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Връчване на документи: официално предаване на актове
Люксембург
1 Какво на практика означава правният термин „връчване на документи“? Защо има особени правила за „връчването на документи“?
В Люксембург понятието връчване по принцип означава различните процедури, чрез които даден документ се довежда до знанието на получателя.
Връчването чрез връчител е особен вид връчване. То се извършва от съдебен изпълнител, който посещава дома на получателя, за да му предаде
документа.
По-голямата част от връчванията се извършват чрез изпратено по пощата препоръчано писмо с обратна разписка.
Връчването чрез връчител предоставя по-големи гаранции в сравнение с връчването по пощата. Поради това законът указва най-важните
документи във връзка с производството да бъдат връчвани чрез връчител.
При все това следва да отбележим, че що се отнася до мировите съдилища призовките винаги се изпращат с препоръчана поща. В зависимост от
вида на производството призовката се изпраща от деловодството на съда или от съдебен изпълнител. Поради това понякога се случва съдебният
изпълнител също да прибягва до обикновено връчване вместо до връчване чрез връчител.
Връчването чрез връчител обикновено е необходимо, за да започнат да текат сроковете за обжалване на съдебните решения. По изключение
срокът за обжалване на решенията на първоинстанционните съдилища в областта на наемните правоотношения и трудовото право тече от
момента на връчването на решението от деловодството на съда.
2 Кои документи трябва да се връчват официално?
По-голямата част от документите по дадено дело трябва да бъдат връчени по пощата или чрез връчител, преди да бъдат предадени на съда.
Законът по-конкретно предвижда документите за започване на производството, в които се съдържа покана ответникът да се яви в съда лично или
представен от адвокат, да бъдат връчени чрез връчител или по пощата.
Решенията също така трябва да бъдат връчени чрез връчител или по пощата, за да придобият сила на пресъдено нещо след изтичането на срока
за обжалване.
3 Кой отговаря за връчването на документ?
В Люксембург само съдебните изпълнители са компетентни да пристъпят към връчване чрез връчител на даден документ.
При повечето дела съдействието на съдебния изпълнител е задължително за започването на съдебно производство. След като съдът вземе
своето решение, трябва отново да се прибегне до съдебен изпълнител, който да пристъпи към връчване на решението на загубилата страна, като
това действие отбелязва началото на срока за обжалване. Ако в рамките на срока не постъпи обжалване, решението става окончателно. Ако
загубилата страна желае да обжалва, тя трябва да прибегне до услугите на съдебен изпълнител, който да връчи жалбата.
Законът предвижда някои изключения от монопола на съдебните изпълнители. По-специално в мировите съдилища много производства се
завеждат чрез подаване на иск до компетентния съд. В този случай деловодството на съда призовава страните да се явят на делото, като им
изпраща призовка с приложено копие от иска за сезиране на съда. Тази процедура се прилага по-специално при дела по наемни правоотношения,
но също така и при трудовоправни дела и заповед за плащане.
Изпращане на призовка от деловодството на съда се предвижда и в някои производства пред окръжния съд (tribunal d’arrondissement), поспециално по дела, които попадат в компетентността на председателя на съда.
Адвокатите нямат правомощието да връчват пряко документ на страна по съдебно дело. За да бъде връчването редовно, те трябва да използват
услугите на съдебен изпълнител. Ситуацията обаче се променя, след като делото започне и всяка страна се представлява от адвокат; от този
момент материалите по делото, както и книжата, се връчват редовно чрез обмен между адвокатите. Връчването между адвокати се извършва без
особени формалности. Прието е адвокатът, на когото са били връчени документи по делото, да издава обратна разписка за това.
4 Действия за установяване на адрес
4.1 Съгласно Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на
съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, замоленият орган в тази държава членка опитва ли се по собствена
инициатива да установи местонахождението на адресата на документите за връчване, ако адресатът вече не пребивава на адреса, известен на
молещия орган?
Що се отнася до Люксембург, получаващите органи, определени в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 на
Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по
граждански или търговски дела, са съдебните изпълнители със съответна териториална компетентност.
Съдебните изпълнители са задължени по закон да извършват връчването лично или на домашния адрес, съответно адреса на седалището на
получателя на документа.
С цел изпълнение на задачите, които попадат в рамките на тяхната компетентност, съдебните изпълнители имат право на достъп до следната
информация:
Физически лица:
фамилия, имена
домашен адрес
дата на раждане.
Тази информация е включена в регистъра на физическите лица. С цел изпълнение на техните задачи съдебните изпълнители имат достъп до
регистъра на физическите лица.
Дружества:
наименование
търговско име
седалище
номер в търговския регистър.

Що се отнася до дружествата, вписани в търговския и дружествен регистър, техните данни са публични и следователно достъпът до тях е
безплатен.
4.2 Чужди съдебни органи и/или страни в съдебно производство имат ли достъп до регистри или услуги в тази държава членка, позволяващи
установяването на настоящия адрес на лицето? Ако отговорът е „да“, кои са съществуващите регистри или услуги и каква процедура трябва да се
следва? Каква такса, ако има такава, следва да се заплати?
Съдебните органи и/или страните по дадено съдебно производство, разположени в чужбина, не разполагат с достъп до регистъра на физическите
лица, където да издирват адреса на дадено физическо лице.
Що се отнася до дружествата, вписани в търговския и дружествен регистър, данните (седалище, търговско име, номер в ТР) са публично достъпни
и проверката им се извършва безплатно. Достъпът до по-подробни данни се заплаща.
4.3 Как органите в тази държава членка разглеждат искане за установяване на настоящия адрес на лицето, изпратено съгласно Регламент (ЕО) №
1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по
граждански или търговски дела?
За намиране на настоящия адрес на лице във връзка с молба, изпратена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май
2001 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски
дела, съответният съдебен орган извършва търсене в националния регистър на физическите лица, ако става въпрос за физическо лице. Когато
става въпрос за юридически лица, търсенето се извършва въз основа на данните, съдържащи се в търговския и дружествен регистър.
5 Как на практика се извършва обичайното връчване на документа? Съществуват ли алтернативни начини, които могат да се използват (различни
от заместващото връчване, посочено в точка 6 по-долу)?
Обобщение на процедурата за връчване по пощата
По-голямата част от връчванията се осъществяват с препоръчано писмо с обратна разписка.
Ако пощенският служител открие получателя на съдебните книжа, той изисква от него да подпише разписката, като в този случай тя се изпраща
обратно на подателя. Ако получателят откаже да подпише разписката, пощенският служител отбелязва това и връчването се счита за редовно
извършено.
Ако получателят не може да бъде открит, но препоръчаната пратка бъде приета от друго лице, пощенският служител отбелязва в разписката
самоличността на лицето. В повечето случаи връчване на трето лице има по-малка стойност от връчване на засегнатото лице.
Ако лицето не може да бъде открито, но адресът е верен, пощенският служител оставя в пощенската кутия известие, в което получателят се
приканва да се яви в съответния пощенски клон, за да получи пратката в указания в известието срок. В такъв случай връчването се счита за
извършено дори ако получателят не се яви в пощенския клон.
Ако адресът не може да бъде проверен, пощенският служител връща плика на подателя с информация, че връчването не е извършено. В такъв
случай ищецът трябва да предостави нов адрес. Ако адресът на получателя на връчването не е известен, ищецът може да се откаже от
процедурата за връчване по пощата и да предаде документите по делото на съдебен изпълнител, който да пристъпи към връчване чрез връчител,
ако е необходимо с протокол за издирване.
Описаната процедура за връчване се прилага само ако получателят живее в Люксембург. Връчването на съдебни книжа на лицата, които живеят в
чужбина, трябва да се извършва чрез връчител.
Обобщение на процедурата за връчване чрез връчител
Връчването на даден документ от съдебен изпълнител лично на получателя се извършва на всяко място, на което последният бъде открит от
съдебния изпълнител.
Обикновено съдебният изпълнител посещава дома на получателя. Връчването обаче може да стане на всяко място, на което съдебният
изпълнител открие получателя, например на работното му място.
Връчването е лично, когато копие от документа е връчено в ръцете на получателя. Когато става дума за юридическо лице, връчването е лично,
когато копието от документа се предоставя на неговия законен представител, на пълномощник на юридическото лице или на всяко друго
упълномощено за тази цел лице. При връчване на посочен адрес за кореспонденция връчването е лично, ако копието от документа е предадено
на пълномощника.
Ако получателят приеме копието от документа, съдебният изпълнител вписва това в протокола. В такъв случай връчването се счита за извършено
в деня на предаването на документа на получателя.
Ако получателят откаже да получи копието от документа, съдебният изпълнител вписва това в протокола. В такъв случай връчването се счита за
извършено в деня на представянето на документа на получателя.
Ако съдебният изпълнител открие получателя в дома му, той му предоставя заверено копие от документа. Той съставя протокол за изпълнението
на тази формалност, който се прилага към оригинала на документа и се връща заедно него на страната, която е инициирала връчването.
Не се прилагат алтернативни начини извън връчването чрез връчител или непрякото връчване, посочено в точка 7 по-долу.
6 Позволено ли е електронно връчване на документи (връчване на съдебни или извънсъдебни документи чрез електронни средства за
комуникация от разстояние, като например електронна поща, защитено интернет приложение, факс, SMS и др.) в гражданското производство? Ако
отговорът е положителен, за кои видове производства е предвиден този начин? Съществуват ли ограничения по отношение на възможността за
прибягване до този начин на връчване на документи в зависимост от това кой е адресатът (юрист, юридическо лице, дружество или друг стопански
субект и т.н.)?
Разпоредбите на новия Граждански процесуален кодекс не допускат връчването на документи по електронен път.
7 „Заместващо“ връчване
7.1 Правото на тази държава членка позволява ли други начини на връчване в случаите, когато не е било възможно връчването на документите на
адресата (например съобщаване на домашния адрес, в службата на съдебния изпълнител, чрез пощенска услуга или чрез залепване на
уведомление)?
Връчване на домашен адрес
Ако връчването не може да бъде извършено лично на получателя, на домашния адрес на получателя се оставя копие от документа. Ако той не
живее там или ако няма домашен адрес, копие от документа се оставя на неговия постоянен адрес. Ако става въпрос за юридическо лице,
връчването се извършва на адреса на седалището или адреса на управление.
Копието от документа се предава на всяко намиращо се там лице, стига то да го приеме, да заяви трите си имена, длъжността и адреса си и да
подпише разписка за получаването. То се предава в запечатан плик, върху който са отбелязани само фамилията, имената, длъжността и адресът
на получателя, като печатът на съдебния изпълнител е поставен върху капака на плика.
Копието не може да бъде връчено на дете, което не е навършило петнадесет години, нито на лицето, което е изискало връчването на документа.

Съдебният изпълнител оставя съответно на домашния адрес на получателя, на неговия постоянен адрес или в седалището или
административния офис на юридическото лице известие в запечатан плик, в което се съдържа датирано известие за връчването на копието от
документа и се посочват данните на лицето, на което е предадено копието.
Към него съдебният изпълнител прилага незаверено копие от документа. Същото се отнася и за връчване на посочен адрес за кореспонденция.
Във всички тези случаи връчването се счита за извършено в деня на предаването на копието от документа.
В съответствие с член 161 от новия Граждански процесуален кодекс „За връчване на адрес по местоживеене се счита връчването, извършено на
адреса, на който получателят е регистриран в регистъра на населението“.
В член 164 от новия Граждански процесуален кодекс се уточнява, че „Връчването се извършва:
1. за държавата — в седалището на Министерски съвет;
2. за публичните институции — на адреса на тяхното седалище;
3. за общините — в сградата на общината;
4. за дружествата, сдруженията с нестопанска цел и институциите за обществени услуги — или на адреса на седалището, или на лицето, което ги
управлява. “
Връчване чрез оставяне на копие от протокола
В член 155, алинея 6 от новия Граждански процесуален кодекс се предвижда, че ако документът не може да бъде връчен, както е предвидено погоре, и ако от направените проверки, които съдебният изпълнител вписва в документа, е видно, че получателят живее на посочения адреса,
съдебният изпълнител оставя там копие от документа в запечатан плик, като прилага към него известие, информиращо получателя, че на
посочения адрес не е намерен никой или че присъстващите на адреса лица са отказали да приемат копието от документа.
Връчването се счита за извършено в деня на оставянето на копието. На същия ден или най-късно на следващия работен ден съдебният
изпълнител изпраща с обикновена поща копие от документа и посоченото по-горе известие на посочения в документа адрес.
Връчване на неизвестен адрес
В член 157 от новия Гражданския процесуален кодекс се предвижда начин на връчване, когато получателят няма известен домашен адрес, нито
постоянен адрес, или когато седалището е неизвестно, като се уточнява, че „Когато домашният или постоянният адрес на лицето, на което трябва
да бъде връчен документът, са неизвестни, съдебният изпълнител изготвя протокол, в който подробно описва процедурите, които е предприел за
издирване на получателя на документа. В протокола се посочват характерът на документа и името на ответника.
В същия ден или най-късно на следващия работен ден съдебният изпълнител изпраща копие от документа и копие от протокола на последния
известен адрес на получателя с препоръчано писмо с обратна разписка . Тази формалност се осъществява и с изпращане на обикновено писмо в
същия ден.
В изпратеното до получателя копие от протокола се посочва, че той може да получи копие от документа в срок от три месеца в кантората на
съдебния изпълнител или да упълномощи за тази цел което и да било лице по свой избор. “
В член 157, алинея 3 от новия Граждански процесуален кодекс се уточнява, че „Горните разпоредби се прилагат за връчването на документ,
засягащ юридическо лице, което вече не е установено на мястото, посочено като седалище в търговския и дружествен регистър. “
Други начини на връчване
В член 157, алинея 4 се предвижда, наред с другото, че „Когато призовка или друг равностоен документ е връчен съгласно горните разпоредби и
ответникът не се яви в съда, съдията, който трябва да се произнесе, може, ако е целесъобразно, да разпореди публикуването на известие във
вестник в Люксембург или в чужбина. “
В член 158 от новия Гражданския процесуален кодекс се добавя, че „Ако получателят на документа не бъде открит или ако не е установено, че той
действително е бил уведомен, съдията може служебно да разпореди допълнителни проверки, при условие че разпореди временните или
предпазните мерки, необходими за защитата на правата на ищеца“.
Връчване с препоръчано писмо с обратна разписка
Когато актът се предава чрез деловодството на съда, връчването се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако получателят няма
известен адрес, връчването се извършва чрез връчване от съдебен изпълнител.
7.2 Кога документите се считат за връчени, ако се прилагат други начини на връчване?
Когато документът се предава чрез връчване чрез връчител, в протокола за връчване трябва да се посочи датата на връчването, която е денят на
предаване на протокола на получателя на адреса на получателя или денят на оставяне на документа на домашния адрес на получателя.
Когато документът се предава чрез връчване по пощата, в Люксембург се прилага система за двойно датиране.
В действителност датата, която се взема предвид по отношение на подателя на документа, се различава от датата, която се взема предвид по
отношение на получателя на документа.
По отношение на подателя за дата на изпращането се счита датата на връчване.
7.3 Ако друг начин на връчване е депозирането на документите на определено място (напр. в пощенска служба), как се уведомява адресатът за
това депозиране?
Що се отнася до връчване чрез връчител чрез оставяне на копие от протокола, вж. по-горе: Връчване чрез връчител чрез оставяне на копие от
протокола.
Що се отнася до връчването по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, вж. по-долу: Въпрос 3.3
7.4 Какви са последствията, ако адресатът откаже да приеме връчването на документите? Считат ли се документите за редовно връчени, ако
отказът от приемане не е бил законен?
Когато предаването на документа се извършва чрез връчване чрез връчител, получателят няма възможност да възрази, с изключение на мотива
за отказ по членове 5 и 8 от горепосочения Регламент (ЕО) № 1393/2007 (изискване за превод).
Когато предаването на документа се извършва чрез връчване по пощата, получателят няма възможност да възрази срещу връчване, извършено с
препоръчано писмо с обратна разписка.
Въпреки това обаче получателят на документи, връчени с препоръчано писмо с обратна разписка, може впоследствие да оспори валидността на
връчването, като докаже, че адресът, посочен върху плика на препоръчаното писмо, не съответства нито на домашния, нито на постоянния му
адрес, нито на посочения от него адрес за кореспонденция. Следователно връчването чрез протокол на връчител е по-сигурно от правна гледна
точка от връчването с препоръчано писмо с обратна разписка. В действителност при връчването чрез връчител компетентният съдебен
изпълнител проверява адреса на получателя в националния регистър на физическите лица или в службата за населението в общинската
администрация. Освен това датата на връчването с препоръчана поща не може да се установи със сигурност, ако получателят не е положил
подпис и дата на обратната разписка при (първото) представяне на препоръчаното писмо на неговия домашен, постоянен адрес или на посочен
адрес за кореспонденция. Напротив, датата на връчването чрез връчител винаги се указва в протокола.

Освен това, ако получателят откаже да приеме документа, това не променя неговата валидност, нито датата на връчването.
8 Връчване по пощата на документи, изпратени от чужбина (член 14 от Регламента за връчването)
8.1 Ако пощенската служба доставя документ, изпратен от чужбина, на адресат в тази държава членка в случай, при който се изисква обратна
разписка (член 14 от Регламента за връчването), трябва ли пощенската служба да достави документа лично на адресата или може, съгласно
националните правила за пощенските доставки, да достави документа и на друго лице на същия адрес?
В раздел 8.1. от Общите условия за предоставяне на услуги в рамките на универсалната пощенска услуга се посочва, че „Препоръчаните пратки
се доставят освен на получателя и на негов пълномощник:
на домашния адрес, на всяко пълнолетно лице, което приеме да получи писмото от името на получателя
в пощенската станция, на всяко пълнолетно лице, което представи съответната разписка за получаване
8.2 Как може съгласно правилата за пощенските доставки в тази държава членка да се осъществи връчването по член 14 от Регламента № 1393
/2007 за връчването на документи, изпратени от чужбина, ако нито адресатът, нито друго лице, имащо право да получи доставката (ако това е
възможно съгласно националните правила за пощенските доставки — вж. по-горе), са намерени на адреса за доставка?
Пощенските пратки се доставят на посочения адрес, освен в случаите на явна грешка (например сбъркано име на улица, неправилен номер, явно
сгрешен пощенски код, ...).
Ако получателят не може да бъде открит на посочения адрес, препоръчаната пратка няма да бъде доставена.
Пощенски пратки, които не могат да бъдат оставени в пощенската кутия на получателя или които не са били предадени на оправомощено лице
при посещението на пощальона, се пазят на разположение на получателя в пощенската служба в съответния район в очакване на бъдат
потърсени в определения от предприятието срок, вписан в известието, което е оставено в пощенската кутия на получателя. След изтичането на
срока за съхранение пратките се изпращат на подателя, ако той е известен.
8.3 Предоставя ли пощенската служба определен период от време за вземане на документите, преди да ги изпрати обратно като недоставени?
Ако отговорът е „да“, по какъв начин се информира адресатът, че в пощенската служба има пратка, предназначена за вземане от него?
Пощенски пратки, които не могат да бъдат оставени в пощенската кутия на получателя или които не са били предадени на оправомощено лице
при посещението на пощальона, се пазят на разположение на получателя в пощенската служба в съответния район в очакване на бъдат
потърсени в определения от предприятието срок, вписан в известието, което е оставено в пощенската кутия на получателя. След изтичането на
срока за съхранение пратките се изпращат на подателя, ако той е известен.
9 Има ли писмено доказателство, че документът е връчен?
При връчване по пощата обратната разписка има силата на доказателство. При връчване чрез съдебен изпълнител последният изготвя протокол
за предприетите от него действия. Съдебният изпълнител е официално длъжностно лице. Протоколът на съдебния изпълнител има силата на
доказателство до доказване на фалшифициране.
10 Какво става, ако се случи нещо непредвидено и адресатът не получи документа или ако връчването е извършено в нарушение на закона (напр.
документът е връчен на трето лице)? Може ли все пак връчването на документа да е валидно (напр. могат ли нарушенията на закона да бъдат
санирани) или трябва да се направи нов опит за връчване на документа?
Нарушаването на формалните правила за връчване може да направи връчването нищожно.
Нищожността по формални причини обаче се обявява само ако се установи, че формалното нарушение нанася вреда на получателя на документа.
Преценката за това се оставя на съда.
Когато документът не е бил връчен лично на получател и ако последният не се яви в съда, съдията може да поиска от ищеца да пристъпи към
повторно призоваване. Тази формалност дава възможност да се избегне всяко съмнение относно това как може да се тълкува отсъствието на
заинтересования.
При процедурите, при които страните най-често се призовават чрез изпращане на призовка от деловодството на съда, съдията може да поиска от
ищеца да пристъпи към връчване чрез съдебен изпълнител, ако възникнат съмнения относно редовността на призоваването с препоръчано писмо.
И накрая, съдията може да обяви страните за редовно призовани и изслушани и да произнесе решение срещу страна, която не присъства на
съдебното заседание, само ако се установи, че последната е получила призовката лично. Ако това не е така (например ако призовката е
доставена на друго лице, което се е намирало на мястото на връчването), решението се постановява в отсъствие на ответната страна и
следователно то може да бъде оспорено.
11 Плаща ли се за връчване на документ и ако да, каква сума?
Връчванията, извършени от деловодството на съда, са безплатни. Когато връчването се извършва от съдебен изпълнител, последният получава
заплащане в размер, определен с правилник на Великото херцогство.
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Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са
направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не
са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните,
които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските
права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

