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Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела
Национална информация относно Регламент (ЕС) № 606/2013
Обща информация
С Регламент (ЕС) № 606/2013 относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела е установен механизъм за
пряко признаване между държавите членки на заповедите за защита, издадени като гражданскоправна мярка.
Следователно, ако се ползвате от гражданскоправна заповед за защита, издадена в държавата членка по местоживеенето Ви, можете да се
позовете на нея пряко в другите държави членки като представите на компетентните органи удостоверение за правата Ви.
Регламентът се прилага от 11 януари 2015 г.
Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.
Повече информация относно взаимното признаване на мерките за осигуряване на защита можете да намерите на специалната страница по темата
.
Последна актуализация: 19/02/2019
Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на
Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са
споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната
информация.
Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Белгия
Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията
съгласно член 5
Компетентни да постановят мярка за осигуряване на защита в зависимост от предмета на делото, по което се иска защита, са: семейният съд,
трудовият съд или прокуратурата, като последващият контрол се осъществява от семейния съд или съда за младежта.
Главният секретар на съда, който е постановил мярката за осигуряване на защита, или, според случая, прокуратурата са компетентни за
издаването на удостоверението.
Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за
изпълнението на такава мярка
Прокуратурата по мястото, където лице, което се ползва от защита, е/ще бъде вписано в регистъра на населението, или пребивава/ще пребивава
обичайно.
Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11,
параграф 1
Прокуратурата по мястото, където лице, което се ползва от защита, е/ще бъде вписано в регистъра на населението, или пребивава/ще пребивава
обичайно. Приспособяването на мярката за осигуряване на защита може да бъде обжалвано пред първоинстанционния съд в съответствие с
член 11, параграф 5.
Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение,
съгласно член 13
Първоинстанционният съд.
Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1
В зависимост от официалните езици на мястото на изпълнение съгласно белгийското право, за преводите по член 16, параграф 1 се приемат
френски, нидерландски и/или немски език.
Последна актуализация: 27/03/2019
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. 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.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.
Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - България
Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията
съгласно член 5
Районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице е компетентния орган, които постановява мерки за защита. (чл. 7 от
Закона за защита от домашното насилие).
Районният съд, разгледал делото, издава по писмена молба на лицето, което се ползва от защита, удостоверението по чл. 5 от Регламент (ЕС) №
606/2013. (чл. 26, ал.1 от Закона за защита от домашното насилие).
Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за
изпълнението на такава мярка
Лице, което се ползва от мярка за осигуряване на защита, постановена в държава - членка на Европейския съюз, може да поиска издаване на
заповед за защита на територията на страната от Софийския градски съд. (чл.23 от Закона за защита от домашното насилие.)
Компетентни за изпълнение на такава мярка са органите на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата.
Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11,
параграф 1
Компетентен е Софийски градски съд.
Съдът проверява дали мярката може да бъде изпълнена със способите на българския закон. Когато това е невъзможно, той постановява
заместваща мярка на защита съобразно българското законодателство. (чл. 24, ал. 2 от Закона за защита от домашното насилие)

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение,
съгласно член 13
Отказ за признаване или отказ за изпълнение на мярка за осигуряване на защита се постановява от Софийския градски съд по искане на лицето,
създаващо заплаха. (чл.25 от Закона за защита от домашното насилие)
Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1
Република България изисква документите да бъдат преведени на български език.
Последна актуализация: 06/11/2018
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. 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.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.
Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Естония
Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността
Мерки за осигуряване на защита по граждански дела може да се прилагат съгласно член 1055, параграф 1 от

Закона за задълженията, в който е

предвидено, че ако непрекъснато се причиняват увреждания вследствие на незаконосъобразни деяния или е отправена заплаха за увреждане
чрез незаконосъобразно деяние, жертвата или заплашеното лице има право да поиска преустановяване на вредоносното поведение, или
въздържане от отправянето на заплахи чрез такова поведение. В случай на физическо увреждане, вреди за здравето, нарушаване на
неприкосновеността на личния живот или на други права на личността, може да бъде поискано, inter alia, на извършителя да бъде забранено да се
доближава до други лица (чрез ограничителна заповед), могат да се регламентират използването на жилището или личните отношения или да
бъдат наложени други подобни мерки. В член 475, параграф 1, точка 7 от
Гражданския процесуален кодекс е предвидена процедурата за
налагането на мерки за осигуряване на защита по граждански дела. Според нея охранителните производства включват налагането на
ограничителна заповед и други сходни мерки за защита на правата на личността, установени в глава 55 и членове 544—549, които регламентират
по-точно процедурата за налагане на ограничителна заповед. Съгласно член 378, параграф 1, точка 3, член 546 и член 551, параграф 1 от
Гражданския процесуален кодекс, мерките за осигуряване на защита по граждански дела може да се прилагат и като мярка за обезпечаване на иск
или като временна мярка в охранителни производства.
Съгласно член 1055, параграф 1 от Закона за задълженията може да бъде поискано на извършителя да се забрани да доближава до други лица (т.
е. да бъде наложена ограничителна заповед), могат да бъдат регламентирани използването на жилището или личните отношения или да бъдат
наложени други сходни мерки. Поради това мерките, които може да бъдат прилагани за осигуряването на защита на правата на личността, не са
изброени изчерпателно в Закона, като според конкретните случаи може да се поиска прилагането на подходяща и необходима мярка.
Няма статистически данни относно средната продължителност, за която се налагат мерките. В Естония много мерки за защита на
неприкосновеността на личния живот и правата на личността по член 1055 от Закона за задълженията могат да се налагат за срок до три години.
Според анализа на съдебната практика във връзка с ограничителните заповеди, който беше направен от Върховния съд през 2008 г., обикновено
съдилищата са налагали ограничителни заповеди за срок до 3 години.
Регламент (ЕС) № 606/2013 обхваща мерките за осигуряване на защита по граждански дела. Регламент (ЕС) № 606/2013 не се прилага за мерките
за защита, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 2201/2003. За прилагането на мерки за осигуряване на защита по граждански дела не е
задължително да е било извършено незаконосъобразно деяние срещу изложеното на риск лице. Достатъчно е поведението на ответника до
момента да дава основания за опасения, че той може да нарани жертвата или да наруши правата на личността на жертвата. Мерките за
осигуряване на защита по граждански дела не са изброени изчерпателно в закона. Ако е необходимо, за да се подобри конкретна ситуация, може
да се приложи подходяща мярка за осигуряване на защита, която не е нужно да е посочена в законодателството.
Налагането на мерки за осигуряване на защита може да бъде поискано от лицето, което е изложено на риск, или от пострадалото лице както в
отделно производство, така и съвместно с друг иск. Лицето, което е изложено на риск, трябва да подаде молба до
окръжния съд за налагането
на мярка за осигуряване на защита. Съдилищата разглеждат молбите в рамките на охранителни производства. Преди да наложи мярка за
осигуряване на защита, съдът изслушва лицето, срещу което се иска налагането на мярката, и лицето, в чийто интерес се води производството за
налагането на мярката. Ако е необходимо, съдът изслушва и лица, които са тясно свързани с горепосочените лица, или представители на
селската или градската управа или на полицейския орган по местопребиваване на лицата.
Молбите до съда трябва да бъдат изготвени на естонски език и да отговарят на изискванията по членове 338 и 363 от Гражданския процесуален
кодекс. Всички молби трябва да се подават до съда напечатани в четлив вид. Когато е възможно, на съда следва да се предоставят и електронни
копия на процесуалните документи, които са представени в писмен вид. Договорните представители, нотариусите, съдебните изпълнители,
синдиците, държавни органи, структури на местното самоуправление и други юридически лица изпращат документи до съда по електронен път,
освен ако има основателна причина за представянето на документа по друг начин. По-подробни правила за изпращането на електронни документи
до съдилищата, изискванията по отношение на формата на документите и списък на документите, които се представят чрез портала, се съдържат
в
наредба,
приета от ресорния министър. Когато изпраща до съда писмени документи и приложения към тях, участникът в производството
трябва да представи изисквания брой преписи на тези документи, които следва да бъдат връчени на другите участници в производството.
При подаването на молби или жалби по въпроси, разглеждани в рамките на охранително производство, се заплаща държавна такса в размер на
50 EUR. При подаването на молба за обезпечаването на иск се заплаща държавна такса в размер на 50 EUR.
Според естонското право не се изисква участниците в производството да се представляват в съда от процесуален представител във връзка с
налагането на мерки за осигуряване на защита по граждански дела.
Решението за налагане или за изменение на ограничителна заповед или на друга мярка за осигуряване на защита на права на личността може да
се обжалва от лицата, които са обвързани с неговото изпълнение. Такива жалби се подават в писмен вид до областния съд чрез окръжния съд,
чието решение се обжалва. Жалбите се подават в 15-дневен срок от датата на връчване на решението. Решението не може да бъде обжалвано
след изтичането на пет месеца от неговото постановяване, когато то е постановено по предявен иск или в рамките на охранително производство,
освен ако законодателството не предвижда друго. Ако обстоятелствата се променят, съдът може да отмени или да измени ограничителна заповед
или друга мярка за осигуряване на защита на правата на личността. Съдът изслушва участниците преди да отмени или измени
мярката. Решението за налагането на ограничителна заповед или друга мярка за защита на правата на личността се връчва на лицата, по
отношение на които и в чийто интерес се налагат въпросните мерки.
Решенията по отношение на мерките за осигуряване на защита се привеждат в изпълнение от момента на връчването им на задълженото лице
(лицето, създаващо заплаха).

Решението, с което е наложена мярката за осигуряване на защита, се привежда в изпълнение от съдебен изпълнител. Съдебните изпълнители
обикновено научават за нарушаването на мярка за осигуряване на защита от лицето, което е изложено на риск. Ако мярката за осигуряване на
защита е била наложена преди да бъдат определени права на достъп, съдът може да се произнесе по правата на достъп, като вземе предвид
наложените мерки за осигуряване на защита. В своя анализ от 2008 г. на съдебната практика, свързана с ограничителни заповеди, Върховният
съд прие, че ако изложеното на риск лице и лицето, създаващо заплаха, живеят (или работят) в близост един до друг, би било по-целесъобразно
да бъде уреден режимът на техните лични отношения, а съдържанието на забраните (мерките за осигуряване на защита) може преди всичко да
включват списък на забранените действия.
Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията
съгласно член 5
В Естония съдилищата са компетентни да налагат мерки за осигуряване на защита. Според член 5 окръжният съд, който е постановил мярката за
осигуряване на защита, е компетентен за издаването на удостоверение по отношение на мярката за осигуряване на защита. За издаването на
удостоверение трябва да се подаде молба до окръжния съд. Данните за контакт на естонските съдилища са посочени на
уебсайта на
съдилищата.
Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за
изпълнението на такава мярка
За да предяви мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка, лицето трябва да се обърне към съдебен изпълнител, който
е компетентен по местопребиваването или местонахождението на задълженото лице или в чиято компетентност се намират активите на
задълженото лице. Съдебните изпълнители образуват изпълнително производство въз основа на молба и документ за изпълнение, предоставени
от изложеното на риск лице. Данните за контакт на съдебните изпълнители са посочени на
уебсайта на Камарата на съдебните изпълнители и
синдиците.
Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11,
параграф 1
Ако е необходимо, мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава, може да се прилага от съдебен изпълнител, който е
компетентен да извърши изпълнението на мярката за осигуряване на защита. Съдебният изпълнител, който е компетентен по
местопребиваването или местонахождението на задълженото лице или в чиято компетентност се намират активите на задълженото лице, е
компетентен да приведе в изпълнение мярката за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка. Данните за контакт със съдебните
изпълнители са посочени на
уебсайта на Камарата на съдебните изпълнители и синдиците.
Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение,
съгласно член 13
За отказ на признаване или изпълнение на мерки за осигуряване на защита, постановени в друга държава членка, трябва да се подаде молба по
местопребиваването на задълженото лице или до окръжния съд, който е компетентен по евентуалното изпълнително производство. Данните за
контакт на естонските съдилища са посочени на
уебсайта на съдилищата.
Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1
Естонски и английски език.
Последна актуализация: 19/07/2019
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. 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.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.
Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Гърция
Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията
съгласно член 5
Мерки за осигуряване на защита може да се постановяват от съдия от Атинския едноличен първоинстанционен съд ( Monomelés Protodikeío Athinón
) в рамките на производство за прилагане на временни мерки (diadikasía ton asfalistikón métron).
Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за
изпълнението на такава мярка
Компетентният орган е председателят на съответната Камара на съдебните изпълнители (Sýllogos Dikastikón Epimelitón) или неговият заместник.
Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11,
параграф 1
Това може да бъде извършено от съдия от едноличния първоинстанционен съд в рамките на производство за прилагане на временни мерки.
Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение,
съгласно член 13
Компетентният орган е едноличният първоинстанционен съд в рамките на неговата компетентност по охранителни производства (ekoúsia
dikaiodosía).
Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1
Гръцки език.
Последна актуализация: 10/07/2019
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. 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.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.
Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Испания
Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността
Не се прилага.
В Испания няма заповеди за защита като описаните в Регламент (ЕС) № 606/2013, поради което няма и съдебни органи, компетентни да издават
такива заповеди и свързаните с тях удостоверения, предвидени в член 5 от Регламента.
Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията
съгласно член 5

Не се прилага.
В Испания няма заповеди за защита като описаните в Регламент (ЕС) № 606/2013, поради което няма и органи, компетентни да издават такива
заповеди и свързаните с тях удостоверения, предвидени в член 5 от Регламента.
Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за
изпълнението на такава мярка
Първоинстанционните съдилища (Juzgado de Primera Instancia) или в определени случаи съдилищата по семейни въпроси (Juzgados de Familia) по
местоживеенето на пострадалия.
Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11,
параграф 1
Първоинстанционните съдилища (Juzgado de Primera Instancia) или в определени случаи съдилищата по семейни въпроси (Juzgados de Familia) по
местоживеенето на пострадалия.
Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение,
съгласно член 13
Съдът на провинцията (Audiencia Provincial).
Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1
Испански.
Последна актуализация: 16/07/2019
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. 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.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.
Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Италия
Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията
съгласно член 5
Според италианското законодателство съдът по местопребиваване на лицето, което се ползва от защита, е компетентен да постановява мерки за
осигуряване на защита и съответно да издава удостоверения в съответствие с член 5.
Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за
изпълнението на такава мярка
Мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка, се предявява и ако е необходимо, се изпълнява под надзора на съда по
местопребиваване, местоживеене или постоянен адрес на лицето, което се ползва от защита, към момента на подаване на молбата.
Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11,
параграф 1
Компетентен да извърши адаптирането на мерките за осигуряване на защита в съответствие с член 11, параграф 1 е съдът по местопребиваване,
местоживеене или постоянен адрес на лицето, което се ползва от защита.
Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение,
съгласно член 13
Същият съд като по подточка iii).
Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1
Италиански език.
Последна актуализация: 11/07/2019
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. 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.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.
Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Кипър
Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността
Член 32 от Закона за съдилищата (Закон 14/60) предвижда, че при упражняването на своята гражданска компетентност всеки съд може да издава
заповед за забрана за извършването на определени действия (временна, постоянна или със задължително действие).
Съгласно член 16 от Закона за съдилищата по семейни дела (Закон 23/90) съдилищата по семейни дела разполагат със същите правомощия.
Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията
съгласно член 5
Органът, който е компетентен да постановява мерки за осигуряване на защита, е районният съд ( Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) по
местопребиваването или местоживеенето на ищеца в съответния момент.
В случай на семейноправен спор компетентният орган е съдът по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) по местопребиваването
или местоживеенето на ищеца или на ответника в съответния момент. Ако спорът се отнася до малолетно или ненавършило пълнолетие лице,
компетентен е съдът по семейни дела в района, където е установено малолетното или ненавършилото пълнолетие лице.
Компетентен да издава удостоверения е районният съд или съдът по семейни дела, който е постановил мярката за осигуряване на защита.
Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за
изпълнението на такава мярка
Орган, пред който може да бъде предявена мярка за осигуряване на защита:
Във всички случаи компетентният орган е районният съд в района, в който лицето, създаващо заплаха, се е преместило за постоянно или
временно. Ако адресът е неизвестен, компетентният орган е Районният съд на Никозия.
Компетентен орган по изпълнението на такива мерки:
Във всички случаи компетентният орган е районният съд в района, в който лицето, създаващо заплаха, се е преместило за постоянно или
временно. Ако адресът е неизвестен, компетентният орган е Районният съд на Никозия.
Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11,
параграф 1

Във всички случаи компетентният орган е районният съд в района, в който лицето, създаващо заплаха, се е преместило за постоянно или
временно. Ако адресът е неизвестен, компетентният орган е Районният съд на Никозия.
Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение,
съгласно член 13
Съдебен орган, до който трябва да се подаде искането за отказ на признаване:
Районният съд или съдът по семейни дела, пред който е предявена мярката за осигуряване на защита, постановена в държавата членка на
произход.
Когато е приложимо, съдът, до който трябва да се подаде искането за постановяване на отказ на изпълнение:
Районният съд или съдът по семейни дела, пред който е предявена мярката за осигуряване на защита, постановена в държавата членка на
произход.
Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1
Документите следва да бъдат представени на гръцки език. Приемат се също така преводи на английски език.
Последна актуализация: 18/04/2019
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. 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.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.
Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Латвия
Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността
Правилата и процедурите, приложими към мерките за осигуряване на защита по граждански дела, се уреждат от Гражданския процесуален кодекс.
Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията
съгласно член 5
В Латвия органите, компетентни за постановяване на мерки за осигуряване на защита и издаване на удостоверенията, са районните/градските
съдилища (член 5411, параграф 45 от Гражданския процесуален кодекс).
Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за
изпълнението на такава мярка
Органите, компетентни за изпълнението на мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка, са районните/градските
съдилища по мястото на изпълнение на решението или по декларираното местоживеене на ответника, или, ако няма такова място — по
фактическото местоживеене или по седалището на ответника (член 6513, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс).
Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11,
параграф 1
Органите, компетентни да извършват приспособяването на мерките за осигуряване на защита, са същите районни/градски съдилища, които са
компетентни да изпълняват тези мерки (член 6515, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс).
Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение,
съгласно член 13
Това са районните/градските съдилища, в чийто съдебен район следва да бъде извършен контролът на изпълнението на мярката за осигуряване
на защита, постановена с решение на чуждестранен съд (член 6443, параграф 43 от Гражданския процесуален кодекс).
Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1
Транслитерация или превод, изисквани съгласно този регламент, се правят на официалния език на Република Латвия, т.е. на латвийски език.
Последна актуализация: 17/07/2019
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. 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.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.
Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Литва
Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията
съгласно член 5
В Литва мерките за осигуряване на защита, които попадат в обхвата на Регламента, се постановяват от съдилищата. Удостоверенията по член 5
от Регламента се издават от съда, който е постановил мярката за осигуряване на защита.
Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за
изпълнението на такава мярка
В Литва изпълнението на мерките за осигуряване на защита, попадащи в обхвата на Регламента, са от компетентността на съдебните
изпълнители. Ако съдебните изпълнители бъдат възпрепятствани при привеждането в изпълнение на мерки за осигуряване на защита, попадащи
в обхвата на Регламента, те имат общо право да се обръщат към полицията с искане за отстраняването на съответните пречки.
Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11,
параграф 1
Мерките за осигуряване на защита, попадащи в обхвата на Регламента, се приспособяват от съдебните изпълнители, които привеждат в
изпълнение мерките за осигуряване на защита, в съответствие с член 11, параграф 1.
Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение,
съгласно член 13
Исканията за отказ на признаване или ако е приложимо, за отказ за изпълнение на мярка за осигуряване на защита следва да се подават до
Апелативния съд на Литва.
Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1
Всички транслитерации или преводи, които се изискват според Регламента за целите на комуникацията с литовските компетентни органи, трябва
да бъдат на официалния език на Република Литва, т.е. литовски език.
Последна актуализация: 12/07/2019
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. 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.

Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.
Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Унгария
Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията
съгласно член 5
Окръжните съдилища.
Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за
изпълнението на такава мярка
Окръжните съдилища, районните служби на Будапеща и районната общинска администрация (наричани общо „общински служби“) и полицията.
Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11,
параграф 1
Окръжният съд.
Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение,
съгласно член 13
Окръжният съд.
Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1
Унгарски език.
Последна актуализация: 16/07/2019
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. 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.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.
Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Полша
Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията
съгласно член 5
Органи, компетентни да постановяват мерки за осигуряване на защита:
районни съдилища, окръжни съдилища, апелативни съдилища.
Органи, компетентни да издават удостоверения:
районните съдилища, окръжните съдилища и апелативните съдилища, които са издали решението за постановяване на мерки за осигуряване на
защита.
Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за
изпълнението на такава мярка
Районните съдилища.
Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11,
параграф 1
Районните съдилища.
Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение,
съгласно член 13
Окръжните съдилища.
Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1
Полски език.
Последна актуализация: 15/07/2019
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. 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.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.
Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Швеция
Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията
съгласно член 5
В шведското право няма гражданскоправни мерки за осигуряване на защита от вида, посочен в Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела. Поради това
няма орган с правомощия да постановява такива мерки или да издава удостоверения в съответствие с член 5.
Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за
изпълнението на такава мярка
Мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка, може да се предяви чрез прокурора ( åklagaren) на мястото, където мярката
ще бъде изпълнена или където ще бъде основното ѝ изпълнение.
Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11,
параграф 1
Компетентен да извършва приспособяването на мерки за осигуряване на защита в съответствие с член 11, параграф 1 е прокурорът на мястото,
където мярката ще бъде изпълнена или където ще бъде основното ѝ изпълнение.
Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение,
съгласно член 13
Искането за отказ на признаване в съответствие с член 13 следва да се подава в Районния съд ( tingsrätt) на Стокхолм.
Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1
Шведски език.
Последна актуализация: 09/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. 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.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.

