се ограничава до исковата молба и писмената защита.
Препоръчително е тези изявления да се изготвят във възможно най-кратка и сбита форма.
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Датата на заседанието, което задължително се провежда в ускореното производство,
се определя след представяне на писмената защита, а когато решението за прилагане на
ускорено производство не е взето до момента на представяне на защитата, тя се определя след вземането на такова решение.
Ускорено производство е предвидено и за препращанията за даване на преюдициално
заключение (член 104а от ПП). Прилагането на това производство може да бъде поискано
само отнационалното съдилище, постановило акта за препращане.
Накрая е необходимо да се отбележи, че националната юрисдикция има възможност
да поиска преюдициалното запитване, което повдига един или няколко въпроса, отнасящи
се до областите по дял VI от Договора за ЕС или по дял IV, част трета от Договора за
ЕО, да се разгледа по реда на особено производство – спешното преюдициално производство. Редът и условията за прилагането на това производство, включително за евентуалното непровеждане на писмената фаза на производството, са изложени вчлен 104б от
Процедурния правилник.
13. Встъпване
Възможността за встъпване е предвидена само за преките искове и жалбите. Исканията
в искането за встъпване могат единствено да подкрепят исканията на някоя от страните.
Трябва да се припомни, че встъпващата страна приема спора в състоянието, в което той
се намира в момента на встъпването.
Производството по встъпване се състои от два етапа: производство по допускане на
встъпването и производство следдопускане на встъпването.
a. Производство по допускане на встъпването
Всяко лице, което желае да встъпи в производство по пряк иск, трябва да представи
искане за встъпване. Искането трябва да се представи в шестседмичен срок от публикуване на съобщението в Официален вестник. Въпреки това, възможно е да се вземе предвид
искане, подадено извън този срок (по-долу виж буква б)). Актът следва да съдържа цялата
информация, необходима на председателя, или в някои случаи, на Съда, за да се произнесе с определение по допускане на встъпването. Преди Съдът или председателят да се
произнесат с определение, страните по главното производство се поканват да представят
писмени бележки, а по изключение – и устни бележки относно допустимостта и целесъобразността на встъпването. Едновременно с това те се приканват да уведомят Съда дали
възнамеряват да се позоват на правото на конфиденциалност. Ако искането за встъпване
бъде удовлетворено, съответната страна се поканва да представи неконфиденциалния вариант на писмените си изявления.
Не е необходимо искането за встъпване да се изготвя на езика на производството.
б. Производство след допускане на встъпването
След като встъпването бъде допуснато, встъпилата страна представя изявление при
встъпване. На този етап трябва да се използва езикът на производството, освен ако встъпилата страна е държава-членка.
Изявлението при встъпване можеда бъде последвано отбележки на страните.
Независимо от това, ако искането за встъпване е подадено след изтичане на обичайния срок за неговото представяне, но преди решението за откриване на устно производство, встъпилата страна може да представи своите бележки самоустнона заседанието, ако
такова се провежда.
В случаите, в които се прилага ускорено производство, встъпилата страна може да
представи своята гледна точка самоустно по време на съдебното заседание.
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14. Практически съвети
a. Изготвяне иструктура на процесуалните актове
Процесуалните актове не са подчинени на формални изисквания (при спазване на правилата, определени другаде), но съдържанието им трябва да бъдепълно, сбито, ясно и точно.
Повторенията трябва да се избягват, най-вече с оглед обема на преводите и свързаните с тях срокове. Съдът трябва да бъде в състояние с едно прочитане да схване основните
фактически и правни обстоятелства.
Като се отчита фактът, че в повечето случаи изявленията ще се четат от съдиите и
от генералния адвокат на език, различен от този, на който са изготвени, процесуалните
представители трябва винаги да имат предвид, че ако значението на един текст е неясно
на оригиналния език, то при превода съществува риск тази неяснота да бъде увеличена.
Този риск нараства поради факта, че при преминаването от един език към друг не винаги
е възможно да се намери задоволителен, илидори точен превод на „правния жаргон”,
използван пред националните съдилища.
Освен това процесуалните представители трябва да имат предвид стриктното правило относно излагането на нови правни основания (виж Б.1, Б.6.виБ.8.a); те нямат право да „запазват”,
дори условно, основания или доводи за последващи изявления или за устното производство.
Желателно е процесуалните актове да бъдат структурирани по ясен и логичен начин
и да бъдат разделени на отделни заглавни части и номерирани параграфи. Към делата
с висока степен на сложност освен резюме на правните основания и доводите би било
целесъобразно да се приложи и съдържание.
Структурата на актовете за образуване на производство може да се очертае както
следва:
– посочване на вида на спора и вида на търсеното решение: иск за отмяна, искане
за допускане на обезпечение и т.н.;
– кратко описание нарелевантните факти;
– представяне на всички правни основания, на които се основава исковата молба;
–аргументи в подкрепа на всяко правно основание. Те трябва да включват съответни
позовавания на съдебната практика на Съда;
– представяне на исканията, основаващи се на правните основания и доводите.
Исканията в производствата по жалби са ограничени отразпоредбите на член 113 от ПП.
Желателно е структурата на писмените защити и т.н. да следва структурата на аргументацията, изложена впроцесуалните актове, на които те дават отговор.
Писмените бележки в производството за даване на преюдициално заключение трябва да
съдържат:
– релевантните факти и приложимите разпоредби на националното право,
– правната аргументация, включително позовавания на съдебната практика на Съда,
– предложения за отговорите, които Съдът трябва да даде на въпросите, поставени от
националното съдилище.
Независимо от това, ако заинтересованото лице приема изложените обстоятелства по
делото в определението за препращане, достатъчно е да го заяви.
б. Документи, които се прилагат къмпроцесуалните актове
Трябва да се има предвид, че съгласно член 37 от ПП документите, на които страните се позовават, трябва да бъдат приложени към процесуалните актове. Съдът не взема
предвид, освен при изключителни обстоятелства и със съгласие на страните документи,
представени извън процесуалните срокове илина съдебното заседание.
Към процесуалния акт трябва да се прилагат само релевантните документи, на които
страните основават аргументацията си. Когато документите са особено дълги е не само
допустимо, но и желателно, към процесуалния акт да се приложат единствено съответните
извлечения, а копие от целия документ да се представи в секретариата.
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Тъй като приложенията се превеждат от Съда само по искане на някой от членовете
му, релевантният характер на всеки документ трябва да е виден от текста на изявлението,
към което е приложен.
Съдът не допуска включване в преписката по делото на бележки по устни изказвания
(по отношение на изпращането на отдел „Устни преводи” на бележки по устни изказвания
виж по-долу В.4).
Независимо от това, процесуалните представители могат във всички случаи да изпращат неофициални преводи на процесуална документация и приложения, въпреки че по
силата на член 31 отПП тези преводи нямат правна сила.
в. Факти и доказателствени средства
Процесуалните актове за образуване на производство трябва да посочват всички доказателства в подкрепа на всяко от оспорваните фактически обстоятелства. Независимо от
това, впоследствие могат да бъдат навеждани нови доказателства (противно на предвиденото за новите правни основания), при условие, че се посочат основателни причини за
закъснението.
Различните доказателствени средства, които страните могат да използват, са изброени
в член 45, параграф 2 отПП.
г. Цитати
Процесуалните представители се призовават, когато цитират решение на Съда, да посочват всички данни, включително имената на страните или най-малко името на ищеца.
Освен това, при цитиране на част от решение на Съда или заключение на генерален
адвокат, те се умоляват да уточнят номера на страницата и номера на точката, в която
се намира въпросната част.
За да улесни своята работа Съдът предлага като форма на цитиране да се възприеме използваната в неговите решения, например: „Решение от 15 януари 1987 г., Misset
(152/85, Сб. 1987 г., с. 223, точка № ...)“.
В. Устно производство
1. Подготовка на устните състезания
След приключване на писменото производство и изготвяне на необходимите преводи, съдията-докладчик представя предварителния доклад на общото събрание, в което
участват всички членове на Съда. В този документ, до който страните нямат достъп,
съдиятадокладчик предлага, след съгласуване с генералния адвокат, процесуалните и/или
подготвителни мерки, които трябва да се взематот Съда.
В повечето случаи Съдът решава по предложение на съдията-докладчик да открие
устното производство без извършване на разследване. Точнатадата се определя отпредседателя.
a. Подготвителни мерки
Едновременно с това, по предложение на съдията-докладчик и след съгласуване с генералния адвокат, Съдът се произнася и по подготвителните мерки, когато такива трябва да бъдат взети. За тази цел при необходимост страните се поканват, преди съдебното заседание, да уточнят
своите искания и правни основания, с оглед изясняване на неясни пунктове или позадълбочено
проучване на проблеми, които не са разгледани в достатъчна степен, или да съсредоточат
устните си изказвания върху основните пунктове, или да започнат устното изказване с отговор
на някои въпроси, зададени им от Съда. Отговорите на страните на тези въпроси следва да се
дадат или писмено, в определен от Съда срок, или устно по време на съдебното заседание.
В някои случаи Съдът счита за уместно да изиска съгласуване на устните изказвания на
процесуалните представители, когато няколко представители защитават по същество една
и съща теза, или когато представителите са призовани да защитават няколко пъти една и
съща теза в хода на едно и също съдебно заседание (например, при пряк иск и свързано
с него производство за даване на преюдициално заключение).
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От друга страна, с оглед ограничаване на продължителността на устното производство,
процесуалните представители се приканват, във всички случаи, сами да поемат инициативата
за съгласуване наустните си изказвания.
б. Доклад за съдебното заседание
Доклад за съдебното заседание се изготвя в случаите, в които производството по делото включва устни състезания (виж по-долу В.7 относно случаите, при които не се провеждат устни състезания). Докладът за съдебното заседание се изпраща на процесуалните
представители, на заинтересованите лица и на другите участници в производството около
три седмици преди съдебното заседание.
При преките искове и жалбите този доклад, изготвен от съдията-докладчик, включва
кратко описание на релевантните факти и приложимото право, указание за исканията
на страните и изложените правни основания, като изтъкнатите в подкрепа на правните
основания доводи се възпроизвеждат в синтезиран вид. При препращанията за даване на
преюдициално заключение докладът съдържа описание на правната и фактическа рамка
на делото, посочване на преюдициалните въпроси, както и отговорите, предложени в
представените писмени искания, като доводите в подкрепа на тези отговори по принцип
не севъзпроизвеждат.
След като получат доклада, на страните се дава възможност да проверят дали възпроизведената в него информация не съдържа грешки. Умоляват се процесуалните представители, които считат, че са допуснати такива, да уведомят за тях секретаря преди съдебното
заседание, както и да предложат измененията, които смятат за уместни. Същевременно
трябва да се подчертае, че по своето естество докладът за съдебното заседание е доклад,
представен на другите членове на Съда от съдията-докладчик, и че той има право да
реши дали в него е необходимо дабъдат правени изменения.
2. Цел на устното производство
По всички дела (преки искове, жалби и преюдициални заключения) – освен в случаите, при които се прилага ускорено производство или спешно преюдициално производство
– с оглед обстоятелството, че Съдът вече се е запознал с всички представени в писменото
производство документи, целта на устното производство е:
– да се разгледат евентуалните искания за съгласуване на устните изказвания; в този
случай не е необходимо да се пристъпва към разглеждане на другиаспекти на делото;
– да се отграничат спорните обстоятелства, като се посочат и изяснят най-важните
моменти с оглед на решението на Съда;
– да се изтъкнат нови доводи, ако има такива, основани на нови обстоятелства, настъпили след приключването на писменото производство, поради което не са могли да
бъдат включени внаправените писмени изявления;
– да се отговори на въпросите, зададени от Съда. Отговорите на въпросите, които евентуално са поставени с призовката за съдебното заседание и следва да получат устен отговор,
трябва да бъдатвключени вустните изказвания.
По делата за даване на преюдициално заключение или по други дела, по които писменото производство е представено само едно изявление, главната цел на устните състезания е да позволят на страните и другите заинтересовани субекти да дадат отговор на
доводите, изложени отдругиучастници в писмените имбележки.
В устното производство не следва да се повтаря вече изложеното в писмен вид.
Участниците в производството, които поддържат сходни тези, трябва да избягват, доколкото е възможно, да повтарят, вече развити по време на съдебното заседание.
3. Протичане на устното производство
Преди началото на съдебното заседанието и с оглед на организирането му, Съдът
поканва процесуалните представители на кратка среща. В някои случаи, на този ранен
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етап, съдиятадокладчик и/или генералният адвокат посочва(т) въпросите, които той(те)
желае(желаят) да бъдат развити входа наустните изказвания.
По правило съдебното заседание започва с устни изказвания на представителите на
страните. След устните изказвания членовете на Съда поставят въпроси. Ако е необходимо,
заседанието завършва с кратки реплики на представителите, които желаят да направят такива.
Членовете на Съда често прекъсват устните изказвания на представителите, за да изяснят
определени моменти, които им изглеждат от особена важност.
4. Изискванията, свързани със симултаннияпревод
Невинаги членовете на Съда следят устните изказвания на езика, на който се правят
и често слушат симултанния превод. Това налага определени изисквания, които представителите имат интерес да изпълняват, така че думите им да бъдат отлично разбрани от
членовете на Съда. Поради това лицето, което прави изказване, трябва да възприема
устните преводачи като важни сътрудници за представянето на неговата аргументация.
На първо място, прочитането на предварително подготвен текст не е препоръчително.
Причината за това е, че писмените становища съдържат по-дълги и сложни изречения
и освен това се четат твърде бързо, за да позволят задоволителен превод. В интерес на
изказващите се лица е да ползват добре структурирани бележки, като употребяват прости
термини и къси изречения.
В случаите, в които представителите предпочитат да се придържат към даден текст, се
препоръчват също: прости термини и къси изречения, като текстът се чете с нормална
скорост на говорене.
По същите причини е желателно процесуалният представител, преди да започне, да
уточни възприетия от него план.
Преди да се явят на заседанието, устните преводачи проучват старателно цялата преписка
по делото. Ако представителите изпратят възможно най-рано цялата информация, свързана с
вероятното съдържание на устното им изказване (по възможност бележки по него), това ще
позволи на преводачите да завършат своята подготовка, да предадат по-добре устното изказване, както и да не бъдат изненадани от технически термини, цитати на текстове или числа.
Тази информация се изпраща на Дирекция „Устни преводи“ на Съда по факс
(Люксембург (352) 4303-3697) или по електронна поща (interpret@curia.europa.eu). Текстът
ще бъде предоставен само на устните преводачи. В него трябва да бъде указано името
на страната, за да се избегнат всякакви недоразумения.
В заключение, трябва да се има предвид, че процесуалните представители могат да
бъдат чути само тогава, когато говорятточно срещу микрофона.
5. Продължителност на устното изказване
По правило времето, което първоначално се предоставя на всяка главна страна, е
ограничено до 20 минути, а в производствата пред тричленни съдебни състави до 15
минути. Времето на встъпилите страни е ограничено до 15 минути.
Съдът може да допусне отклонение от това правило, при условие че е гарантирано
равенството на страните. За тази цел до секретаря на Съда трябва да се изпрати искане с
подробна обосновка, в което да се уточни считаното за необходимо време за изказване.
За да бъде взето предвид, искането трябва да достигне до Съда най-малко петнадесет
дни преди датата на съдебното заседание. Решението по това искане се съобщава на
молителя поне една седмица преди съдебното заседание.
Страната, заявила, че ще є бъде достатъчно по-кратко време за изказване, е длъжна
да спази указаното време.
Опитът показва, че предвид целта на устните състезания, определеното за изказване време
обикновено не се оползотворява изцяло от изказващите се лица с повече опит. Време за изказване до 20 минути най-честое достатъчно.
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По съображения, свързани с процесуалната икономия и бързина при протичане на
заседанието, се допуска изказване само от по едно лице за страна в производството. По
изключение и когато характерът на делото го изисква, може да се разреши изказване и
на второ лице, при условие че страната представи мотивирано искане не по-късно от две
седмици преди датата на съдебното заседание. Времето за изказване следва да се спазва
и когато са разрешени изказвания на две лица.
Допуска се реплика единствено от лицето, което е направило първоначалното изказване. Ако са разрешени изказвания от две лица за страна в производството, само едно
от тях може да направи реплика.
Когато няколко страни защитават една и съща теза пред Съда (по-специално в хипотезите на встъпване или съединяване на дела), техните представители се приканват да
съгласуват действията си преди съдебното заседание, за да се избегне всякакво повтаряне
на устни изказвания.
Председателят на съдебния състав, който разглежда делото, трябва да следи за спазването на горепосочените принципи – както по отношение на целта на устното производство, тоест самото съдържание на устните изказвания, така и по отношение на времето,
определено за изказване.
6. Необходимост от устно изказване
Всеки процесуален представител следва сам да прецени, като отчита гореописаната цел на
устното производство, дали е необходимо устно изказване, или е достатъчно само препращане
към писмените изявления или бележки. Съдът държи да подчертае, че ако някоя от страните
се въздържа от устно изказване, нейното мълчание не може при никакви обстоятелства да се
тълкува като равносилно на съгласие с устното изказване на друга страна.
В тази връзка Съдът, разбира се, отчита процесуалните изисквания, свързани с делата
за даване на преюдициално заключение, в които само устното производство дава възможност на заинтересованите лица да отговорят на писмените бележки на друго „заинтересовано лице” и да взематстановище по нови елементи, ако такива са приведени.
7. Непровеждане на устни състезания
Процедурният правилник позволява да не се провеждат устни състезания, освен ако
една от страните, а в производствата за даване на преюдициално заключение, и някое
от заинтересованите лица, участващи в производството, направи искане за провеждане
на съдебно заседание, като изложи съображения, поради които желае дабъде изслушано.
Такова искане съгласно Процедурния правилник (член 44а, член 104, параграф 4 и
член 120) трябва да бъде представено в триседмичен срок от уведомяването на страната
за приключване на писменото производство, а в производствата за даване на преюдициално заключение, от връчването на страните и другите заинтересовани лица на представените писмени бележки. Необходимостта от представяне на такова искане, за да се избегне
евентуално непровеждане на устни състезания, се напомня в уведомителните писма на
секретариата за приключване на писменото производство, а в производствата за даване
на преюдициално заключение, в писмата за изпращане на представените писмени бележки. Триседмичният срок за представяне на подобно искане може да бъде продължен с
надлежно мотивирана молба.
8. Изслушване в обезпечителното производство
Преди да постанови определение за допускане на обезпечение, председателят може да
изслуша съответните страни, в някои случаи в присъствието на съдията-докладчик и на генералния адвокат. Изслушването е публично и се провежда от две до четири седмици преди
председателят или, според случая, Съдът да се произнесе с определение по искането. То е
много по-неформално от заседанието, на което се провеждат устни състезания. На практика
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изслушването започва с устно обобщаване от председателя на трудностите по делото. След
това той поканва страните да вземат отношение по тях. Изслушването завършва с въпроси,
зададени на страните.
В случай на препращане към Съда, заседанието пред решаващия съдебен състав
следва обичайната процедура.
В тази връзка трябва да се напомни, че изслушването в никакъв случай няма за цел
да даде възможност на страните да вземат отношение по съществото на делото.
9. Практически съвети
a. Отлагане на устни състезания
Съдът допуска исканияза отлаганесамо при наличието на сериозни причини.
б. Достъп до сградите на Съда
Достъпът до сградите на Съда се контролира поради съображения за сигурност.
Процесуалните представители се умоляват да представят професионална карта, документ
за самоличност, паспорт или другдокумент за легитимация.
в. Облекло
Процесуалните представители са длъжни да се явяват пред Съда с тоги, освен при изслушване по искания за допускане на обезпечение. Съдът винаги държи няколко резервни
тоги на разположение на тези, които са забравили своята.
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ОБЩ СЪД: ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ КЪМ СТРАНИТЕ
(Консолидиран текст)

Настоящият текст съгласува Практическите указания към страните, приети на 5 юли
2007 г. (ОВ L 232, стр. 7), и измененията, приети съответно на 16 юни 2009 г. (ОВ L 184,
2009 г., стр. 8) и на 17 май 2010 г. (ОВ L 170, с. 49).

ОБЩИЯТ СЪД,
като взе предвид член 150 от своя процедурен правилник,
като има предвид, че с оглед на правилното протичане на производствата пред Общия
съд и за да се улесни уреждането на споровете при най-добри условия и в най-кратки
срокове, както и за да се подготвят най-добре устните състезания пред тази юрисдикция, е
уместно на представителите и адвокатите на страните да се предоставят практически указания
относно начина на представяне на техните писмени становища и на доказателствата, свързани
с писмената фаза на производството;
като има предвид, че тези указания възпроизвеждат, изясняват и допълват някои разпоредби от Процедурния правилник на Общия съд и трябва да дадат възможност на
представителите и адвокатите на страните да се съобразят с условията, при които работи
Общият съд, свързани по-конкретно с необходимостта от превод и електронното управление на доказателствата по делата;
като има предвид, че по силата на дадените от Общия съд Указания за секретаря от
5 юли 2007 г. (ОВ L 232, с. 1), изменени на 17 май 2010 г. (ОВ L 170, с. 53) (наричани
по-нататък „Указания за секретаря“) на секретаря се възлага да следи приложените към
преписката доказателства да отговарят на изискванията, предвидени в разпоредбите на
Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз (наричан по-нататък „Статутът“),
на Процедурния правилник и на настоящите практически указания към страните (наричани
по-нататък „Практически указания“), и на посочените указания за секретаря, и по-специално
да изисква отстраняването на нередовностите в писмените становища и доказателствата,
които не съответстват на изискванията, както и ако е необходимо, когато нередовностите
не са отстранени, да откаже тяхното приемане, в случай че не отговарят на изискванията
на разпоредбите на Статута или на Процедурния правилник;
като има предвид, че като спазват Практическите указания, адвокатите и представителите на страните имат сигурността, че Общият съд е в състояние да разглежда без
затруднения представените от тях писмени становища и доказателства, както и че за тях –
по отношение на положенията, уредени в настоящите указания – няма да се прилага член
90, буква а) от Процедурния правилник;
след консултиране с лицата, представляващи представителите на държавите-членки, институциите, които встъпват в производствата пред Общия съд, и Съвета на адвокатурите на
Европейския съюз (CCBE),
реши да приеме настоящите практически указания:
I. ОТНОСНО ПИСМЕНАТА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО
ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ
1. Изпращането на копие от подписания оригинал на материала по делото, предвидено в член 43, параграф 6 от Процедурния правилник, може да се направи:
• или по факс (факс номер: + 352 4303-2100),
• или по електронната поща (електронен адрес: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu).
2. При изпращане по електронната поща се приема само сканирано копие на подписания оригинал. Изпращането на обикновен компютърен файл или на файл с електронен
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подпис или с компютърно създадено точно копие на подпис не отговаря на изискванията
на член 43, параграф 6 от Процедурния правилник. Кореспонденцията по дело, която
постъпва в Общия съд под формата на обикновено писмо в електронна форма, не се
взема предвид.
Желателно е документите да се сканират с разделителна способност от 300 DPI и да
се представят във формат PDF (картини и текст) чрез компютърните програми Acrobat или
Readiris 7 Pro.
3. Представянето на доказателство по факс или по електронната поща се взема
предвид с оглед на спазването на срок само ако подписаният оригинал бъде получен в
секретариата в срока по член 43, параграф 6 от Процедурния правилник, тоест в десетдневен срок от това представяне. Подписаният оригинал следва да се изпрати незабавно
след изпращането на копието, без в него да се внасят корекции или промени, макар и
незначителни. При различие между подписания оригинал и представеното по-рано копие
се взема предвид само датата, на която е представен подписаният оригинал.
4. В декларацията на страна, с която тя се съгласява, съгласно член 44, параграф 2
от Процедурния правилник, връчването по отношение на нея да се извършва по факс
или чрез друго техническо средство за комуникация, трябва да се посочи номерът на
факса и/или електронният адрес, на който секретариатът може да извършва връчването.
Компютърът на адресата трябва да разполага с подходяща програма (напр. Acrobat или
Readiris 7 Pro), за да може да визуализира връчените от секретариата документи, които
са във формат PDF.
Б. ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА
5. На първата страница на всяко писмено становище се отбелязва следното:
a) наименованието на писменото становище (искова молба или жалба, писмена защита,
писмена реплика, писмена дуплика, молба за встъпване, писмено становище при встъпване,
възражение за недопустимост, становище относно …, отговори на въпросите и т.н.);
б) номерът на делото (T-…/..), когато той вече е бил съобщен от секретариата;
в) имената на ищеца или жалбоподателя и ответника;
г) името на страната, за която се представя писменото становище.
6. Всеки параграф от писменото становище се номерира.
7. Оригиналният подпис на представителя или на адвоката на заинтересованата страна се
полага под текста на писменото становище. Когато има няколко представители, е достатъчно
то да се подпише само от един от тях.
8. Писмените становища на страните се представят по начин, който да позволи на
Общия съд да управлява документите по електронен път, и по-конкретно във връзка със
сканирането на документите и разпознаването на различните знаци.
За тази цел трябва да се спазват следните изисквания:
a) Текстът трябва да е във формат A4, да е лесно четлив и да е разположен само от
едната страна на страницата („едностранно“, а не „двустранно“).
б) Представените документи трябва да са свързани с пособия, които лесно могат да
бъдат отстранени (да не се слага подвързия или други подшиващи средства като лепило,
телбод и т.н.).
в) Текстът е набран на често използван шрифт с достатъчна разредка и полета, за да
се осигури четливостта на сканираната му версия.
г) Всяка следваща страница на писменото становище се номерира с нарастващ номер
в горния десен край.
Когато към писмено становище се представят приложения, номерирането се прави
съгласно изискванията, посочени в точка 52 от настоящите практически указания.
9. Адвокатът или представителят на заинтересованата страна прави отбелязване върху първата страница на всички преписи от материалите, които страните са длъжни да
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представят по силата на член 43, параграф 1, втора алинея от Процедурния правилник,
удостоверяващо верността на преписа с оригинала, и се парафира.
В. ОТНОСНО ДЪЛЖИНАТА НА ПИСМЕНИТЕ СТАНОВИЩА
10. Максималният брой страници на писмените становища се определя в зависимост
от съответната област и обстоятелствата по делото и е, както следва:
• 50 страници за исковата молба или жалбата и за писмената защита,
• 20 страници за жалбата и за писмения отговор в делата, свързани с интелектуална
собственост,
• 15 страници за жалбата и за писмения отговор,
• 25 страници за писмената реплика и писмената дуплика,
• 15 страници за писмената реплика и писмената дуплика в делата, образувани по
жалби или свързани с интелектуална собственост,
• 20 страници за писменото възражение за недопустимост, както и за писмените становища по него,
• 20 страници за писменото становище при встъпване и 15 страници за писмените
становища по него.
Становища с по-голям обем се допускат само при дела с особено висока степен на
фактическа или правна сложност.
Г. ОТНОСНО СТРУКТУРАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКОВАТА МОЛБА ИЛИ ЖАЛБАТА
И НА ПИСМЕНАТА ЗАЩИТА/ПИСМЕНИЯ ОТГОВОР
Г.1. Преки искове или жалби
11. Процедурният правилник съдържа специални разпоредби, които уреждат съдебните спорове, свързани с правото на интелектуална собственост (членове 130–136). Ето защо
правилата относно жалбите и писмените отговори, представени в делата по тези спорове
(Г.1.2), са изложени отделно от тези, свързани с исковите молби или жалбите и писмените
защити, представени в рамките на всички други съдебни спорове (Г.1.1).
Г.1.1. Искова молба или жалба и писмена защита (по делата, различни от свързаните с интелектуална собственост)
Искова молба или жалба
12. Задължителните реквизити на исковата молба или жалбата се съдържат в член 44
от Процедурния правилник.
13. По практически съображения в началото на исковата молба или жалбата трябва
да присъстват посочените по-долу данни:
a) името и адресът на ищеца или жалбоподателя;
б) името и качеството на представителя или адвоката на ищеца или жалбоподателя;
в) посочване на страната, срещу която е подадена исковата молба или жалбата;
г) декларациите, посочени в член 44, параграф 2 от Процедурния правилник (съдебен
адрес и/или съгласие връчването да се извършва чрез технически средства за комуникация).
14. След уводната част на исковата молба или жалбата следва кратко изложение на
спорните обстоятелства.
15. Би било уместно правната аргументация да се структурира в зависимост от изтъкнатите правни основания. По правило е удачно преди тези основания да бъдат развити,
те да бъдат изложени схематично. Освен това е желателно да се наименува всяко от
изложените правни основания, за да се улесни тяхното установяване.
16. Исканията в исковата молба или жалбата трябва да бъдат точно определени в
началото или края и.
17. Когато се иска отмяна, се прилага копие от оспорения акт.
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18. Към исковата молба или жалбата се прилагат, отделно от приложените в подкрепа на
иска или жалбата доказателства, документите по член 44, параграф 3 и параграф 5, букви а)
и б) от Процедурния правилник.
19. Всяка искова молба или жалба се придружава от резюме на изложените правни
основания и основни доводи, за да се улесни изготвянето на известието, предвидено в член
24, параграф 6 от Процедурния правилник. Тъй като известието се публикува в Официален
вестник на Европейския съюз на всички официални езици, това резюме трябва да е не
по-дълго от две страници и да бъде изготвено в съответствие с образеца, който е на разположение на уебсайта на Съда на Европейския съюз. То трябва да се представи отделно
от приложените в подкрепа на иска или на жалбата доказателства, както и да се изпрати
с електронна поща под формата на обикновен електронен файл на адрес GeneralCourt.
Registry@curia.europa.eu , като се посочи делото, към което се отнася.
20. Доказателствата се представят точно и изрично, като ясно указват подлежащите
на доказване факти:
• документните доказателства трябва или да препращат към номер от описа на приложенията, или ако ищецът не разполага с документа, да посочват начина, по който той
може да бъде получен,
• при използване на свидетелски показания или искания за информация трябва точно
да се посочи съответното лице.
21. Ако исковата молба или жалбата са подадени след като вече е била направена
молба за предоставяне на правна помощ, последица от която съгласно член 96, параграф
4 от Процедурния правилник е спирането течението на срока, определен за подаване на
иска или жалбата, тази информация трябва да се упомене в исковата молба или жалбата.
Ако исковата молба или жалбата са подадени след съобщаване на определението, постановено по молба за предоставяне на правна помощ, в молбата или жалбата трябва да
се посочи и датата, на която определението е било връчено на ищеца или жалбоподателя.
Писмена защита
22. Задължителните реквизити на писмената защита се съдържат в член 46, параграф
1 от Процедурния правилник.
23. По практически съображения, освен номерът на делото и името на ищеца или
жалбоподателя, в началото на писмената защита трябва да присъстват и следните данни:
a) името и адресът на ответника;
б) името и качеството на адвоката или представителя на ответника;
в) декларациите по член 44, параграф 2 от Процедурния правилник (посочване на
съдебен адрес и/или съгласие връчването да се извършва чрез технически средства за
комуникация).
24. Исканията на ответника трябва да бъдат точно определени в началото или края
на писмената защита.
25. По отношение на писмената защита се прилагат точки 15, 18 и 20 от настоящите
практически указания.
26. Оспорването на факти, твърдени от противната страна, се прави изрично, като
конкретно се посочват съответните факти.
Г.1.2. Жалба и писмен отговор (по делата, свързани с интелектуалната собственост)
Жалба
27. Задължителните реквизити на жалбата се съдържат в член 44 и член 132, параграф
1 от Процедурния правилник.
28. По практически съображения в началото на жалбата трябва да се посочат следните
данни:
a) името и адресът на жалбоподателя;
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б) името и качеството на адвоката на жалбоподателя;
в) имената на всички страни пред отделението по жалбите, както и посочените от тях
адреси, с оглед на съобщенията в хода на това производство;
г) декларациите по член 44, параграф 2 от Процедурния правилник (посочване на
съдебен адрес и/или съгласие връчването да се извършва чрез технически средства за
комуникация).
29. Когато се иска отмяна, се прилага копие от оспорения акт. Посочва се датата, на
която този акт е връчен на жалбоподателя.
30. Точка 10, второ тире и точки 14, 15, 16, 18, 20 и 21 от настоящите практически
указания се прилагат спрямо жалбите по делата, свързани с интелектуална собственост.
Писмен отговор
31. Задължителните реквизити на писмения отговор се съдържат в член 46, параграф
1 от Процедурния правилник.
32. Освен номерът на делото и името на жалбоподателя, в началото на писмения
отговор трябва да присъстват и следните данни:
a) името и адресът на ответника или на встъпилата страна;
б) името и качеството на представителя на ответника или тези на адвоката на встъпилата страна;
в) декларациите по член 44, параграф 2 от Процедурния правилник (посочване на
съдебен адрес и/или съгласие връчването да се извършва чрез технически средства за
комуникация).
33. Исканията на ответника или на встъпилата страна трябва да бъдат точно определени в началото или края на писмения отговор.
34. По отношение на писмения отговор се прилагат точка 10, второ тире и точки 15,
18, 20 и 26 от настоящите практически указания.
Г.2. Жалби
Жалба
35. Жалбата трябва да съдържа данните, посочени в член 138, параграф 1 от
Процедурния правилник.
36. В началото на жалбата се посочват:
a) името и адресът на жалбоподателя;
б) името и качеството на представителя или адвоката на жалбоподателя;
в) посочване на обжалваното решение на Съда на публичната служба (вид, съдебен
състав, дата и номер на дело);
г) посочване на другите страни в производството пред Съда на публичната служба;
д) посочване на датата, на която решението на Съда на публичната служба е получено
от жалбоподателя;
е) декларациите по член 44, параграф 2 от Процедурния правилник (посочване на
съдебен адрес в Люксембург и/или съгласие връчването да се извършва чрез технически
средства за комуникация).
37. В началото или края на жалбата трябва да присъства текст, в който исканията на
жалбоподателя са точно формулирани (член 139, параграф 1 от Процедурния правилник).
38. По принцип не е необходимо да се излагат обстоятелствата, предхождащи спора,
както и неговият предмет; достатъчно да се посочи решението на Съда на публичната служба.
39. Препоръчва се правните основания да бъдат изложени кратко и схематично в началото на жалбата. Правните доводи би следвало да се изложат в съответствие с изтъкнатите в подкрепа на жалбата правни основания, по-конкретно в съответствие с посочените
случаи на неправилно прилагане на правната норма.
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40. Към жалбата се прилага препис от обжалваното решение на Съда на публичната
служба.
41. Всяка жалба се придружава от резюме на изложените правни основания и основни доводи, за да се улесни изготвянето на известието, предвидено в член 24, параграф
6 от Процедурния правилник. Тъй като известието се публикува в Официален вестник на
Европейския съюз на всички официални езици, това резюме трябва да е не по-дълго от две
страници и да бъде изготвено в съответствие с образеца, който е на разположение на
уебсайта на Съда на Европейския съюз. То трябва да се представи отделно от приложените в подкрепа на иска или на жалбата доказателства, както и да се изпрати с електронна
поща под формата на обикновен електронен файл на адрес GeneralCourt.Registry@curia.
europa.eu, като се посочи делото, към което се отнася.
42. Заедно с жалбата се представя и документът по член 44, параграф 3 от Процедурния
правилник (удостоверение на адвоката, че той може да практикува пред съд на държава-членка или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство), освен когато жалбоподател е институция на Съюза или държава членка,
представлявана от представител.
Писмен отговор
43. Писменият отговор трябва да съдържа данните, посочени в член 141, параграф 2
от Процедурния правилник.
44. Освен номерът на делото и името на жалбоподателя, в началото на писмения
отговор трябва да се посочат и следните данни:
a) името и адресът на страната, която го представя;
б) името и качеството на представителя или адвоката, който се явява за тази страна;
в) датата, на която жалбата е получена от страната;
г) декларациите по член 44, параграф 2 от Процедурния правилник (посочване на
съдебен адрес в Люксембург и/или съгласие връчването да се извършва чрез технически
средства за комуникация).
45. В началото или края на писмения отговор трябва да присъства текст, в който са
точно формулирани исканията на страната, представила това становище (член 142, параграф
1 от Процедурния правилник).
46. Ако с писмения отговор се иска отмяна, изцяло или отчасти, на решението на Съда
на публичната служба на основание, което не е изтъкнато в жалбата, е уместно това да се
посочи в заглавието на писменото становище („писмен отговор с насрещна жалба“).
47. Доколкото е възможно, правната аргументация трябва да е структурирана в зависимост от изложените от жалбоподателя правни основания и/или тези, които се съдържат в
насрещната жалба, когато случаят е такъв.
48. Като се има предвид, че фактическото и правното положение вече са предмет
на оспореното решение, те следва да се излагат в писмения отговор само по изключение, доколкото начинът им на представяне в жалбата се оспорва или изисква уточнения.
Оспорването трябва да бъде изрично и да конкретизира точно съответните правни и фактически елементи.
49. Заедно с писмения отговор трябва да се представи и документът по член 44, параграф 3 от Процедурния правилник (удостоверение на адвоката, че той може да практикува пред съд на държава членка или пред друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство), освен в случаите, когато институция на Съюза
или държава членка е представлявана от представител.
Д. ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПИСМЕНИТЕ СТАНОВИЩА
50. Към писменото становище се прилагат само доказателства, упоменати в текста на
този акт, които служат за доказване или онагледяване на съдържанието му.
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51. Представянето на приложения се допуска, при условие че са придружени от опис
на приложенията. Той трябва да съдържа, за всяко приложено доказателство:
a) номера на приложението (посочва се писменото становище, към което се прилагат доказателствата, като се използват буква и цифра: например приложение A.1, A.2,
… за приложенията към исковата молба или жалбата; Б.1, Б.2, … за приложенията към
писмената защита; В.1, В.2, … за приложенията към писмената реплика; Г.1, Г.2, … за
приложенията към писмената дуплика);
б) кратко описание на приложението с указание за неговия характер (напр. „писмо“ с
посочване на датата, автора, адресата и броя страници на приложението);
в) посочване на страницата от писменото становище и на параграфа, оправдаващ представянето му, в който е упоменато доказателството.
52. Всяка следваща страница на приложените към писмено становище доказателства
се номерира с нарастващ номер в горния десен край. Страниците на доказателствата
могат да следват номерацията на писменото становище, към което са приложени, или пък
да имат отделна номерация. Целта на номерирането на страниците е да се гарантира, че
чрез преброяването им, когато приложенията се сканират, това действително е направено
с всички страници.
53. Когато самите приложения съдържат приложения към тях, те се номерират и представят така, че да се избегне всякаква вероятност от объркване, като при необходимост
се използват разделители.
54. Когато се прави позоваване на представен документ, се указва номерът на съответното приложение в описа на приложенията, като освен това във формата по точка 51
по-горе се посочва и писменото становище, с което е представено приложението.
Е. ОТНОСНО СЛУЧАИТЕ НА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ В ПИСМЕНИТЕ
СТАНОВИЩА
Е.1. Отстраняване на нередовности в исковата молба или жалбата
55. Ако исковата молба или жалбата не отговарят на посочените по-долу изисквания
по член 44, параграфи 3–5 от Процедурния правилник, те не се връчват на ответника и
се определя разумен срок за отстраняване на нередовностите:
a) представяне на удостоверение от адвоката (член 44, параграф 3 от Процедурния
правилник);
б) доказателство за правосубектността на частноправното юридическо лице (член 44,
параграф 5, буква a) от Процедурния правилник);
в) пълномощно (член 44, параграф 5, буква б) от Процедурния правилник);
г) доказателство, че дадените на адвоката правомощия са му били надлежно предоставени от представител, оправомощен за тази цел (член 44, параграф 5, буква б) от
Процедурния правилник);
д) представяне на оспорения акт (когато се иска отмяна) или на доказателството, с което се установява датата, на която е направена поканата за действие (иск за бездействие)
(член 21, втора алинея от Статута; член 44, параграф 4 от Процедурния правилник).
56. По делата, свързани с интелектуалната собственост, при които се разглежда законосъобразността на решение на отделение по жалбите на СХВП, жалбите, които не
отговарят на посочените по-долу условия, предвидени в член 132 от Процедурния правилник, не се връчват на насрещната страна/страните и се определя разумен срок за
отстраняване на нередовностите:
a) имената на страните в производството пред отделението по жалбите и посочените
от тях адреси за целите на съобщенията, които се правят в хода на това производство
(член 132, параграф 1, първа алинея от Процедурния правилник);
б) датата, на която е съобщено решението на отделението по жалбите (член 132,
параграф 1, втора алинея от Процедурния правилник);
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в) като приложение – оспореното решение (член 132, параграф 1, втора алинея от
Процедурния правилник).
57. Ако исковата молба или жалбата не отговарят на посочените по-долу изисквания
за форма, връчването се отлага и се определя разумен срок за отстраняване на нередовностите:
a) посочване на адреса на ищеца или жалбоподателя (член 21, първа алинея от
Статута; член 44, параграф 1, буква а) от Процедурния правилник; точка 13, буква а) от
Практическите указания);
б) оригинален подпис на адвоката или представителя, положен под текста на исковата молба
или жалбата (точка 7 от Практическите указания);
в) номериране на параграфите (точка 6 от Практическите указания);
г) представяне на приложенията, упоменати в описа (член 43, параграф 1,
втора алинея от Процедурния правилник);
д) достатъчно на брой преписи от приложенията, упоменати в описа (член 43, параграф 1, втора алинея от Процедурния правилник);
е) представяне на описа на приложенията (член 43, параграф 4 от Процедурния правилник; точка 51 от Практическите указания);
ж) достатъчно на брой преписи от описа (член 43, параграф 1, втора алинея от
Процедурния правилник);
з) опис на приложенията с тяхното кратко описание (точка 51, буква б) от
Практическите указания) и посочване на страницата и на параграфа/ите (точка 51, буква
в) от Практическите указания);
и) достатъчно на брой преписи от описа на приложенията, с посочване на страницата
и на параграфа/ите (член 43, параграф 1, втора алинея от Процедурния правилник);
й) достатъчно на брой преписи от оспорения акт или на доказателството, с което се установява датата, на която е направена поканата за действие (член 43, параграф 1, втора алинея
от Процедурния правилник);
к) представяне на копие от договора, в който се съдържа клаузата за подсъдност (член
44, параграф 5а от Процедурния правилник);
л) достатъчно на брой копия от договора, в който се съдържа клаузата за подсъдност
(член 43, параграф 1, втора алинея от Процедурния правилник);
м) номериране на страниците на исковата молба или жалбата и на приложенията (точка
8, буква г) и точка 52 от Практическите указания);
н) достатъчно на брой заверени преписи от исковата молба или жалбата (по седем за
делата, свързани с интелектуална собственост inter partes, и по шест за всички други дела)
(член 43, параграф 1, втора алинея от Процедурния правилник);
о) представяне на заверени преписи от исковата молба или жалбата (член 43, параграф 1, втора алинея от Процедурния правилник; точка 9 от Практическите указания).
58. Ако исковата молба или жалбата не отговарят на посочените по-долу изисквания
за форма, те се връчват и се определя разумен срок за отстраняване на нередовностите:
a) адрес (посочване на съдебен адрес и/или съгласие връчването да се извършва чрез
технически средства за комуникация) (член 44, параграф 2 от Процедурния правилник; член
10, параграф 3 от Указанията към секретаря; точка 4 и точка 13, буква г) от Практическите
указания);
б) удостоверението на всеки допълнителен адвокат (член 44, параграф 3 от Процедурния
правилник);
в) по делата, различни от свързаните с интелектуална собственост, резюме на правните
основания и основните доводи (точка 19 от Практическите указания);
г) превод на езика на производството, придружаващ документи, изготвени на език,
различен от езика на производството (член 35, параграф 3, втора алинея от Процедурния
правилник).
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Отстраняване на нередовности при искови молби или жалби с по-дълъг текст
59. Когато броят страници на искова молба или жалба надвишава с 40% максималния
брой страници, определен в точка 10 от настоящите практически указания, тази нередовност трябва да бъде отстранена, освен при указания от председателя в обратен смисъл.
Когато броят страници на искова молба или жалба надвишава с по-малко от 40%
максималния брой страници, определен в точка 10 от настоящите практически указания,
председателят може да даде указание в този смисъл за отстраняване на нередовността.
Когато към ищеца или жалбоподателя е направено искане за отстраняване на нередовности, връчването на исковата молба или жалбата на ответника, чиято нередовност се
състои в твърде големия й обем, се отлага за по-късен момент.
Е.2. Отстраняване на нередовности в други писмени становища
60. Посочените по-горе случаи на отстраняване на нередовности се прилагат и по
отношение на писмените становища, различни от исковата молба или жалбата, когато
това е необходимо.
Ж. ОТНОСНО ИСКАНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛА ПО РЕДА НА БЪРЗО
ПРОИЗВОДСТВО
61. Исковите молби или жалбите, във връзка с които е направено искане за решаване на дело по реда на бързо производство, по правило трябва да са с дължина до 25
страници. Тази искова молба или жалба се представя съгласно указанията, посочени в
точки 12–19 по-горе.
62. Искането за решаване на дело от Общия съд по реда на бързо производство,
представено с отделен акт съгласно член 76а от Процедурния правилник, трябва да съдържа кратка обосновка във връзка с особената спешност на делото и другите съответни
обстоятелства. Прилагат се разпоредбите на глави Б и Д, посочени по-горе.
63. Препоръчва се страната, която прави искане за разглеждане на дело по реда на
бързо производство, да конкретизира в своето искане правните основания, доводите или
частите от съответното писмено становище (искова молба или жалба, или писмена защита), които се представят само в случай че делото не се гледа по реда на това производство. Тази информация, посочена в член 76а, параграф 1, втора алинея от Процедурния
правилник, трябва да е точно формулирана в искането и да съдържа и номерата на
съответните параграфи.
64. Освен това се препоръчва към искането за разглеждане на дело по реда на бързо
производство, съдържащо информацията по предходния параграф, да се приложи съкратен вариант на съответното писмено становище.
Когато се прилага съкратен вариант, той трябва да отговаря на следните изисквания:
а) съкратеният вариант има същата форма като тази на първоначалния вариант на
съответното писмено становище, като заличените в него части се поставят в квадратни
скоби, а в полето между тези скоби се отбелязва „пропуснат текст“;
б) параграфите в съкратения вариант следват същата номерация като тази на първоначалния вариант на съответното писмено становище;
в) описът на приложенията към съкратения вариант съдържа, ако последният не препраща към всички приложения от първоначалния вариант на съответното писмено становище, бележката „пропуснат текст“, за да установи всяко от пропуснатите приложения;
г) приложенията към съкратения вариант следват същата номерация като тази на описа
на приложенията към първоначалния вариант на съответното писмено становище;
д) приложенията, посочени в описа, който придружава съкратения вариант, се прилагат към последния.
Съкратеният вариант трябва да отговаря на предходните указания, за да е възможно
обработването му в най-кратки срокове.
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65. Когато Общият съд изисква представянето на съкратен вариант на писмено становище на основание на член 76а, параграф 4 от Процедурния правилник, този вариант
трябва да се изготви съобразно предходните указания, освен ако не е указано друго.
66. Ако в искането си ищецът или жалбоподателят не са посочили правните основания, доводите или частите от исковата молба или жалбата, които следва да се разгледат
само ако делото не се гледа по реда на бързо производство, ответникът разполага с
едномесечен срок за отговор на исковата молба или жалбата.
Ако в искането си ищецът или жалбоподателят са посочили правните основания, доводите или частите от исковата молба или жалбата, които следва да се разгледат само ако
делото не се гледа по реда на бързо производство, ответникът разполага с едномесечен
срок за отговор на развитите в исковата молба или жалбата правни основания и доводи,
като отчита указанията, предоставени с искането за разглеждане на делото по реда на
бързо производство.
Ако ищецът или жалбоподателят е приложил съкратен вариант на исковата молба или
жалбата към своето искане, ответникът разполага с едномесечен срок за отговор на съдържащите се в този вариант на исковата молба или жалбата правни основания и доводи.
67. Ако Общият съд отхвърли искането за гледане по реда на бързо производство преди
ответникът да представи писмена защита, едномесечният срок по член 76а, параграф 2, първа
алинея от Процедурния правилник за представяне на това писмено становище се продължава
с един месец.
Ако Общият съд отхвърли искането за гледане по реда на бързо производство след като
ответникът е представил писмена защита в едномесечния срок по член 76а, параграф 2,
първа алинея от Процедурния правилник, на тази страна се предоставя нов срок от един
месец, за да може тя да допълни писмената си защита.
З. ОТНОСНО МОЛБИ ЗА СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ДРУГИ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ
МЕРКИ
68. Молбата се представя с отделен акт. За разбирането й трябва да е достатъчен само
нейният текст, без да е необходимо да се правят справки с текста на исковата молба или
жалбата в делото по главния спор.
69. В молбите за спиране на изпълнението или за допускане на други обезпечителни
мерки в изключително кратка и стегната форма трябва да се изложат предметът на делото, правните и фактически основания, на които се основава главният иск или жалбата,
обосноваващи тяхната вероятна основателност (fumus boni juris), както и обстоятелствата,
установяващи неотложността. В тях се посочва точно исканата мярка/мерки. Прилагат се
разпоредбите на глави Б, Г и Д по-горе.
70. Тъй като с молбата за допускане на обезпечение се цели да се даде възможност
за преценка на fumus boni juris в рамките на съкратено производство, в нея не трябва да
се възпроизвежда целият текст на исковата молба или жалбата в делото по главния спор.
71. За да е възможна бързата обработка на молбите за допускане на обезпечение, по
правило те трябва да са с дължина най-много 25 страници, като се отчитат съответната
област и обстоятелствата по делото.
И. ОТНОСНО ИСКАНИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ
72. При спазване на разпоредбите на член 67, параграф 3, втора и трета алинея от
Процедурния правилник, Общият съд взема предвид само онези доказателства и документи, с които адвокатите и представителите на страните са могли да се запознаят и по
които са имали възможност да изразят своите становища (член 67, параграф 3, първа
алинея от Процедурния правилник).
73. Всяка страна може обаче да направи искане определени части или елементи от
преписката по делото, които имат поверителен или секретен характер:
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• да не се изпращат на встъпила страна (член 116, параграф 2 от Процедурния правилник),
• да не се предоставят на разположение на страна по съединено дело (член 50, параграф 2 от Процедурния правилник).
74. Искане за поверително третиране се представя с отделен акт. То не може да се
подава в поверителен вариант.
75. В искането за поверително третиране трябва да се уточни страната, спрямо която
е поискана поверителност. То се ограничава до това, което е строго необходимо, и не
може в никакъв случай да има за предмет целия текст на писмено становище, а само по
изключение – цялото приложение към писмено становище. Всъщност изпращането на неповерителен вариант на определено доказателство, от което са отстранени някои части, думи
или числа, обикновено е възможно и без интересите по делото да се поставят под въпрос.
76. В искането за поверително третиране трябва точно да се посочат съответните елементи
или части, както и кратка обосновка на секретния или поверителен характер на всеки от тези
елементи или части. Непосочването им може да обоснове отхвърляне на искането от Общия съд.
77. Към искането за поверително третиране трябва да се приложи неповерителен вариант
на съответното писмено становище или доказателство, в което са отстранени елементите или
частите, към които препраща искането.
При молба за встъпване
78. Когато е подадена молба за встъпване по дело, страните се поканват да посочат в
определения от секретаря срок дали искат поверително третиране на някои данни, които
се съдържат във вече приложените към преписката документи.
За всички документи, които подават впоследствие, страните трябва да посочат по
предвидения в точки 74–77 по-горе ред данните, чието поверително третиране искат, и
да представят, наред с цялостния вариант на подадените документи, и вариант, в който
тези данни са пропуснати. При непосочване на тези данни, подадените документи се
изпращат на встъпилата страна.
При съединяване на дела
79. Когато се планира съединяване на няколко дела, страните се поканват да посочат в
определения от секретаря срок дали искат поверително третиране на някои данни, които
се съдържат във вече приложените към преписката документи.
За всички документи, които подават впоследствие, страните трябва да посочат по
предвидения в точки 74–77 по-горе ред данните, чието поверително третиране искат, и
да представят, наред с цялостния вариант на подадените документи, и вариант, в който
тези данни са пропуснати. При непосочване на тези данни, на останалите страни се предоставя достъп до подадените документи.
Й. ОТНОСНО МОЛБИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПИСМЕНА РЕПЛИКА В
ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ОБЖАЛВАНЕ
80. Председателят може по искане, направено в срока по член 143, параграф 1 от
Процедурния правилник, съгласно тази разпоредба да разреши подаването на писмена
реплика, ако такава е необходима, за да даде възможност на жалбоподателя да защити
своята гледна точка или за да подготви решението по жалбата.
81. Дължината на тези молби трябва да бъде, освен в особени случаи, до 2 страници,
като в тях по обобщен начин се указват само конкретните причини, поради които според
жалбоподателя е необходимо да се направи писмена реплика. За разбирането им трябва
да е достатъчен само техният текст, без да е необходимо да се правят справки с текста
на жалбата или на писмения отговор.
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К. ОТНОСНО ИСКАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИ СЪСТЕЗАНИЯ В
ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ОБЖАЛВАНЕ
82. Общият съд може да реши да се произнесе по жалбата, без да провежда устна
фаза на производството, освен ако някоя от страните не представи искане да бъдат изслушани устните й становища в срока по член 146 от Процедурния правилник.
83. В искането трябва да се посочат мотивите, поради които страната желае да бъде
изслушана. Тези мотиви трябва да са следствие от конкретна преценка на практическата
полза от провеждане на устни състезания за съответната страна, както и да указват елементите от преписката по делото или обосновката, които тази страна възнамерява да развие
или да отхвърли по-задълбочено в съдебно заседание. Не е достатъчно да се направи аргументиране от общ характер, с което се посочва важността на делото или на въпросите,
които трябва да бъдат решени.
Л. ОТНОСНО МОЛБИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПИСМЕНА РЕПЛИКА
ИЛИ ПИСМЕНА ДУПЛИКА ПО ДЕЛАТА, СВЪРЗАНИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
84. Председателят може по искане, направено в срока по член 135, параграф 2 от
Процедурния правилник, съгласно тази разпоредба да разреши подаването на писмена
реплика или писмена дуплика, ако такава е необходима, за да даде възможност на съответната страна да защити своята гледна точка.
85. Дължината на тези молби трябва да бъде, освен в особени случаи, до 2 страници,
като в тях по обобщен начин се указват само конкретните причини, поради които според
съответната страна е необходимо да се направи писмена реплика или писмена дуплика.
За разбирането им трябва да е достатъчен само техният текст, без да е необходимо да
се правят справки с текста на основните писмени становища.
M. ОТНОСНО ИСКАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ДЕЛАТА,
СВЪРЗАНИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
86. Общият съд може да реши да се произнесе по жалбата, без да провежда устна
фаза на производството, освен ако някоя от страните не представи искане да бъдат изслушани устните й становища в срока по член 135а от Процедурния правилник.
87. В искането трябва да се посочат мотивите, поради които страната желае да бъде изслушана. Тези мотиви трябва да са следствие от конкретна преценка на практическата полза от
провеждане на устни състезания за съответната страна, както и да указват елементите от преписката по делото или обосновката, които тази страна възнамерява да развие или да отхвърли
по-задълбочено в съдебно заседание. Не е достатъчно да се изложат аргументи от общ характер, с които се посочва важността на делото или на въпросите, които трябва да бъдат решени.
Н. ОТНОСНО МОЛБИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ
88. За подаването на молби за предоставяне на правна помощ задължително се използва формуляр. Формулярът е достъпен на уебсайта на Съда на Европейския съюз на
следния адрес: www.curia.europa.eu .
Той може да бъде получен и при поискване от секретариата на Общия съд (тел.:
+ 352 4303-3477) с изпращане на писмо на следния адрес: GeneralCourt.Registry@curia.
europa.eu , като се посочат името и адреса, или с писмо, адресирано до:
Секретариат на Общия съд на Европейския съюз
Rue du Fort Niedergrьnewald
L-2925 Люксембург
89. Не се разглеждат молби за предоставяне на правна помощ, които не са подадени чрез формуляр; ако те са направени по друг начин, секретарят изпраща отговор,
с който припомня, че формулярът задължително трябва да бъде използван, и го прилага
към отговора си.
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90. Оригиналът на молбата за предоставяне на правна помощ трябва да бъде подписан от молителя или от адвоката му.
91. Ако молбата за предоставяне на правна помощ е подадена преди исковата молба
или жалбата, тя трябва да се придружава от документацията, която удостоверява, че адвокатът има право да практикува пред съд на държава-членка или на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
92. Използването на формуляра има за цел да предостави на Общия съд, съгласно член
95, параграф 2 от Процедурния правилник, необходимата информация, с оглед на вземане
на правилно решение по молбата за предоставяне на правна помощ. Става въпрос за:
• данните за материалното положение на молителя
и
• в случай че искът или жалбата все още не са заведени – данните за предмета на
посочените иск или жалба, за обстоятелствата в конкретния случай и съответните доводи.
Молителят е длъжен да представи заедно с формуляра и доказателствата в подкрепа
на твърденията си.
93. За разбирането на надлежно попълнения формуляр и подкрепящите материали
трябва да са достатъчни само тези документи, без да е необходимо да се правят справки
с текста на други писма, представени в Общия съд от молителя, ако има такива.
94. При запазване на възможността Общият съд допълнително да изисква информация или представяне на документи на основание на член 64 от Процедурния правилник,
молбата за предоставяне на правна помощ не може да се допълва от последващо представяне на допълнителни части към нея; ако такива са представени, без да са изискани от
Общия съд, те се връщат. По изключение обаче може да се приемат подадени по-късно
подкрепящи материали, с които се цели да се докаже липсата на средства на молителя,
като се даде подходящо обяснение за закъснялото им представяне.
95. По силата на член 96, параграф 4 от Процедурния правилник подаването на молба
за предоставяне на правна помощ спира течението на срока, предвиден за предявяване на
иска или жалбата, с които е свързана молбата, до деня на съобщаване на постановеното
определение по молбата, или когато не е определен адвокат, който да представлява заинтересованото лице в производството, в което е постановено това определение – до деня
на връчване на определението за назначаване на адвокат, който да представлява молителя.
Спирането произвежда действие от деня на представяне на формуляра или когато за
подаването на молба за предоставяне на правна помощ не е използван формуляр, считано от деня на подаване на тази молба, при условие че формулярът е изпратен обратно в
предоставения за тази цел срок, определен с писмото, посочено в точка 89 по-горе. Ако
формулярът не е изпратен обратно в определения срок, спирането произвежда действие,
считано от деня на подаване на формуляра.
96. Когато формулярът е подаден по факс или по електронна поща, за да бъде взет
предвид с оглед спирането на срока за подаване на иск или жалба, подписаният оригинал трябва да бъде получен в секретариата на Общия съд най-късно десет дни след
това подаване. Когато оригиналът не е представен в този десетдневен срок, спирането
на срока за подаване на иск или жалба произвежда действие от деня на представяне на
оригинала. Ако има разлика между подписания оригинал и представеното по-рано копие,
предвид се взима само подписаният оригинал, а денят, от който срокът за подаване на
иск или жалба спира да тече, е денят на подаване на този оригинал.
II. ОТНОСНО УСТНАТА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО
97. Целта на устната фаза на производството е:
• да се припомнят, когато е необходимо, в много синтезиран вид становищата на
страните, като се подчертаят главните правни основания, представени в писмена форма,
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• да се изяснят, ако е необходимо, някои доводи, развити в хода на писменото
производство, както и да се представят нови доводи, в случай че има такива, основани
на обстоятелства, които са настъпили след приключването на писменото производство и
поради тази причина не са могли да бъдат включени в направените писмени становища,
• да се дадат отговори на въпроси, зададени от Общия съд, ако има такива.
98. Всеки процесуален представител следва сам да прецени, като отчита описаната в
предходната точка цел на устната фаза на производството, дали действително е необходимо устно изявление или просто е достатъчно да се направи препратка към писмените
становища. Тогава устната фаза на производството може да се съсредоточи върху отговорите на въпросите, поставени от Общия съд. Ако процесуалният представител счита за
нужно да вземе думата, той винаги има възможността да ограничи своето изложение до
определени пунктове или да направи препратка към писмени становища за други.
99. Ако някоя от страните се въздържа от устно изявление, нейното мълчание не
може при никакви обстоятелства да се тълкува като равносилно на съгласие с устното
изявление на друга страна, ако съответният аргумент вече е бил отхвърлен в писменото
производство. Мълчанието не представлява пречка тази страна да направи реплика на
устно изявление, направено от другата страна.
100. Понякога Общият съд може да счете, че е за предпочитане устната фаза на
производството да започне с въпроси на съдиите към представителите на страните. В този
случай представителите следва да отчетат този факт, ако желаят впоследствие да направят
кратко изказване.
101. С оглед на постигането на яснота и възможност за по-добро разбиране на изказванията
от членовете на Общия съд е за предпочитане по принцип да се говори свободно на базата
на бележки, вместо да се чете предварително написан текст. Освен това процесуалните представители се умоляват във възможно най-голяма степен да опростяват представянето на делото.
По-добре е да се направят няколко къси фрази, отколкото едно дълго и сложно изречение. От
помощ за Общия съд би било и ако те структурират изказванията си и изложат възприетия от
тях план преди да започнат да ги развиват.
Ако въпреки това устното изявление е подготвено в писмена форма, е препоръчително с
оглед на изготвянето на текста да се вземе предвид фактът, че той трябва да се представи
устно и да е възможно най-близък до устно изложение. За улесняване на устния превод представителите и адвокатите се умоляват да изпратят на дирекция „Устни преводи“ предварително
по факс (+ 352 4303-3697) или по електронна поща (interpret@curia.europa.eu ) текста или
писмените бележки по изказванията си, ако има такива.
Поверителността на изпратените бележки по изказванията е гарантирана. За да се избегнат
недоразумения, трябва да се посочи името на страната. Бележките по изказванията не се прилагат към преписката по делото.
102. На представителите се напомня, че при устните състезания само някои от членовете на Общия съд следят устното изявление на езика, на който то се прави; другите
членове слушат симултанния превод. На представителите се препоръчва, в интерес на
по-доброто протичане на производството и поддържането на високо качество на симултанния превод, те да говорят бавно и точно срещу микрофона.
В случай че процесуалните представители възнамеряват да цитират дословно части от
определени текстове или документи, по-конкретно части, които не присъстват в преписката по делото, би било от полза те да бъдат указани на устните преводачи преди съдебното
заседание. Освен това е уместно на последните да се обърне внимание и за термините,
които могат да създадат трудности при превода.
103. Тъй като съдебните зали на Общия съд са оборудвани със система за автоматично
усилване на звука, представителите се умоляват да натиснат бутона на микрофона и да изчакат индикатора да светне, преди да започнат да своето изказване. Когато думата има съдия
или друго лице, бутонът не трябва да се натиска, за да не се изключи техният микрофон.
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104. Продължителността на устните състезания може да варира в зависимост от
сложността на делото или наличието или отсъствието на новонастъпили обстоятелства.
Адвокатите и представителите на главните страни се умоляват да ограничат своето изказване до около 15 минути за всяка страна, а встъпилите страни – до 10 минути (по
съединените дела всяка главна страна разполага с 15 минути за всяко от делата и всяка
встъпила страна разполага с 10 минути за всяко от делата), освен ако секретариатът не е
указал друго в тази връзка. Това ограничение касае само изказването и не включва времето, необходимо за отговор на зададените въпроси по време на съдебното заседание.
Ако обстоятелствата изискват това, искане за отклонение от обичайно предоставеното
време за устно изявление може да бъде направено, когато то е надлежно мотивирано,
посочва считаното за необходимо време за изказване и е отправено до секретариата не
по-малко от петнадесет дни (или по-късно, при наличие на изключителни обстоятелства,
които са надлежно обосновани) преди датата на съдебното заседание. Процесуалните
представители ще бъдат уведомени за времето, с което ще разполагат за устно изявление.
105. Когато някоя от страните се представлява от няколко представители, по принцип
само двама от тях могат да се изказват, като общото време за изказванията им не трябва да надвишава гореуказаната продължителност. Въпреки това останалите представители
също могат да дават отговори на членовете на Общия съд, както и да правят реплики
на други представители.
Когато повече страни защитават една и съща теза пред Общия съд (ситуация, която може
да настъпи по-специално при встъпване или при съединяване на дела), техните представители
се приканват да съгласуват своите действия преди съдебното заседание, за да се избегне
всякакво повтаряне.
106. Докладът за съдебното заседание се изготвя от съдията докладчик и представлява
обективно обобщение на делото. Той не възпроизвежда всички подробности от доводите
на страните, а има за цел да даде възможност те да проверят дали изложените от тях
правни основания и доводи са правилно разбрани и от друга страна – да улесни проучването на преписката по делото от другите членове на съдебния състав. Въпреки това по
делата, свързани с интелектуална собственост, докладът за съдебното заседание се свежда
до посочване на правните основания и кратко резюме на доводите на страните.
107. Общият съд ще положи всички усилия процесуалните представители на страните
да получат доклада за съдебното заседание не по-късно от три седмици преди заседанието. Докладът за съдебното заседание служи само за подготовката на съдебното заседание.
108. Представителите се умоляват да уведомяват писмено секретариата преди съдебното
заседание за допуснати фактически грешки, ако докладът съдържа такива. Аналогично, ако
той не отразява правилно същността на доводите на някоя от страните, процесуалните представители могат да предлагат такива изменения, каквито те считат за уместни.
Ако представителите направят устни бележки по доклада по време на съдебното заседание, те се отразяват от секретаря или от лицето, което изпълнява тази функция.
109. Докладът за съдебното заседание е на разположение пред съдебната зала в деня на
съдебното заседание, в което се провеждат устните състезания.
110. При цитиране на решение на Съда, на Общия съд или на Съда на публичната
служба процесуалните представители се умоляват да указват всички препратки, включително имената на страните, както и при необходимост да конкретизират номера на
страницата от Сборника, на която се намира съответната част.
111. Общият съд приема документи, представени в съдебното заседание, само по изключение и след изслушване на страните в тази връзка.
112. Молбите за използване на технически средства, с оглед на определено представяне, трябва да бъдат направени своевременно. Условията за използване на тези средства се
определят съвместно със секретаря, за да се вземат предвид ограниченията от технически
или практически характер, ако има такива.

505

III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
113. Настоящите практически указания отменят и заместват Практическите указания
към страните от 14 март 2002 г. (ОВ L 87, с. 48), както и „Указания към процесуалните
представители на страните относно устното производство“.
114. Настоящите указания се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Те
влизат в сила в деня след тяхното публикуване.
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СЪВЕТИ КЪМ СТРАНИТЕ
Ролята на екипа от устни преводачи е да ви помогне да предадете по ефикасен начин
идеите си на останалите участници в една многоезична среда. Устните преводачи подготвят
внимателно съдебното заседание, като задълбочено проучват делото. Ето няколко препоръки
как да се възползвате пълноценно от този начин на общуване в изказванията си :
• Симултанният превод на един бързо четен текст усложнява задачата на устните
преводачи. За предпочитане е да се говори свободно, без да се чете, с умерено темпо
и лекота.
• Ако ешите да следвате писмен текст, се препоръчва да го изпратите предварително по
електронна поща до дирекция „Устни преводи”. По този начин устните преводачи ще могат
да го включат в подготовката на съдебното заседание. От само себе си се разбира, че:
текстът на вашата пледоария ще се използва изключително от устните преводачи ; той
няма да бъде разгласяван пред други лица ;
по време на съдебното заседание ще се прави точен превод на казаното от вас в
съдебната зала.
• Полезни са дори бележки, написани на ръка; не се колебайте да предоставите копие
от тях на устните преводачи преди съдебното заседание.
• Старайте се да произнасяте ясно и бавно цитатите, референциите, числата, имената,
акронимите и др.
• Преди да вземете думата, свалете слушалките си, намалете височината на звука и
се отдалечете от микрофона, за да избегнете всякаква микрофония.
• Изключете мобилния си телефон/PDA устройство. Дори при режим „без звук” те смущават акустиката на залата и инсталацията за симултанен превод.
Допълнителна информация можете да намерите на страниците, отнасящи се до устната
фаза на производството, от Указанията към процесуалните представители на страните за Съда
и в Практическите указания към страните на Общия съд и на Съда на публичната служба.
*Дирекция „Устни преводи”
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ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА
относно отправянето на преюдициални запитвания
от националните юрисдикции (2009/C 297/01)
След влизането в сила на Договора от Лисабон текстът по-долу заменя информационната
бележка, публикувана в ОВ C 143 от 11 юни 2005 г., с. 1, и допълнението към нея, публикувано в ОВ C 64 от 8 март 2008 г.
I. Общи разпоредби
1. Преюдициалното производство е един от основополагащите елементи на правото на
Европейския съюз и има за цел да предостави на националните юрисдикции средство за
осигуряване на еднаквото тълкуване и прилагане на това право във всички държави членки.
2. Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с преюдициално заключение относно тълкуването на правото на Европейския съюз и валидността на актовете на
институциите, органите, службите или агенциите на Съюза. Тази обща компетентност му е
предоставена от член 19, параграф 3, буква б) от Договора за Европейския съюз (ОВ C
115, 2008 г., с. 13, наричан по-нататък „ДЕС“) и член 267 от Договора за функционирането
на Европейския съюз (ОВ C 115, 2008 г., с. 47, наричан по-нататък „ДФЕС“).
3. Съгласно член 256, параграф 3 ДФЕС Общият съд е компетентен да разглежда и да
се произнася по преюдициални въпроси, отправени до него по силата на член 267 в специфични сфери, определени от статута. След като статутът не е бил изменен в този смисъл,
единствено Съдът остава компетентен да се произнася с преюдициално заключение.
4. Въпреки че член 267 ДФЕС предоставя обща компетентност на Съда, в различни разпоредби все пак се предвиждат изключения или ограничения на тази компетентност. Става
въпрос по-конкретно за членове 275 и 276 ДФЕС, както и за член 10 от Протокола (№ 36)
относно преходните разпоредби на Договора от Лисабон (ОВ C 115, 2008 г., с. 322).
5. Като се има предвид, че преюдициалното производство е основано на сътрудничеството между Съда и националните юрисдикции, би било уместно, за да се гарантира
неговата ефективност, на националните юрисдикции да се предоставят следните указания.
6. Тези незадължителни практически указания имат за цел да ориентират националните юрисдикции относно необходимостта от отправяне на преюдициално запитване, както и, според
случая, да им бъдат от помощ при формулирането и представянето на въпросите пред Съда.
Относно ролята на Съда в рамките на преюдициалното производство
7. Ролята на Съда в рамките на преюдициалното производство е да тълкува правото
на Съюза или да се произнася по неговата валидност, а не да прилага това право към
фактите по главното дело – това е задача на националната юрисдикция. Съдът не е
компетентен да се произнася нито по въпроси от фактическата обстановка по главното
производство, нито по различните становища относно тълкуването или прилагането на
разпоредби от националното право.
8. Съдът се произнася по тълкуването или валидността на правото на Съюза, като се
старае да предостави отговор, полезен за решаването на спора, но запитващата юрисдикция е тази, която трябва да направи съответните изводи от дадения отговор и, ако е
необходимо, да откаже да приложи въпросната национална разпоредба.
Относно решението за отправяне на запитване до Съда
Авторът на запитването
9. В рамките на член 267 ДФЕС всяка юрисдикция на държава членка, доколкото
в рамките на производството следва да се произнесе с решение от правораздавателен
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характер, по принцип може да сезира Съда с преюдициално запитване (1). Качеството
„юрисдикция“ се тълкува от Съда като самостоятелно понятие на правото на Съюза.
10. Съдът може да бъде сезиран с преюдициално запитване единствено по инициатива
на националната юрисдикция, независимо дали страните по главното дело са поискали това.
Преюдициалното тълкувателно запитване
11. Всяка юрисдикция може да отправи запитване до Съда за тълкуването на норма от
правото на Съюза, ако счита, че това е необходимо за разрешаването на спор, с който
е сезирана.
12. Въпреки това юрисдикциите, чиито решения не подлежат на обжалване по вътрешноправен ред, по принцип са длъжни да сезират Съда с такова запитване, освен ако вече
съществува съдебна практика в тази област (и евентуалното наличие на нови обстоятелства
повдига реални съмнения дали тази съдебна практика може да се приложи) или правилното
тълкуване на разглежданата правна норма е очевидно.
13. В този смисъл юрисдикциите, чиито решения подлежат на обжалване, могат, особено в случаи, в които считат, че практиката на Съда дава достатъчно яснота, сами да вземат
решение за правилното тълкуване на правото на Съюза и за неговото прилагане към установената от тях фактическа обстановка. Въпреки това отправянето на преюдициално запитване може да се окаже особено полезно в подходящия стадий на производството, когато
се поставя нов тълкувателен въпрос от общ интерес за еднаквото прилагане на правото на
Съюза във всички държави членки или когато съществуващата съдебна практика не изглежда
приложима към несрещана до момента фактическа обстановка.
14. Националната юрисдикция трябва да обоснове необходимостта от търсеното тълкуване
за постановяване на своето решение. На основание на член 10, параграфи 1–3 от Протокол
№ 36 по отношение на актове в областта на полицейското и на съдебното сътрудничество
по наказателноправни въпроси, приети съгласно дял VI от ДЕС преди влизането в сила на
Договора от Лисабон (ОВ C 306, 2007 г., с. 1) и неизменени оттогава, за максимален период
от пет години правомощията на Съда все пак остават същите, считано от деня на влизане в
сила на Договора от Лисабон (1 декември 2009 г.). Ето защо през споменатия период тези
актове могат да бъдат предмет на преюдициално запитване само от юрисдикции на държава
членка, която е приела компетентността на Съда, като всяка държава членка определя дали
всички нейни юрисдикции имат право да сезират Съда или то е запазено само за тези, чиито
решения не подлежат на обжалване.
Преюдициалното запитване за преценка на валидността
15. Въпреки че националните юрисдикции могат да отхвърлят изложените пред тях
възражения за невалидност на акт на институция, орган, служба или агенция на Съюза,
единствено Съдът има правомощието да обявява тези актове за невалидни.
16. Следователно всяка национална юрисдикция е длъжна да отправи запитване до
Съда, когато има съмнения относно валидността на такъв акт, като изложи причините,
поради които счита, че посоченият акт може да е невалиден.
17. При все това, когато националната юрисдикция има сериозни съмнения относно
валидността на акт на институция, орган, служба или агенция на Съюза, на който е основан вътрешноправен акт, тя може по изключение временно да спре прилагането на
последния или да вземе други временни мерки във връзка с него. В този случай тя е
длъжна да постави въпроса за валидността му пред Съда, като укаже причините, поради
които счита, че посоченият акт е невалиден.
Относно момента на отправяне на преюдициалното запитване
18. Националната юрисдикция може да отправи преюдициално запитване до Съда,
след като установи, че за да постанови решение, е необходимо да се даде заключение
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по даден въпрос относно тълкуването или валидността; националната юрисдикция е тази,
която най-добре би могла да прецени на какъв стадий на производството следва да се
отправи такова запитване.
19. При все това, желателно е решението за отправяне на преюдициално запитване
да се вземе на такъв стадий на производството, в който запитващата юрисдикция е в
състояние да определи фактическата и правната страна на проблема, така че Съдът да
разполага с всички необходими данни, за да провери, според случая, дали правото на
Съюза е приложимо към главното дело. Освен това би могло да бъде в интерес на доброто правораздаване, когато преюдициалното запитване се отправя в резултат на състезателно производство.
Относно формата на преюдициалното запитване
20. Формата на акта, с който националната юрисдикция отправя преюдициално запитване до Съда, се определя от процесуалните норми на националното право. Все пак трябва
да се има предвид, че именно този документ служи за основа на производството, което
се развива пред Съда, и поради това трябва да съдържа данните, позволяващи на Съда да
даде отговор, полезен за националната юрисдикция. Нещо повече, само преюдициалното
запитване се превежда и се съобщава на заинтересованите субекти, имащи право да представят становища пред Съда, по-специално на държавите членки и институциите.
21. Поради необходимостта от превод на запитването, то следва да бъде изготвено
просто, ясно и точно, без излишни подробности.
22. Често за адекватното представяне на контекста на преюдициалното запитване са
достатъчни не повече от десетина страници. Въпреки че актът за преюдициално запитване трябва да е кратък, той следва все пак да е достатъчно пълен и да съдържа всички
релевантни сведения, позволяващи на Съда и на заинтересованите субекти, които имат
право да представят становища, да получат ясна представа за фактическата и правната
обстановка по главното дело. Актът за преюдициално запитване трябва по-конкретно: –
да включва кратко изложение на предмета на спора и установените релевантни факти
или поне изясняване на фактическите хипотези, на които се основава преюдициалното
запитване, – да възпроизвежда съдържанието на приложимите национални разпоредби
и да указва, според случая, релевантната национална съдебна практика, като във всеки
отделен случай се правят точни позовавания (например, страница от „Държавен вестник“
или от конкретен сборник със съдебна практика, евентуално с препратка към Интернет),
– да указва възможно най-точно релевантните в случая разпоредби на правото на
Съюза,
– да излага причините, поради които пред запитващата юрисдикция е възникнал въпросът за тълкуването или валидността на някои разпоредби на правото на Съюза, както
и установената от нея връзка между тези разпоредби и националното законодателство,
приложимо към главното дело,
– да съдържа, когато е необходимо, кратко изложение на релевантните доводи на
страните по главното дело.
За да се улесни четенето и позоваването на документа, е уместно отделните точки или
параграфи от акта за преюдициално запитване да бъдат номерирани.
23. На последно място, запитващата юрисдикция може да изложи накратко гледната си
точка по отношение на отговора, който следва да се даде на преюдициалните въпроси, ако
смята, че е в състояние да направи това.
24. Самият/ите преюдициален/и въпрос/и следва да присъства/т в отделна и ясно обособена част от акта за преюдициално запитване, обикновено в началото или в края му. Той/те трябва
да бъде/ат разбираем/и, без да се препраща към изложението на мотивите на запитването,
което от своя страна предоставя контекста, необходим за извършването на правилна преценка.
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Относно последиците на преюдициалното запитване по отношение на националното производство
25. Отправянето на преюдициално запитване спира националното производство по
делото до произнасянето на Съда.
26. Въпреки това националният съд може да наложи обезпечителни мерки, по-специално
в случаите на преюдициално запитване за преценка на валидността (вж. точка 17 по-горе).
Относно съдебните разноски и правната помощ
27. Преюдициалното производство пред Съда е безплатно и той не се произнася по
съдебните разноски на страните по главното дело; по този въпрос следва да се произнесе
националната юрисдикция.
28. Ако някоя от страните не разполага с достатъчно средства и доколкото националните разпоредби позволяват това, запитващата юрисдикция може да й предостави
правна помощ за покриване на направените от нея разходи, по-специално свързани с
представителството й пред Съда. Съдът също може да предостави такава правна помощ
в случай, че съответната страна не получава вече правна помощ в производството пред
националната юрисдикция или ако тази помощ не покрива или покрива само отчасти
разходите, направени пред Съда.
Относно кореспонденцията между
националната юрисдикция и Съда
29. Актът за преюдициално запитване и релевантните документи (по-конкретно съдебната преписка или неин препис, според случая) трябва да се изпратят от националната
юрисдикция директно до Съда с препоръчано писмо (адресирано до „Greffe de la Cour
de justice, L-2925, Люксембург“, tйl.: + 352 4303-1).
30. До произнасянето на Съда секретариатът поддържа връзка с националната юрисдикция, като й изпраща преписи от материалите по делото.
31. Съдът изпраща заключението си на запитващата юрисдикция. Би било добре, ако
националната юрисдикция уведоми впоследствие Съда за последиците от неговото заключение по главното дело и евентуално му изпрати крайното си решение.
II. Спешното преюдициално производство (СПП)
32. В тази част от информационната бележка се дават практически насоки относно спешното преюдициално производство, приложимо към преюдициалните запитвания,
свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Това производство е уредено с член 23а от Протокола (№ 3) относно Статута на Съда на Европейския съюз (ОВ
C 115, 2008 г., с. 210) и член 104б от Процедурния правилник на Съда. Възможността да
се поиска разглеждане по реда на това производство се прибавя към възможността да
се поиска прилагане на бързото производство при предвидените в член 23а от посочения
протокол и в член 104а от Процедурния правилник условия.
Относно условията за прилагане на спешното преюдициално производство
33. Спешното преюдициално производство може да се прилага само в областите, попадащи в обхвата на дял V относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие
от част трета от ДФЕС.
34. Решението за прилагането на това производство се взема от Съда. По принцип
подобно решение се взема само въз основа на мотивирано искане на запитващата юрисдикция. По изключение Съдът може да реши служебно дадено преюдициално запитване
да бъде разгледано по реда на спешното производство при явна необходимост от това.
35. Спешното преюдициално производство опростява различните етапи на производството пред Съда, но прилагането му включва сериозни ограничения за Съда, както и
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за страните и другите заинтересовани лица, които участват в производството, в частност
държавите членки.
36. Следователно прилагането му трябва да се иска само ако с оглед на обстоятелствата
е абсолютно необходимо Съдът да се произнесе в най-кратки срокове по запитването. Без
да е възможно тук да се изброят изчерпателно подобни положения, по-специално поради
разнообразието и непрекъснатото развитие на правото на Съюза в областта на пространството
на свобода, сигурност и правосъдие, една национална юрисдикция например би могла да
направи искане за разглеждане по реда на спешното преюдициално производство в следните
случаи: в случая, посочен в член 267, четвърта алинея ДФЕС, на задържане или лишаване от
свобода на дадено лице, когато отговорът на поставения въпрос е решаващ при преценката
на правното положение на това лице или при спор относно родителски права или отглеждане на деца, когато компетентността на сезирания съгласно правото на Съюза съд зависи от
отговора на преюдициалното запитване.
Относно искането за прилагане на спешното преюдициално производство
37. За даде възможност на Съда бързо да реши дали следва да приложи спешното преюдициално производство, искането трябва да съдържа правните и фактически обстоятелства,
които установяват неотложността, и по-специално какви са опасностите при разглеждане на
запитването по общия ред.
38. Доколкото е възможно, запитващата юрисдикция излага накратко своето становище във връзка с отговора, който следва да се даде на поставените един или повече
въпроси. Подобно изложение улеснява страните и другите заинтересовани лица, които
участват в производството, да определят своята позиция, както и Съда да вземе решение,
и така допринася за бързината на производството.
39. Искането за прилагане на спешното преюдициално производство трябва да бъде
представено във форма, която да даде възможност на секретариата на Съда незабавно да
установи, че преписката трябва да се обработи по специален начин. За тази цел е уместно
искането да се представи в документ, отделен от самия акт за преюдициално запитване,
или в придружително писмо, което изрично съдържа това искане.
40. Що се отнася до самия акт за преюдициално запитване, в неотложни случаи е още
по-важно той да бъде кратък, тъй като това допринася за бързината на производството.
Относно кореспонденцията между Съда, националните юрисдикции и страните
41. За целите на кореспонденцията с националната юрисдикция и страните пред нея
националните юрисдикции, които правят искане за спешно преюдициално производство, се
приканват да посочат електронна поща или евентуално факс, които Съдът да може да използва,
както и електронна поща или евентуално факсове на представителите на страните по делото.
42. Препис от подписания акт за преюдициално запитване заедно с искане за разглеждане по реда на спешното производство може да бъде изпратен предварително на Съда по
електронна поща (ECJ-Registry@curia.europa.eu) или факс (+352 43 37 66). Обработването
на запитването и на искането би могло да започне още при получаване на такъв препис.
Оригиналите на тези документи трябва все пак да бъдат изпратени в най-кратки срокове
на секретариата на Съда. (2009/C 297/02).
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Информация от институциите и органите на Европейския съюз
Съд на Европейските общности

ЕТИЧЕН КОДЕКС (2007/C 223/01)
СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
Като взе предвид разискванията на Съда на събрания от 28 март, 24 април и 3юли 2007 г.;
Като взе предвид членове 2, 4, 6, 18 и 47 от Статута на Съда и член 5 от приложението към посочения статут, членове 3 и 4от Процедурния правилник на Съда, както и
членове 4 и 5 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд;
Като има предвид, без да се засяга действието на приложимите разпоредби от
Статута и от процедурните правилници, че е уместно да се изяснят в етичен кодекс
определени задължения, произтичащи от посочените разпоредби, за членовете на Съда,
Първоинстанционния съд и Съда на публичната служба;
След консултиране с Първоинстанционния публичната служба;
Реши да приеме настоящия етичен кодекс:
Член 1
Общи принципи
съд и Съда на
1. Етичният кодекс се прилага към настоящите и бившите членове на Съда, на
Първоинстанционния съд и на Съда на публичната служба.
2. Членовете следва да се посветят изцяло на изпълнението на възложените им функции.
3. Извън Съда членовете са длъжни да се въздържат от всякакви коментари, които
могат да увредят доброто име на Съда или да бъдат тълкувани като вземане на отношение от страна на Съда в обсъждания, които не са свързани с институционалната му роля.
Член 2
Почтеност
Членовете нямат право да приемат материални облаги, независимо от естеството им,
които могат да поставят под съмнение тяхната независимост.
Член 3
Безпристрастност
Членовете следва да избягват всяка ситуация, която може да породи конфликт на
интереси.
Член 4
Декларация относно финансовите интереси
1 При встъпването си в длъжност членовете представят на председателя на Съда декларация относно своите финансови интереси.
2 Декларацията по параграф 1 има следното съдържание: „Декларирам, че имотното ми
състояние не показва наличие на какъвто и да било финансов интерес, който може да засегне моята безпристрастност и независимост при упражняването на възложените ми функции“.
Член 5
Други дейности
1. Ако желаят да участват във външна дейност, членовете следва да поискат предварително разрешение от съда, на който са членове. Те обаче са длъжни да бъдат на
разположение, за да се посветят изцяло на изпълнението на възложените им функции.
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2. Членовете могат да получат разрешение за участие в образователни мероприятия, конференции, семинари или симпозиуми, като за тази дейност имат право само на обичайно
предоставяното за това възнаграждение.
3. Членовете могат също така да получат разрешение да извършват научна дейност, както и
да изпълняват, без възнаграждение, почетни функции във фондации или подобни организации,
осъществяващи културна, художествена, обществена, спортна или благотворителна дейност, както и в учебни заведения или изследователски центрове. В тази връзка те се задължават да не
упражняват управленска дейност, която може да постави под съмнение тяхната независимост
или възможност във времето да изпълняват функциите си, или да породи конфликт на интереси.
Под фондации или подобни организации следва да се разбира организации или сдружения с
нестопанска цел, които в горепосочените области осъществяват дейност в обществен интерес.
Член 6
Задължения на членовете след прекратяване на техните функции
1. Членовете имат задължение за сдържаност и след прекратяване на техните функции.
2. Членовете се задължават след прекратяване на функциите им
– да не участват по никакъв начин в дела, които към момента на прекратяване на
функциите им са били висящи пред съда, на който са членове;
– да не участват по никакъв начин в дела, свързани пряко и явно с дела, макар и
приключени, които те са разгледали в качеството на съдия или генерален адвокат;
а за срок от три години, считано от тази дата
– да не участват в качеството на представители на страни в писмената или устната
фаза на дела пред общностните юрисдикции.
3. Бившите членове могат да участват като съветници или експерти в други дела или
да дават правни становища, при условие че изпълняват задълженията съгласно параграф 1.
Член 7
Прилагане на кодекса
1. Председателят на Съда, подпомаган от консултативен комитет от тримата най-старши членове на Съда, следи за правилното прилагане на настоящия етичен кодекс.
2. Съдът осигурява неговото спазване и при съмнение се произнася, след като се
консултира, в зависимост от случая, с Първоинстанционния съд или със Съда на публичната служба.
Член 8
Влизане в сила
1. Настоящият етичен кодекс влиза в сила на 1 октомври 2007 г.
2. Декларацията относно финансовите интереси на членовете, встъпили в длъжност към
тази дата, трябва да се изпрати на председателя на Съда най-късно до 30 ноември 2007 г.
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Принципи на публикуване
Сборник съдебна практика на Съда и на Първоинстанционния съд
Част I – Съд
След 1-ви май 2004 г., освен ако съответният съдебен състав не реши
друго, в Сборника не се публикуват:
– решенията на тричленни състави, постановени по дела, различни от
преюдициалните,
– решенията по дела, различни от преюдициалните, постановени от
петчленни състави без представяне на заключение от генералния адвокат,
– определенията.
Същевременно тези решения са достъпни на интернет страницата на
Съда (http://curia.europa.eu) на езиците, на които са преведени, а именно
езика на производството и езика, на който се провежда съвещанието.
От книжка 2006/1 насам Сборникът съдържа раздел с информация относно непубликуваните решения (номерирани страници I-1*, I-2* и пр.).
Сборник съдебна практика на Съда и на Първоинстанционния съд
Част II – Първоинстанционен съд
От книжка 2005-9 насам, освен ако съдебният състав не реши друго,
в Сборника се публикуват:
– решенията на голям състав,
– решенията на петчленните състави.
Решението за публикуване на решенията на тричленните състави се
взима за всеки отделен случай от съответния съдебен състав.
Решенията на Общия съд, постановени от един-единствен съдия, и
определенията с правораздавателен характер не се публикуват в Сборника, освен ако не бъде решено друго. Същевременно непубликуваните
решения, както и определенията, които слагат край на производството,
и определенията за допускане на обезпечение са достъпни на интернет
страницата на Съда (http://curia.europa.eu) на езиците, на които са преведени, а именно езика на производството и ако е необходимо и на езика,
на който се провежда съвещанието.
От книжка 2005-9 насам, Сборникът съдържа раздел с информация относно непубликуваните решения (номерирани страници II-1*, II-2* и пр.).
Сборник съдебна практика – Публична служба
Част I съдържа резюмета на решенията и определенията на Съда на
публичната служба, както и на тези на Общия съд, постановени в областта правото на публичната служба като първа инстанция. Част I включва и
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резюмета на решенията на Общия съд и на Съда, постановени по жалби.
Тя се публикува на всички официални езици.
Част II съдържа пълния текст на решенията и определенията, постановени в първоинстанционното производство, чиито резюмета фигурират
в част I. Пълните текстове се публикуват на езика на производството, а
за делата от общ интерес – на официалните езици. Освен това част ІІ
включва пълния текст на съдебните актове, постановени в производство
по обжалване, на езика на производството.
Официален вестник на Европейския съюз
В Официален вестник на Европейския съюз – серия C (Известия) се
публикуват за Съда:
a) известията относно исковите молби и жалбите, посочени в член 16,
параграф 6 от Процедурния правилник;
б) известията относно заличаването на дадено дело от регистъра;
в) диспозитивът на всяко решение и определение за допускане на
обезпечение, освен ако Съдът не реши друго;
(виж член 25 от „Указания за секретаря”),
а за Общия съд и Съда на публичната служба: известията относно
предявените искове и жалби и решенията, с които се слага край на
производството.
(виж член 18 от „Указания за секретаря на Общия съд” и член 17 от
„Указания за Секретаря на Съда на публичната служба”)
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Схема на производството
ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД СЪДА
Производство по
постановяване на
преюдициално заключение

Преки производства и
жалби
Искова молба или жалба
Връчване на исковата молба
или жалбата на ответника
от секретариата
Известие за иска или
жалбата в Официален
вестник на Европейския
Съюз (серия С)

Писмена фаза
[Молба за предоставяне на
правна помощ]
Определяне на съдия
докладчик и на генерален
адвокат

Акт за преюдициално
запитване на национална
юрисдикция
Превод на останалите
официални езици на
Европейския съюз
Известие за
преюдициалните въпроси
в Официален вестник на
Европейския Съюз (серия C)

[Временни мерки]
[Встъпване]

Съобщаване на страните
по производството, на
държавите членки, на
институциите на Съюза, на
държавите от ЕИП и на
Надзорния орган на ЕАСТ

Писмена защита/Писмен
отговор
[Възражение за
недопустимост]

Писмени становища на
страните, на държавите и
на институциите
Съдията докладчик изготвя предварителния доклад

[Писмена реплика и
писмена дуплика]

Общо събрание на съдиите и генералните адвокати
Разпределение на делото на съдебен състав
[Събиране на доказателства]
Устна фаза
[Съдебно заседание; доклад за съдебното заседание]
[Заключение на генералния адвокат]
Разисквания на съдиите
СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ
Незадължителните етапи на производството са отделени в скоби.
Удебеленият шрифт обозначава документ, който е достъпен за обществеността.
(*) Език на производството
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НАЙ-ЯРКИТЕ ИМЕНА В ИСТОРИЯТА НА СЪДА НА ЕС

Първият председател на СЕО (1952–1958) е италианецът
Масимо Пилоти, преди това почетен председател на
Касационния съд и главен прокурор на Италия, заместник-генерален секретар на Обществото на народите
(1932–1937).

Първото голямо име сред генералните адвокати е французинът Maurice Lagrange – в СЕО от 1952 до 1964 г.

Друго голямо име е Robert Lecourt (Франция) – съдия от
1962 до 1967 г., като от 1967 до 1976 г. е и председател
на СЕО.

Сред колосите в историята на европейската доктрина
запазено място има Pierre Pescatore – съдия в СЕО от
1967 г. до 1985 г.

Друго голямо име в доктрината е генералният адвокат
Karl Roemer, в СЕО от 1953 до 1973 г.
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Особено ярка диря оставят генералните адвокати Francis
Geoffrey JACOBS генерален адвокат в Съда (1988–2006)

и Giuseppe TESAURO, генерален адвокат в Съда (1988–1998),

както и Jean-Pierre PUISSOCHET, съдия в Съда на Европейските общности (1994–2006)

Трябва да бъдат споменати и:
Carl Otto LENZ, генерален адвокат в Съда (1984–1997),

Marco DARMON, генерален адвокат в Съда (1984–1994)
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и в наши дни prof. Koen Lenaerts, съдия в ПИС от 1989
до 2003 г.; съдия в Съда от 7 октомври 2003 г.

Председател на Съда на ЕС е prof. Vassilios Scouris
(Гърция), съдия в Съда от 8 юни 1999 г.; председател на
Съда от 7 октомври 2003 г. до днес!

Свое запазено място в историята на Съда на ЕС имат
и първите български съдии:
Александър Арабаджиев. Роден през 1949 г.; завършва
право в СУ „Св. Климент Охридски“; съдия в Районния
съд в Благоевград (1975–1983); съдия в Окръжния съд в
Благоевград (1983–1986); съдия във Върховния съд (1986–
1991); съдия в Конституционния съд (1991–2000); член на
Европейската комисия по правата на човека (1997–1999);
член на Европейския конвент за бъдещето на Европа (2002–
2003); народен представител (2001–2006); наблюдател в
Европейския парламент; съдия в Съда от 12 януари 2007 г.

Теодор Чипев. Роден през 1940 г.; завършва право в СУ
„Св. Климент Охридски“ (1961); доктор по право (1977);
адвокат, научен работник към Правния институт на Българска академия на науките (1973–1988); преподавател
по гражданскопроцесуално право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (1988–1991); арбитър
в Арбитражния съд на Търговско-промишлената палата
(1988–2006); съдия в Конституционния съд (1991–1994);
доцент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”
(февруари 2001–2006); министър на правосъдието (1994–
1995); преподавател по гражданскопроцесуално право в
Нов български университет в София (1995–2006); Съдия
в Общия съд от 12 януари 2007 до 29 юни 2010 г.
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Органиграма на службите
С изключение на Службата за вътрешен одит, прикрепена пряко към
председателя на Съда, всички служби на институцията са подчинени на
секретаря на Съда под ръководството на председателя на Съда.
Тези служби подпомагат дейността на трите юрисдикции, всяка от
които освен това разполага със собствен секретариат, който да следи за
правилното управление на делата, както и за получаването, изпращането
и съхраняването на всички материали по делото.
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