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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Компетентност и приложимо право по дела 
за прилагане на европейското конкурентно 
право

Компетентни национални съдилища в публичното правоприлагане по конкуренцията

 Съдилищата, осъществяващи контрол за законосъобразност върху актовете на НОК

 Административните съдилища

 Съдилищата, които налагат административни наказания

 Наказателните съдилища (?)

Компетентни национални съдилища в частното правоприлагане по конкуренция

 Съдилищата, които разглеждат и рашават дела по искове за обезщетение на вреди

 Съдилищата, които раглеждат и решават дела относно договорна отговорност, произтичаща от забранени
споразумения между предприятия

 Съдилищата, които разглеждат и решават делата за обявяване на нищожност на споразумения между предприятия

 Въззивните и касационните граждански съдилища
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Компетентност и приложимо право по дела 
за прилагане на европейското конкурентно 
право

Процесуалноправни аспекти при прилагане на правото на конкуренцията от
националните съдилища

 Принцип на процесуалната автономия

 Ограничения на принципа на процесуалната автономия

 Принцип на ефективността

 Принцип на еквивалентността

 Допълнителни процесуални инструменти на националните съдилища

 Сътрудничество със СЕС

 Сътрудничество с ЕК

 Сътрудничество с НОК
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Компетентност и приложимо право по дела 
за прилагане на европейското конкурентно 
право

Форми на сътрудничество при прилагане на правото на конкуренцията на ЕС от
национални съдилища

Сътрудничество между националните съдилища и СЕС: преюдициално запитване
по чл. 267 от ДФЕС

 Компетентен национален съд – понятие за „юрисдикция на държава членка”

 Предмет на преюдициално запитване

 Тълкуване на правото на ЕС

 Произнасяне относно валидността на акт на институция на ЕС

 Незадължително или задължително преюдициално запитване

 Правна сила на преюдициалните заключения на СЕС
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Компетентност и приложимо право по дела 
за прилагане на европейското конкурентно 
право

Сътрудничество между националните съдилища и ЕК

 ЕК като ”amicus curiae” за националните съдилища

 Възможност на националния съд да изиска информация от ЕК

 Възможност на националния съд да изиска становище от ЕК

 Възможност на ЕК да представи своето становище пред националния съд

 Националните съдилища като помощници на ЕК

 Предаване на съдебни решения по прилагането на чл. 101 или чл. 102 от ДФЕС

 Издаване на разрешения за извършване на проверки на място на ЕК

Сътрудничество между националните съдилища и НОК
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Видове дела пред националните съдилища по прилагане на националното и

европейското право на конкуренцията

Дела по оспорване на актове на националния орган по конкуренцията, свързани

с прилагане на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС

 Компетентен национален съд: Върховен административен съд (ВАС)

 Приложим процесуален ред: Административнопроцесуален кодекс (АПК)

 Право на жалба

 Основания за оспорване

 Правомощия на компетентния съд

 Двуинстанционен съдебен контрол
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Дела за издаване на разрешения за извършване на територията на

страната на проверки на място от ЕК или от името на ЕК или на друг НОК

 Компетентен национален съд: Административен съд – София град (АССГ)

 Приложим процесуален ред: АПК, ЗЗК, Регламент 1/2003

 Обхват на съдебния контрол

 При проверка на място на КЗК, действаща от името на ЕК или на друг НОК

 При проверка на място на ЕК

 Форма и обхват на разрешението за проверка на място

 Двуинстанционен съдебен контрол
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Дела за обявяване на нищожност на забранените споразумения между
предприятия

 Позоваване на нищожността на забранените споразумения

 Правно основание на нищожността: чл. 101, ал. 2 от ДФЕС

 Правни последици на нищожността

 Обявяване на нищожността на забранените споразумения

 Отрицателен установителен иск за обявяване на нищожност

 Инцидентен установителен иск и възражение за нищожност

 Обстоятелства, изключващи нищожността на забранените споразумения

 Незначителен ефект върху конкуренцията (de minimis)

 Освобождаване от общата забрана (групово и индивидуално освобождаване)
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Дела за обезщетение на вреди, причинени в резултат на нарушения на правото на
конкуренцията

 Компетентни национални съдилища: граждански съдилища

 Приложим процесуален ред: Граждански процесуален кодекс (ГПК)

 Право на иск за обезщетение на вреди

 Фактически състав на деликтната отговорност

 Тежест на доказване

 Правно действие на решенията на органите по конкуренция

 Решение на КЗК (ВАС)

 Решение на друг НОК

 Решение на ЕК
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