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КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ  
ИЗПЪЛНИТЕЛИ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
 „СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ, БИЗНЕСА 

И ЕФЕКТИВНОТО ПРАВОСЪДИЕ. АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕВРОПА.“

20 март 2019 г.
гр. София, София Хотел Балкан, зала „Средец“

ПРОГРАМА
09:30 – 10:00 Регистрация на участниците и кафе за „добре дошли“ 

10:00 – 10:10 Откриване на конференцията
 Г-н Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни 
изпълнители

10:10 – 10:20 Приветствия от български институции
  

10:20 – 10:30 Приветствие от Международния съюз на съдебните изпълнители 
(UIHJ)
 Г-н Матийо Шардон (M. Mathieu Chardon), Първи вицепрезидент на 
Международния съюз на съдебните изпълнители

10:30 – 12:30 Първа работна сесия

 Тема 1: Обзор на актуалните тенденции в съдебното изпълнение в 
ЕС
 Лектор: Г-н Матийо Шардон (Mathieu Chardon), Първи вицепрезидент 
на Международния съюз на съдебните изпълнители

 Тема 2: Извънсъдебно събиране на вземания и установяване на 
факти от страна на ЧСИ Представяне опита на Белгия, Холандия, 
Франция и други европейски страни
 Лектор: Г-н Матийо Шардон (Mathieu Chardon), Първи вицепрезидент 
на Международния съюз на съдебните изпълнители
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 Тема 3: Събиране на т.нар. „малки“ или „комунални“ вземания от 
страна на ЧСИ 
Представяне опита на Сърбия
 Лектор: г-жа Тамара Гуцуња (Tamara Gucunja), член на 
Изпълнителния комитет на Камарата на публичните съдебни 
изпълнители на Сърбия

 Тема 4: Установяване на факти, извънсъдебно събиране на вземания, 
администриране на несъстоятелност, доброволна продажба на 
имущество и други
 Представяне опита на Литва, Латвия, Естония и други европейски 
страни
 Лектор: Г-жа Довиле Саткаускиене (Dovile Satkauskiene), 
Изпълнителен директор на Камарата на съдебните изпълнители 
на Литва  

   Дискусия

12:30 – 14:00 Обедна почивка

14:00 – 16:00 Втора работна сесия 

   Представяне на опита на страните, участници в конференцията

   Дискусия

16:00   Закриване на конференцията
                                        

   Работни езици: Български и английски (със симултанен превод)

4



Благодаря Ви, че днес уважихте Камарата на частните съдебни 
изпълнители и Европейското училище по принудително 
изпълнение. Приветствам чуждестранните гости на конференци-
ята – на тях разчитаме да осигурят експертизата и външния по-
глед, от които се нуждаем като професия и като правна рамка. 
Казвам добре дошли и на всички колеги частни съдебни изпъл-
нители, съдии, адвокати, представители на правната доктрина, 
юристи на банки и на бизнеса, които ще споделят своя опит и 
прочит на проблематиката тук. И не на последно място – радвам 
се, че заедно с нас са и представители на държавата. Надявам се 
да сме полезни в усилията и задълженията им да гарантират об-
ществения интерес. 

Камарата на частните съдебни изпълнители не за първи път орга-
низира подобно събитие с идеята да изследва как чуждият опит 
ще е полезен за теорията и практиката на принудителното изпъл-
нение у нас. 

Преди да продължа по същество, бих искал обаче да кажа някол-
ко думи извън тясната работна рамка, но иначе от голямо значе-
ние за работата ни. Става дума за средата, в която осъществяваме 
дейността си. Не, няма да говоря за популизма и честите опити за 
медийна и политическа злоупотреба с институцията „частно съ-
дебно изпълнение“. Ние сме наясно какви са причините за това и 
се справяме сами с щетите, нанасяни на нашата система, натова-
рена с нелеки публични функции. По-скоро искам да обърна вни-
манието ви към промените в макро-средата, които налагат част-
ното съдебно изпълнение да продължи усъвършенстването си.

СЛОВО НА Г-Н ГЕОРГИ ДИЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА
НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

“
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1. Междуфирмената задлъжнялост в Бълга-
рия продължава да бъде изключително ви-
сока, с трайна тенденция на растеж;

2. Съдебната система е силно и неравно-
мерно натоварена;

3. Висок е процентът на лошите кредити на 
банките, които се принуждават да прехвър-
лят на колекторски фирми огромни пакети 
от вземания. Само че изчиствайки баланси-
те си, банките търпят загуби защото полу-
чават едва няколко процента от дължимото 
по необезпечените кредити.

4. Събирането по съдебен път на малките 
по размер задължения води до затормозя-
ване на съдебната система и до значително 
оскъпяване за длъжниците и кредитори-
те. Последният изнесен в медиите случай 
беше за главница от 1 лв., която във фазата 
на съдебното изпълнение се трансформи-
ра в дълг от 1 000 лв.

5. Производството по несъстоятелност е 
изключително тромаво като процентът на 
удовлетворяване на кредиторите след него 
много нисък. То се използва твърде често 
от длъжници и кредитори за цели, различ-

С тези предизвикателствата на средата се справят 202 ЧСИ и 182 ДСИ - общо 384 съдебни 
изпълнители – т. е. един на 18 000 жители на страната. Новообразуваните дела при ЧСИ 
средно годишно са около 200 хил. или по 1 000 на кантора. При ДСИ се образуват по около 
30 хил. или средно по 165 на съдебен изпълнител. Общо за съдебното изпълнение в Бълга-
рия средно по 600 дела се завеждат при един съдебен изпълнител, което с оглед на харак-
тера на голяма част от делата и сравнено с други държави сочи ниска натовареност. ЧСИ 
събират по 1 млрд. лева годишно (500 млн. евро) докато ДСИ по 70 млн. лв. (35 млн. евро). 

Как се разпределят по кредитори делата при ЧСИ (около 200 хил. годишно):

1. 48 % в полза на търговци
2. 32 % в полза на държавата и общините
3. 10 % в полза на граждани
4. 10 % в полза на банки.

ни от неговата функция. Един пример от 
моята практика – миналата седмица пред-
ставители на дружество-длъжник ми заяви-
ха, че ще инициират процедура по несъсто-
ятелност защото при ЧСИ не контролирали 
процеса и не можели да си гарантират, че 
ще придобият апетитен имот чрез подста-
вени лица…

6. Липсва правна уредба относно един 
практически проблем на гражданите и 
бизнеса – установяването на факти извън 
съдебния процес. Не е предвидена въз-
можност определен орган да установява с 
протокол, ползващ се с материална доказа-
телствена сила състоянието на имота след 
наводнението от съседа например, на сгра-
дата построена от строителя и т.н.

7. За сметка на това от 2017 г. имаме уредба 
на доброволните продажби, с които добро-
съвестните длъжници могат без съдебна 
намеса да погасят задълженията си чрез 
постигане на максимално висока цена на 
имуществото си и то при минимални разхо-
ди. Но пък не е ясно кога практически ще 
заработи тази възможност.
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Малко известен факт е, че държавата и общините не заплащат 
такси за събиране на своите публични вземания и всъщност по 
една трета от всички производства ЧСИ финансират изпълнение-
то. 

Цитирам тези данни и тенденции не случайно. Те очертават една 
диспропорция. От една страна частното съдебно изпълнение 
има численост, ресурс и експертност да поеме задачи, които да 
облекчат ситуацията със задлъжнялостта, натовареността на 
съдебната система и социалните рискове при малките дългове. 
От друга страна обаче ръцете му са завързани заради липса на 
разбиране за нужна промяна в нормативната база. И в това ние, 
ЧСИ, виждаме ролята на държавата. Тя трябва да прецени как 
ефективно и успешно да управлява ресурсът, с който разполага 
за справедлива и прозрачна регулация на обществените отно-
шения. А това, че частното съдебно изпълнение е ресурс, а не 
бреме за държавата, смятам, че всички сме съгласни. Тук искам 
да благодаря още веднъж на колегите от чужбина, че са с нас, за 
да споделят как техните държави използват този ресурс. Защото 
голяма част от горните проблеми, може да се каже, са общоев-
ропейски. Отделните държави търсят, а други вече са намерили 
съответните решения.

Преди време имах възможност да кажа, че промяната е най-си-
гурното нещо, което ни очаква. Нашата професия го разбира 
добре и е адекватна с предизвикателствата на средата – затова и 
организираме тази конференция. Пожелавам успех в работата й 
и полезни резултати за всички партньори в нея. ”
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 ДАМИ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Дами и господа, уважаеми колеги,
Бих искал да поздравя Камарата на частните 
съдебни изпълнители на България и нейния 
председател – Георги Дичев за организа-
цията на настоящата международна кон-
ференция, както и за осъщественото вза-
имодействие с Международния съюз на 
съдебните изпълнители (МССИ). В личен 
план, благодаря Ви за възможността да се 
срещнем отново в София. Многократно 
съм посещавал Вашата красива, скъпа на 
сърцето ми страна, най-вече в рамките на 
мисиите на Съвета на Европа. Последното 
ми посещение обаче беше на 25 ноември 
2005 г., когато имах честта да присъствам 
на учредителното събрание на Вашата на-
ционална камара и това историческо съ-
битие остави у мен много ярки спомени. 
Както знаете, Георги Дичев беше избран за 
председател на камарата. Първите му думи 
към мен тогава представляваха уверение 
не само в това, че МССИ винаги е подкре-
пял България в усилията й насочени към 
изграждането на професията на съдебния 
изпълнители, но и че аргументите на наша-
та организация са имали решаваща роля 
за убеждаването на българския парламент 
в необходимостта от тази реформа. Сега, 
почти петнадесет години по-късно, Вашата 
камара е здрава и динамична организация, 
вярна на принципите на МССИ.

Понастоящем МССИ обединява 93 асоциа-
ции от 90 държави. 67 години след създа-
ването на организацията целите й остават 
непроменени: да защитава, насърчава, раз-
вива и подкрепя нашата професия, както 
и да осигури представителството й пред 
международните институции и организа-
ции. Ние поддържаме редовни и директни 
контакти с всички тези институции и орга-
низации на територията на четири конти-
нента: ООН и Комисията на ООН по меж-
дународно търговско право, Световната 
банка, МВФ, Хагската конференция по меж-
дународно частно право, Съвета на Европа, 
Европейския съюз, Института по европей-
ско право, АСЕАН, МЕРКОСУР, Организа-
цията за хармонизирането на търговското 

“ право в Африка и др. 

Обединението и обучението са двата стъл-
ба, гарантиращи устойчивостта на  про-
фесията. Само ако сме обединени можем 
заедно да посрещнем постоянните и чес-
то нелеки предизвикателства, пред които 
сме изправени. Именно затова през 2016 
г. в рамките на МССИ беше създаден Евро-
пейски съюз на съдебните изпълнители, в 
който понастоящем членуват 26 държави.  
Обучението също е изключително важно. 
То позволява на професията да отговори на 
очакванията на гражданите. В допълнение, 
това е единственият начин да се постигне 
необходимото високо ниво на професио-
нализъм, което да отвори вратата за включ-
ването на нови дейности, които от своя 
страна ще гарантират развитието и устой-
чивостта на професията. Ще Ви дам един 
пример. В Германия една от 16-те провин-
ции решава да повиши нивото на обучение 
на съдебните изпълнители. В резултат на 
това същата провинция решава също така 
да даде на съдебните изпълнители допъл-
нителни правомощия. Такива промени не 
се наблюдават в никоя от останалите 15 
провинции, но вероятно ще бъдат пред-
приети в бъдеще. 

 Акцентът на днешната дискусия с право е 
поставен върху вторичните дейности, кои-
то могат да бъдат упражнявани от съдеб-
ните изпълнители. В глобален план нашата 
професия е твърде разнообразна като фор-
ма, организация, статут и дейности. Имен-
но в това разнообразие се крие нейната 
сила. Благодарение на това разнообразие, 
по препоръка на нашата организация, в 
Насоките за принудителното изпълнение 
от 17 декември  2009 г. на Европейската ко-
мисия за ефикасност на правосъдието към 
Съвета на Европа са признати не по-малко 
от 11 вторични дейности. 

Дейностите на съдебните изпълнители, не-
зависимо дали те са държавни служители, 
или упражняват свободна професия, не 
могат да бъдат сведени само до изпълне-
нието на съдебни решения. Благодарение 
на техните качества на компетентни, без-
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пристрастни и независими юристи, практическата насоченост на 
работа им в пряко взаимодействие с гражданите и дружествата и 
в директен контакт с техните проблеми, съдебните изпълнители 
са професионалисти, които имат капацитета да изпълняват мно-
го дейности, насочени към подобряване на функционирането на 
правораздаването, и по-конкретно към намаляване на натова-
реността на съдилищата. Затова ще слушам с голямо внимание 
последващите дискусии, особено предвид факта, че бях помолен 
да направя изказване точно по тези теми. 

Накрая бих искал да Ви информирам относно четири предстоящи 
събития на МССИ, на които всички сте поканени да участвате.

На първо място, на всеки три години МССИ организира среща 
между африкански и европейски съдебни изпълнители в Афри-
ка. 

Петата среща на съдебни изпълнители от Африка и Европа ще се 
проведе в периода 11 – 14 юни 2019 г. в Бразавил (Конго) и ще 
бъде на тема „Изпълнителното основание в Африка в контекста 
на европейското право“.

На следващо място, съсловната организация на съдебните изпъл-
нители на Руската федерация, съвместно с МССИ, организира 10-
ата международна теоретическа и практическа конференция по 
въпросите на принудителното изпълнение в Москва в периода 
31 юли – 3 август 2019 г. на тема „Принудително изпълнение: Ак-
туална ситуация и възможности за развитие“.

В допълнение, през декември 2019 г. се навършват десет години 
от публикуването на Насоките за принудително изпълнение на 
Европейската комисия за ефикасност на правосъдието към Съве-
та на Европа. Смятаме да отбележим тази годишнина като органи-
зираме Втори световен форум по въпросите на принудителното 
изпълнение на 4 декември 2019 г. съвместно със Съвета на Евро-
па в Страсбург. Ще бъдат обсъдени комуникационните и инфор-
мационни технологии и отношението им към принудителното 
изпълнение. Следователно ще говорим за дигитален достъп, за 
събирането на цифрови активи, биткойни, интелигентни догово-
ри и, разбира се, технологията блокчейн, за да добием представа 
за развитието, което може да очакваме в бъдеще в областта на 
принудителното изпълнение.

И накрая, в дългосрочна перспектива, 24-тата международна 
среща на съдебните изпълнители ще се проведе през м. април 
2021 г. в Дубай, където ще бъдат разгледани въпроси, свързани 
с принудителното изпълнение, изпълнението в кибернетичното 
пространството и правата на човека. Надявам се да се видим там! 

А междувременно ще имаме удоволствието да вземем участие в 
една изключително ползотворна конференция тук, в София.

Матийо Шардон 
Първи вицепрезидент на Международния съюз на съдебните изпълнители
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
АКТУАЛНИТЕ 
ТЕНДЕНЦИИ В 
ОБЛАСТТА НА 
ПРИНУДИТЕЛНОТО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ В 
ЕВРОПА

       Дами и господа, уважаеми колеги,

Професията на съдебния изпълнител се характеризи-
ра с изключително разнообразие: това се отнася както 
до нейното име, така и до обучението, достъпа, статута, 
дейността, отговорностите и представителството. Това 
разнообразие обаче далеч не е слабост, а преимущест-
во, което събужда любопитство, позволява ни да из-
вършваме обмен, да бъдем открити към другите и да се 
обогатим от техния опит.

Международният съюз на съдебните изпълнители 
(МССИ) отдавна е осъзнал, че в това разнообразие е на-
шата сила. През 2006 г. в рамките на 19-ия Междунаро-
ден конгрес на съдебните изпълнители, проведен във 
Вашингтон, МССИ разработи концепцията за широкос-
пектърен подход към дейността на съдебните изпъл-
нители. В тази връзка МССИ идентифицира различните 
дейности, възложени на съдебните изпълнители в дър-
жавите-членки на организацията.

По късно Европейската комисия за ефикасност на пра-
восъдието към Съвета на Европа (ЕКЕП / CEPEJ) създаде 
работна група по въпросите на принудителното изпъл-
нение (CEPEJ-GT-EXE) и покани МССИ, който има статут 
на наблюдател, да се включи в работата й. Целта на ра-
ботната група беше да изготви насоки за изпълнението 
на Препоръка Rec(2003)17 на Съвета на Европа в облас-
тта на принудителното изпълнение от 9 септември 2003 
г., в чието разработване участваше и МССИ.

Насоките в областта на принудителното изпълнение на 
Европейската комисия за ефикасност на правосъдието 
бяха приети на 17 декември 2009 г. В параграфи 33 и 34 
от насоките е отразен широкоспектърният подход, въз-
приет от МССИ.

33. Съдебните изпълнители трябва да отговарят за при-
нудителното изпълнение в рамките на своята компетент-
ност, уредена от разпоредбите на националното законо-
дателство на съответната държава. Държавите-членки 
следва да разгледат възможността съдебните изпълни-
тели да имат изключителна компетентност в следните 
области:
• изпълнение на съдебни решения и изпълнителни ос-

нования;  

Матийо Шардон  
Първи вицепрезидент на Международния съюз 
на съдебните изпълнители

“
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• изпълнение на всички дейности в рамките на про-
изводството по принудително изпълнение съгласно 
законодателството на държавата, в която работят.

34.  Съдебните изпълнители могат също така да бъдат 
оправомощени да извършват вторични дейности, съв-
местими с тяхната роля по защитата на правата на стра-
ните и ускоряване на съдебния процес или облекчаване 
натовареността на съдилищата. Тези дейности могат да 
включват:
• извънсъдебно събиране на вземания;
• доброволна продажба на движимо и недвижимо 

имущество  на публичен търг;
• конфискация на имущество;
• констатиране и представяне на доказателства;
• изпълняване на ролята на съдебен пристав /разпо-

редител;
• предоставяне на правни консултации;
• процедури по обявяване в несъстоятелност;
• извършване на дейности, възложени им от съда;
• представляване на страните в съда;
• издаване на частни документи;
• медиация.

Необходимо е да обърнем внимание на причината, по-
ради която ЕКЕП счита, че съдебните изпълнители могат 
да изпълняват вторични дейности: това са дейности съв-
местими с тяхната роля по защитата на правата на стра-
ните и ускоряване на съдебния процес или облекчаване 
натовареността на съдилищата.

С цел да се осигури оптималното прилагане на насоки-
те за принудително изпълнение от страна на отделните 
държави, ЕКЕП се обърна към МССИ с молба да изготви 
ръководство на добрите практики в областта на изпъл-
нението на съдебни решения. Ръководството, съставе-
но от Гийом Паян, директор на правното звено на МССИ, 
беше прието от ЕКЕП на 11 декември 2015 г.

Днес съзнаваме, че съдебните изпълнители не трябва 
да се ограничават само до изпълнението на съдебни ре-
шения. Те трябва  да имат възможността да изпълняват 
много други дейности, свързани с техните умения и зна-
ния на юристи, които се ползват с доверието на власти-
те, съдиите и страните в съдебния процес.

През 2012 г., на 22-рия Международен конгрес на съдеб-
ните изпълнители, проведен в Кейп Таун  (Южна Африка), 
МССИ разработи разширен въпросник, който предста-
влява уникална база данни с информация за професия-
та на съдебния изпълнител. Понастоящем разширеният 
въпросник съдържа повече от 600 въпроса, на които са 
отговорили 45 държави-членки на организацията.
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Въпросникът ни позволява да получим ясна представа за изпълнението на вторични дей-
ности в държавите-членки на МССИ.

Предлагам Ви заедно да разгледаме получените резултати за следните десет дейности:

1. извънсъдебно събиране на вземания 
2. конфискация на имущество
3. съставяне на констативни протоколи
4. предоставяне на правни консултации 
5. процедури по обявяване в несъстоятелност 
6. извършване на дейности, възложени от съда 
7. представляване на страните в съда 
8. издаване частни документи 
9. медиация
10. управление на недвижима собственост.

1.  Извънсъдебно събиране на вземания 
Тази дейност съществува в 29 от общо 45-те държави, които са попълнили разширения въ-
просник на МССИ.

 1. Алжир 
2. Бенин
3. Буркина Фасо 
4. Камерун 
5. Канада (Квебек)
6. Чад
7. Конго 
8. Франция 
9. Габон 
10. Гърция 

просник на МССИ.
1. Албания
2. Алжир
3. Белгия
4. Бенин
5. Буркина Фасо
6. Камерун 
7. Конго
8. Канада (Квебек)
9. Дания
10. Англия и Уелс

11. Хаити 
12. Литва 
13. Люксембург 
14. Мали
15. Мавритания
16. Черна гора
17. Мароко
18. Нидерландия
19. Нигер
20. Румъния

11. Финландия 
12. Франция 
13. Габон 
14. Германия
15. Гърция
16. Хаити
17. Унгария
18. Италия
19. Латвия
20. Люксембург
21. Мали

21. Шотландия
22. Сенегал
23. Словения
24. Испания
25. Швейцария 
26. Тайланд
27. Того
28. Сърбия
29. Северна Македония
 

22. Мавритания 
23. Молдова
24. Черна гора
25. Нигер
26. Португалия
27. Румъния
28. Словакия
29. Швеция
30. Швейцария
31. Тайланд
32. Того

Дейността е типична, основна или главна в 21 държави.

2.  Конфискация на имущество 

Тази дейност съществува в 32 от общо 45-те държави, които са попълнили разширения въ-

Дейността е типична, основна или главна в 14  държави.



1. Албания 
    (при определени условия)
2. Алжир
3. Белгия
4. Бенин
5. Буркина Фасо
6. Камерун
7. Чад
8. Конго
9. Канада (Квебек)
10. Естония 
    (при определени условия)
11. Габон
12. Хаити

13. Унгария
      (при определени условия)
14. Франция
15. Латвия
16. Литва
17. Люксембург
18. Мали
19. Мавритания
20. Молдова
21. Мароко
22. Нигер
23. Нидерландия
      (при определени условия) 
24. Норвегия

25. Румъния
      (при определени условия)
26. Шотландия 
      (при определени условия)
27. Сенегал
28. Словакия
29. Словения
30. Испания
      (при определени условия)
31. Швеция 
      (при определени условия) 
32. Швейцария
33. Того
 

3.  Съставяне на констативни протоколи 

Тази дейност съществува в 33 от общо 45-те държави, които са попълнили разширения въ-
просник на МССИ.

Дейността е типична, основна или главна в 21 държави.
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Въпрос № 34: Може ли физическо и/или юридическо лице да поиска от съда да възложи 
на съдебен изпълнител изготвянето на констативен протокол? 
ДА: 23
НЕ: 1
ОБЩО: 24

Въпрос № 33: Може ли съдът да възложи съставянето на констативен протокол?
ДА: 25
НЕ: 3
ОБЩО: 28



Въпрос № 36: Констативните протоколи цитират ли се в доклада, изготвен от съдебния 
изпълнител?
ДА: 28
НЕ: 0
ОБЩО: 28

Въпрос № 37: Този документ има ли юридическа сила? 
ДА: 23
НЕ: 3
ОБЩО: 26
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Въпрос № 38: Считате ли, че във Вашата страна констативните протоколи изпълняват 
следните функции: 
 

ДА НЕ НЯМАМ МНЕНИЕ ОБЩО СРЕДНО

Имат ключова роля в процеса по 
събиране и представяне на дока-
зателства

23 2 3 28 1.29

Създават спокойствие у физиче-
ските и юридически лица, на кои-
то им предстои дело в съда

25 1 2 28 1.18

Насърчават страните да използ-
ват медиация

20 3 4 27 1.41

Спомагат да не се стига до съдеб-
ни дела, тъй като доказателствата 
са събрани предварително

21 2 4 27 1.37

Ускоряват съдебния процес 20 1 4 25 1.36

Помагат на съдията да установи 
истината

24 1 2 27 1.19



 
ДА НЕ НЯМАМ МНЕНИЕ НЕПРИЛОЖИМО ОБЩО СРЕДНО

Имат ключова роля в проце-
са по събиране и представя-
не на доказателства 

8 1 3 17 29 1.58

Създават спокойствие у фи-
зическите и юридически 
лица, на които им предстои 
дело в съда

7 1 4 17 29 1.75

Насърчават страните да из-
ползват медиация

7 2 3 16 28 1.67

Спомагат да не се стига до 
съдебни дела, тъй като дока-
зателствата са събрани пред-
варително

6 2 4 17 29 1.83

Ускоряват съдебния процес 7 2 4 17 30 1.77

Помагат на съдията да уста-
нови истината

17 29 1.67



Въпрос № 40: Каква е добавената стойност на констативните протоколи, изготвени от 
съдебни изпълнители?
Статутът на съдебния изпълнител: 35
Неутралността и независимостта на съдебния изпълнител: 32
Компетентността и професионализмът на съдебния изпълнител: 33
Юридическото образование на съдебния изпълнител: 30
Практическият опит на съдебния изпълнител: 27
Умението на съдебния изпълнител да се справя с разнообразни ситуации: 29
Отговорността на съдебния изпълнител: 30  
Достъпността на съдебните изпълнители: 26 
Други (моля посочете): 1
Брой участвали държави: 36
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1. Албания 
2. Алжир 
3. Белгия
4. Бенин
5. Камерун
6. Чад
7. Конго
8. Естония

1. Бенин
2. Чад
3. Конго
4. Франция

1. Алжир
2. Бенин
3. Белгия
4. Буркина Фасо 
5. Камерун
6. Чад
7. Конго
8. Канада (Квебек)
9. Англия и Уелс
10. Франция

9. Франция
10. Габон
11. Латвия
12. Литва
13. Люксембург
14. Мавритания
15. Молдова
16. Нидерландия

5. Хаити
6. Мали
7. Мавритания
8. Полша

11. Габон
12. Хаити
13. Италия
14. Литва
15. Люксембург
16. Мали
17. Мароко
18. Мавритания
19. Нигер
20. Полша

4.  Правни консултации 

Тази дейност съществува в 23 от общо 45-те държави, които са попълнили разширения въ-
просник на МССИ.

Дейността е типична, основна или главна в 9 държави

5.   Процедури по обявяване в несъстоятелност 

Тази дейност съществува в 12 от общо 45-те държави, които са попълнили разширения въ-
просник на МССИ.

 Дейност е типична или основна в 2 държави.

6.   Извършване на дейности, възложени от съда 

Тази дейност съществува в 28 от общо 45-те държави, които са попълнили разширения въ-
просник на МССИ.

Дейност е тична или основна в 6 държави.

17. Нигер
18. Португалия
19. Румъния
20. Сенегал
21. Испания
22. Швейцария
23. Того

9. Испания
10. Швейцария
11. Тайланд
12. Того

21. Португалия
22. Румъния
23. Шотландия
24. Сенегал
25. Словакия
26. Словения
27. Швейцария
28. Того
 



1. Бенин
2. Франция
3. Габон

1. Бенин 
2. България
3. Буркина Фасо 
4. Камерун
5. Чад
6. Конго

4. Хаити
5. Мали
6. Нидерландия

7. Франция
8. Габон
9. Хаити
10. Латвия
11. Мали
12. Нигер

7.   Представляване на страните в съда 

Тази дейност съществува в 9 от общо 45-те държави, които са попълнили разширения въ-
просник на МССИ.

Дейност е типична или основна в 3 държави.

8.   Издаване на частни документи 

Тази дейност съществува в 16 от общо 45-те държави, които са попълнили разширения въ-
просник на МССИ.

Дейност е типична в 7 държави.

7. Порту
8. Испания
9. Швейцария 

13. Португалия
14. Сенегал
15. Швейцария
16. Того 
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Въпрос № 83: Частните документи имат ли специална юридическа сила, когато са 
изготвени от съдебен изпълнител?
ДА: 5 
ДА, ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: 3
НЕ: 7
ОБЩО: 15

21



Въпрос № 84: Каква е силата на такъв документ?
Не може да бъде фалшифициран: 4
Съществуването му не може да бъде оспорено: 7
Съдържанието му не може да бъде оспорено: 3
Самоличността на страните, които са подписали документа: 6
Друго (моля посочете): 0
Брой участвали държави: 8
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Въпрос №85: Защо клиентите се обръщат към съдебен изпълнител за изготвянето на 
частни документи?
Съдебният изпълнител е доверено трето лице: 16
Съдебният изпълнител е юрист: 18
Съдебният изпълнител е неутрален: 21
Съдебният изпълнител дава съвети на страните: 13
Съдебният изпълнител носи отговорност: 16
Друго (моля посочете): 1
Брой участвали държави:  28 
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1. Алжир
2. Бенин
3. Белгия
4. Камерун
5. Чад
6. Конго

7. Канада (Квебек)
8. Франция
9. Италия
10. Мароко
11. Мавритания
12. Молдова

9.   Медиация 

Тази дейност съществува в 18 от общо 45-те държави, които са попълнили разширения въ-
просник на МССИ.

Дейност е типична или основна в 3 държави.

13. Нидерландия 
14. Нигер
15. Сенегал
16. Испания
17. Швейцария
18. Тайланд

Въпрос № 67: В кой момент може съдебният изпълнител да пристъпи към медиация? 
В досъдебната фаза (преди разглеждането на делото в съда): 16
В съдебната фаза: 6
След получаване на изпълнителното основание: 9
По време на процеса по принудително изпълнение (следсъдебна медиация): 11
Брой участвали държави: 18 
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Въпрос № 68: Може ли дейността на съдебния изпълнител при осъществяване на 
медиация да включва: 
Срещи със страните: 17
Спор със страните: 14
Консултиране на страните: 15
Помиряване на страните: 18
Съставяне на документ, в  който се отразява съгласието 
или несъгласието на страните: 16
Проследяване дали постигнатото споразумение се изпълнява: 12
Напомняне на неизправната страна за нейните ангажименти: 11
Брой участвали държави: 18 
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Въпрос № 70: Този документ има ли доказателствена стойност? 
ДА: 11 
ДА, ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: 6 
НЕ: 1 
ОБЩО: 18

Въпрос № 71: Може ли документът да бъде представен в съда, така че страните да 
докажат своите тврдения? 
ДА: 13
ДА, ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: 3 
НЕ: 1 
ОБЩО: 17



Въпрос № 72: Може ли този документ да стане изпълнително основание? 
ДА: 5 
ДА, ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: 7 
НЕ: 6 
ОБЩО: 18

Въпрос № 73: Ако не бъде постигнато съгласие между страните, може ли съдебният 
изпълнител да изготви доклад по случая?
ДА: 14 
НЕ: 4 
ОБЩО: 18
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Въпрос № 74: Този документ има ли доказателствена стойност?
ДА: 11 
НЕ: 2 
ОБЩО: 13

Въпрос № 75: Могат ли страните да представят този документ в съда, за да докажат 
своите твърдения? 
ДА: 12 
ДА, ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: 2 
НЕ: 0 
ОБЩО: 14



1. Бенин
2. Буркина Фасо
3. Камерун
4. Конго
5. Франция

6. Габон
7. Мали
8. Мавритания
9. Нидерландия
10. Нигер

10.   Управление на недвижима собственост 

Тази дейност съществува в 13 от общо 45-те държави, които са попълнили разширения въ-
просник на МССИ.

Дейност е типична в 5 държави.

11. Португалия
12. Швейцария
13. Того 

Въпрос № 96: Какво място заема тази дейност сред дейностите, осъществявани от 
съдебните изпълнители?
Главна дейност: 0
Основна дейност: 0
Типична дейност: 5
Не е сред основните дейности: 4
Рядко осъществявана дейност: 5
Брой участвали държави: 14 
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Въпрос № 100: Имат ли нужда съдебните изпълнители от специално разрешение, за да 
извършват тази дейност?  
ДА: 1 
ДА, ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: 1 
НЕ: 10 
ОБЩО: 12

Накрая, няколко думи в заключение...

В България съдебните изпълнители извършват следните 
дейности:
• правни консултации
• изготвяне на частни документи 

Те не извършват следните осем дейности:

• извършване на дейности, възложени им от съда 
• процедури по обявяване в несъстоятелност 
• съставяне на констативни протоколи
• конфискация на имущество
• събиране на вземания
• представляване на страните в съда 
• медиация
• управление на недвижима собственост 
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Така че съществуват много възможности за развитие. 
Има също така и нови дейности, които не са включени в 
насоките в областта на принудителното изпълнение на 
ЕКЕП, свързани с комуникационните и информационни 
технологии, доверени трети страни и всички дейности, 
свързани със сигурността на информационния обмен.

Затова трябва отблизо да следим развитието в областта 
на информационните и комуникационни технологии. 

Ще завърша представянето си като споделя с Вас свое-
то убеждение, че ако искаме да получим признание за 
извършваните от нас вторични дейности, както и да раз-
работим и въведем нови такива, трябва задължително 
да наблегнем върху обучението, защото то е ключът към 
бъдещето.

”
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Въведение 
Констативният протокол представлява установяване и представяне в писмен вид  на ситуа-
ция или факт, на която дадено лице е станало свидетел. Когато е съставен от съдебен изпъл-
нител, констативният протокол представлява законово, допустимо и понякога неоспоримо 
доказателство.

Съгласно информацията, представена в отговор на разширения въпросник на Международ-
ния съюз на съдебните изпълнители (МССИ), в 34 от общо 45-те участвали държави съдебни-
те изпълнители съставят констативни протоколи. От тези 34 държави 21 считат издаването 
на констативни протоколи за една от своите основни или типични дейности1.

На 17 декември 2009 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие единодушно На-
соки за по-доброто изпълнение на съществуващата Препоръка на Съвета на Европа в облас-
тта на принудителното изпълнение, изготвени от Европейската комисия за ефикасност на 
правосъдието (ЕКЕП / CEPEJ).

В член 34 на Насоките на ЕКЕП се разглеждат вторичните дейности, които съдебните изпъл-
нители трябва да бъдат оправомощени да извършват като част от тяхната работа, свързана 
със „защита на правата на страните“, и „целяща ускоряване на съдебния процес или облек-
чаване на натовареността на съдилищата“2.

1. Алжир, Белгия, Бенин, Буркина Фасо, Камерун, Чад, Конго, Канада (Квебек), Франция, Габон, Латвия, Литва, Люксембург, Мали, Маврита-
ния, Мароко, Нидерландия, Нигер, Сенегал, Швейцария, Того.
2. Член 34. Съдебните изпълнители могат също така да бъдат оправомощени да извършват вторични дейности, съвместими с тяхната роля 
по защитата на правата на страните и ускоряване на съдебния процес или облекчаване натовареността на съдилищата. Тези дейности 
могат да включват:

• събиране на вземания;
• доброволна продажба на движимо и недвижимо имущество  на публичен търг;
• конфискация на имущество;
• констатиране и представяне на доказателства;
• изпълняване на ролята на съдебен пристав /разпоредител;
• предоставяне на правни консултации;
• процедури по обявяване в несъстоятелност;
• извършване на дейности, възложени им от съда;
• представляване на страните в съда;
• издаване на актове и частни документи;
• обучение.

КОНСТАТИВНИТЕ ПРОТОКОЛИ, 
СЪСТАВЯНИ ОТ СЪДЕБНИ 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Матийо Шардон  
Първи вицепрезидент на Международния съюз 
на съдебните изпълнители
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1. Ролята на съдебните изпълнители при съставянето на констативни  
 протоколи 
Ще бъдат разгледани два аспекта:

• ролята на констативните протоколи за доказване на фактическите обстоятелства 

• какви ползи носи изготвянето на констативни протоколи от съдебни изпълнители.

1.1. Ролята на констативните протоколи като способ за доказване на фактически- 
 те обстоятелства 

Констативните протоколи са толкова важни, че в някои правни системи те се използват 
като доказателствени средства в съда и дори играят водеща роля при решаването на 
проблемите, свързани с натовареността на съдилищата.

1.1.1. Констативните протоколи като доказателствено средство в съда  

1.1.1.1. Въпросът за доказването на фактически обстоятелства в съда 

В съда този, който прави дадено твърдение, трябва да го докаже. Това просто прави-
ло често има решаващо значение за изхода на делото. Доказването на твърдението е 
решаваща стъпка. Ако това не стане, съответната страна няма големи шансове. Ако та-
ванът на хола се срути, това трябва да бъде доказано, за да може да се претендира за 
компенсации за причинените щети и да бъде потърсена отговорност от причинителя на 
щетите. Ако останките от срутения таван бъдат разчистени, а таванът – ремонтиран, това 
може да затрудни доказването на предишното състояние на апартамента. Съществуват 
различни начини за доказване на щетите. Те могат да бъдат описани от свидетел. Могат 
да бъдат направени снимки или видеоклип.  Може да се предположи обаче, че жертвата 
или свидетелят не са безпристрастни. За някои хора може да се окаже трудно да опишат 
ситуацията с необходимата точност, така че предоставената от тях информация да се 
счита за достатъчно надеждна. 

1.1.1.2. Важно е да бъдат събрани доказателства 

Когато се случи нещо, изключително е важно ситуацията да бъде документирана, фак-
тическите обстоятелства да бъдат доказани точно, прецизно и неоспоримо. Съдебните 
изпълнители отговарят на тези изисквания.

1.1.2. Чрез констативен протокол може да бъде избегнато съдебно дело или про- 
 веждането на делото да бъде ускорено

Правосъдието нерядко е критикувано, че е бавно, скъпо и отнема много време. Често 
съдилищата са прекалено натоварени. Много съдебни дела биха могли да бъдат избе-
гнати или поне да бъдат проведени по-бързо, ако фактическите обстоятелства по случая 
бъдат установени своевременно. Във Франция, когато се извършват ремонти на пътя, 
строителните фирми винаги се обръщат към съдебен изпълнител още преди да започ-
нат работа. Съдебният изпълнител съставя констативен протокол, който отразява със-
тоянието на пътя, тротоара, стените и фасадите на сградите, вратите и др. Това е стан-
дартна практика, тъй като е имало случаи на заведени дела срещу строителни фирми за 
пукнатини в стените на сградите, които са съществували дълго време преди началото на 
ремонтните дейности. Делото може да бъде избегнато само при наличието на констати-
вен протокол, издаден от съдебен изпълнител преди началото на ремонта.  

КОНСТАТИВНИТЕ ПРОТОКОЛИ, СЪСТАВЯНИ ОТ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ  / М
атю

 Ш
ардон – първи вицепрезидент на М

еж
дународния съю

з на съдебните изпълнители / София – 20 март 2019 г.
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1.2. Какво предимство дава използването на услугите на съдебен изпълнител?

Всеки може да направи констатация. Всеки, който не страда от някакво увреждане, може 
да каже дали вали дъжд или дали е студено, или какъв е цветът на стената на хола. Тога-
ва защо констативният протокол, съставен от съдебен изпълнител, има повече тежест 
от същата констатация, направена от обикновен гражданин? Предимството на конста-
тациите, направени от съдебните изпълнители, е дълбоко обвързано с техния статут и 
неоспорим авторитет.

1.2.1. Предимства, произтичащи от авторитета на съдебните изпълнители 

Съдебният изпълнител, на когото е възложено да изготви констативен протокол, е 
юрист. Той също така е неутрален, независим, безпристрастен и се ползва с голямо до-
верие. Това е изключително важно. Един съдебен изпълнител няма да каже, че стената е 
червена, ако тя всъщност е бяла. Съдебният изпълнител носи сериозна професионална 
отговорност във всеки аспект от своята работа. Неговата репутация като съдебен из-
пълнител и репутацията на цялата професията зависят от качеството на направените от 
него констатации. За разлика от връчването на документи и изпълнението на съдебни 
решения, във Франция издаването на констативни протоколи не е дейност, която може 
да се извършва само и единствено от съдебни изпълнители. Ако те на практика имат 
монопол над тази дейност, това се дължи единствено на високото качество и последо-
вателността в тяхната работа. До неотдавна във Франция констативните протоколи се 
смятаха за „информация”, но реално се използваха като необоримо доказателство. Ми-
нистърът на правосъдието на Франция отчете, че  „на практика, изготвяните от вас кон-
стативни протоколи се използват като доказателства. Това се дължи на вашето усърдие 
и професионализъм. На констативните протоколи може да се вярва. Всички ги приемат 
за допустимо доказателство”3 (декември 2007 г.). В резултат на законодателни промени 
от 22 декември 2010 г.4  констативните протоколи във Франция се използват като „дока-
зателство, освен ако не бъде доказано противното“.

На последно място, благодарение на юридическото си образование и практическо обу-
чение, съдебният изпълнител може, в хода на изготвянето на констативния протокол, да 
забележи евентуални правни проблеми, с които клиентът му може да се сблъска и да му 
даде необходимите правни съвети.

1.2.2. Предимства, произтичащи от статута на съдебните изпълнители 

Силата на констативния протокол се дължи и на писмената му форма. Констатацията, 
представена в писмен вид, представлява автентичен документ, отразяващ изпълнение-
то на задачата от страна на съдебния изпълнител. Това означава, че някои от елементите 
на документа са неоспорими, като например:

• дата и час на констативния протокол. Това е важно, защото датата локализира щетите 
във времето;

• съществуването на съдебния изпълнител;

• съществуването на мястото, обект на констативния протокол.

3. «En pratique, les procès-verbaux que vous dressez ont valeur de preuve. Cela tient à votre rigueur et à votre professionnalisme. Un constat 
d’huissier fait foi. Pour tous, c’est une preuve impartiale » (Rachida Dati, Speech from « Journées de Paris » of the profession, 13 декември 
2007)
4. Закон № 2010-1609
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Тези факти спомагат за точното установяване на някои параметри, така че да се избег-
не оспорване на мястото, времето и самоличността на лицето, изготвило констативния 
протокол.

2. Възлагане на съдебен изпълнител да изготви констативен протокол 
2.1. Възлагане на констативен протокол 

2.1.1. Изготвянето на констативен протокол може да бъде възложено по два начина 

Възлагането на констативен протокол става по два начина:

• по указание на съдия 

• по молба на физическо или юридическо лице.

2.1.1.1. Изготвяне на констативен протокол, възложен от съдия 

Както вече беше посочено, съдебните изпълнители са естественият партньор на съдия, 
който иска даден факт да бъде установен.

2.1.1.1.1. Мястото на констативния протокол сред другите действия, които се извърш-
ват в помощ на разследването от лица с конкретни технически или специални позна-
ния

Френското законодателство позволява на съдията да поиска съдействието на избрано 
от него лице, като му възложи да състави констативен протокол, да даде консултация 
или да изготви експертиза за изясняването на въпрос, който изисква конкретни техни-
чески или специални познания.

Възможните форми за това са:

• Протоколи. Те се ограничават само и единствено до фактите. Лицето, което извърш-
ва констатацията, никога не трябва да прави коментари, свързани с последиците от 
това, което е установило;

• Консултация. Тя представлява съвет по технически въпрос, който не изисква детайл-
но проучване;

• Експертиза. Тя се извършва тогава, когато констативният протокол или консултация-
та не са достатъчни, за да помогнат на съдията.

Накратко, обект на констативния протокол е съответният факт или ситуация, а целта на 
експертизата е установяване на причината. Тази разлика е много значима и позволява 
ясно да бъдат зададени параметрите на работа на съдебните изпълнители при изготвя-
нето на констативни протоколи. Констативният протокол е „снимката“ на дадена ситуа-
ция.

2.1.1.1.2. По какъв начин съдията избира съдебен изпълнител?

Въпреки че при необходимост от изготвяне на констативен протокол съдията не е за-
дължен да възложи тази задача на съдебен изпълнител, на практика винаги се случва 
така. Съдията може да назначи съдебен изпълнител по два начина:

• По време на съдебното заседание – съгласно разпоредбите на закона, съдията назна-
чава съдебен изпълнител и формулира неговите задачи.

• По молба на една от страните – в този случай страната или нейният адвокат отпра-
вят молба до съдията. Молбата трябва да бъде мотивирана. Тогава съдията решава 
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дали да назначи съдебен изпълнител или не, и ако го назначи, формулира задачите 
му. 

2.1.1.1.3. Други дейности на съдебните изпълнители 

Понякога съдията може да възложи на съдебен изпълнител задачи, които излизат извън 
рамките на стандартните му дейности по изготвяне на констативни протоколи, като на-
пример:  

• счетоводна работа при спор между страните

• да поеме ролята на председател на заседание на съсобственици или на борд на ди-
ректорите

• други.

2.1.1.2. Изготвяне на констативен протокол по молба на физическо или юридическо 
лице 

Повечето констативни протоколи се изготвят по молба на страните, независимо дали са 
физически или юридически лица. Клиентът се обръща към съдебен изпълнител, обикно-
вено по телефона, и обяснява какъв е проблемът: наводнение, състоянието на апарта-
мент или къща, стачка, увредена вещ, безредици, дефекти и др. Съдебният изпълнител 
анализира ситуацията. Ако от предоставената информация изглежда, че исканата кон-
статация може да бъде направена и че тя ще може да послужи на клиента, страните се 
споразумяват за хонорара на съдебния изпълнител. Веднага се уговаря среща.

2.1.2. Видове констативни протоколи 

2.1.2.1. Обект на констативния протокол 

2.1.2.1.1. Съдържание на констативния протокол 

При изготвянето на констативни протоколи се използват петте сетива:

• зрение 

• слух: шум от съседи, от самолет, машина, агресивни или остри звуци и др.

• обоняние: неприятни миризми (на канализация, на влажно, гнило), остри, кисели, 
дразнещи и др.

• осезание: каква е материя на допир - гладка, неравна, мокра, студена, топла, твърда, 
мека и др.

• вкус: сладко, кисело, пикантно, остър вкус, прокиснало и др.

2.1.2.1.2. Качество на констатацията 

Съдебните изпълнители винаги трябва да помнят основните принципи на констативния 
протокол:

• неутралност 

• безпристрастност

• обективност. 

В своята работа съдебните изпълнители трябва да се концентрират само върху фактиче-
ските обстоятелства. Ако бъде назначен втори съдебен изпълнител, двата констативни 
протокола, изготвени от различни съдебни изпълнители, трябва да бъдат идентични. 
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2.1.2.2. Обхват на констативния протокол 

От петте сетива при изготвянето на констативни протоколи най-често се използва зре-
нието. В повечето случаи зрението позволява да се отрази реалната ситуация. В много 
случаи към констативните протоколи се прилагат снимки или видеоматериал, заснети 
по време на изпълнението на задачата на съдебния изпълнител. Използват се и други 
сетива, като например обоняние или вкус, макар че работата с тях е по-трудна. Поради 
по-високата степен на субективност при използването на тези сетива се налага бораве-
не със специална терминология и наличие на специални умения. Използването на слуха 
може да доведе до неточности поради неговото непостоянство. С цел да гарантират ви-
сокото качество на констативните протоколи, съдебните изпълнители обикновено из-
бягват да правят констатации във връзка с разговори, освен ако това изрично не бъде 
поискано от съдия.

2.1.2.3. Къде може да бъде изготвен констативен протокол?

Освен в случаите, когато е издадено специално разрешение от съдия, констативните 
протоколи могат да бъдат съставяни само на обществени места или в дома на клиента. 
Наемателят не може да бъде задължен, освен ако няма съдебно решение, да пусне съ-
дебния изпълнител в дома си, за да състави констативен протокол, поръчан от наемо-
дателя. Що се отнася до обществени места като железопътни гари, летища, търговски 
центрове и обществени сгради, трябва да се отбележи, че въпреки факта, че гражданите 
имат достъп до тези места, те все пак са частна собственост. Не трябва да се съставя 
констативен протокол без съгласието на упълномощен представител или разрешение 
от съда. От друга страна, може да бъде съставен констативен протокол отвън, ако да-
дена градина или магазин се виждат от тротоара, стига за целта да не бъде използвана 
хитрост.

2.1.2.4. Примери за констативни протоколи 

Констативните протоколи са толкова разнообразни, колкото са и ситуациите, които мо-
гат да се случат в реалния живот. Когато наемател се нанася или напуска жилище под 
наем, полезно би било да има описание на състоянието на апартамента или къщата. 
Когато строителна фирма напуска строителен обект без да е приключила строителна-
та работа или е допуснала редица дефекти,  собственикът следва да поиска констати-
вен протокол, който да отразява ситуацията. Това означава, че следващата строителна 
фирма ще може да започне работа на чисто, както и че ще има установена дата, която 
да се цитира при търсенето на компенсации. Ако електротехникът на даден строителен 
обект не може да започне работа, защото стените на сградата още не са завършени, този 
факт може да бъде констатиран от съдебен изпълнител, така че да не се наложи плаща-
нето на компенсация за неспазване на сроковете.  Ако съседът не подрязва дърветата 
си съгласно нормативно установените изисквания  и клоните надвисват над друг имот, 
първото нещо, което трябва да се направи, е да бъде съставен констативен протокол, 
който да бъде представен пред съда с цел постановяването на съдебно решение. Ако 
съседите от горния етаж организират шумни партита всяка вечер, може да бъде нает 
съдебен изпълнител, който да състави констативен протокол с помощта на техническо 
оборудване, което измерва силата на звука. Мазе се наводнява след проливни дъждо-
ве или след  повреда на водопроводна тръба. Някой наследява къща, която трябва да 
бъде ремонтирана основно преди да бъде продадена. Данъчните власти могат да поис-
кат информация относно добавената стойност. Дружество иска да организира лотария, 
но се опасява, че участниците ще оспорят резултатите. Собственик на дружество трябва 
да  унищожи складовите наличности от дадена стока, която вече е ненужна и трябва 
да докаже унищожаването. Собственик на дружество установява от страницата на свой 
конкурент в интернет, че последният продава неговите стоки, без да има разрешение 
за това.  Във  всички тези случаи констативните протоколи се използват за доказване на 

КОНСТАТИВНИТЕ ПРОТОКОЛИ, СЪСТАВЯНИ ОТ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ  / М
атю

 Ш
ардон – първи вицепрезидент на М

еж
дународния съю

з на съдебните изпълнители / София – 20 март 2019 г.

37



правата на страните.

2.2. Как протича процесът? 

2.2.1. Възлагане на задачата 

В качеството си на съдебен изпълнител получавам обаждане от управител на дружество, 
който трябва да унищожи складовите наличности от стоки, които са дефектни. Аз искам 
информация относно вида на стоките, които трябва да бъдат унищожени (размер, обем, 
качество), както и защо се налага унищожаването. Управителят ми казва, че причините 
са свързани с данъчното облагане и счетоводството. Ако няма констативен протокол, 
данъчните власти могат да заключат, че стоката е изчезнала безследно и съответно е 
била продадена нелегално. Тогава ще поискам информация относно датата и мястото, 
на които да бъде изготвен констативният протокол. Уговаряме се за хонорара за моите 
услуги. Моля да ми бъде изпратено възлагателно писмо по електронна поща или по факс 
и уговаряме срещата. 

2.2.2. Изпълнение на задачата 

Когато пристигна на място, моля да бъдат потвърдени фактите, които трябва да бъдат 
отразени в констативния протокол, и си правя бележки, които ще използвам при изгот-
вянето на писмения доклад. След това започвам процеса по констатиране на обстоя-
телствата, като си записвам точно всичко, което установя. Също така мога да направя 
снимки и да заснема видеоматериал на това, което виждам. Добре е да се посочат дата-
та/часът на важни събития, за да има докладът повече тежест. Когато приключа с конста-
тациите, се връщам в кантората, за да напиша доклада.

2.2.3. Писане на доклада 

Това е важна и чувствителна част от процеса. Протоколът се изготвя в същата форма като 
другите правни документи, издавани от съдебните изпълнители. Това придава на конста-
тивните протоколи особена тежест и ги прави на практика незаменими. Реквизити като 
дата, адрес и подпис на съдебния изпълнител не могат да бъдат оспорени, освен ако не 
се използва специална, много продължителна и сложна процедура, която представлява 
реално средство за защита. Констатациите имат доказателствена стойност, освен ако не 
бъде доказано противното. Докладът обикновено се състои от две части.

2.2.3.1. Формулиране на задачата 

Трябва да бъдат отразени условията, при които е изготвен констативният протокол. Ин-
формацията трябва да бъде представена точно и сбито. Тя ще бъде прочетена и анализи-
рана от съдията и вероятно критикувана от противниковата страна.

2.2.3.2. Докладване на констатацията 

Съдебният изпълнител е свидетел. Докладът трябва да бъде ясен, неутрален, конкретен 
и много точен. Изготвянето на такъв доклад изисква умения и практика.  

Заключение
Констативният протокол съставен от съдебен изпълнител, представлява важен правен 
инструмент. Той е ефективен и изчерпателен. Целта му е да подпомага както страните, 
така и правосъдието. Идеално отговаря на изискванията, съдържащи се в насоките в 
областта на принудителното изпълнение на ЕКЕП, защото „защитава и осигурява спаз-
ването на правата на страните” и „цели ускоряване на съдебния процес и намаляване на 
натовареността на съдилищата”. Във Франция констативните протоколи са най-добре 
познатата дейност на съдебните изпълнители.
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Професията на публичните съдебни изпълнители е сравнително 
млада съдебна професия. Тя бе въведена в съдебната система на 
Република Сърбия със Закона за изпълнение и обезпечение на 
вземанията от 2011 г. Този закон урежда двойнствена система на 
принудително изпълнение, така че взискателят да има възмож-
ност - в момента на образуване на изпълнителното производство 
- да избере и да предложи съдебния изпълнител, който да извър-
ши изпълнението по образуваното производство. Въпросният 
съдебен изпълнител е длъжностното лице, на което взискателят 
е представил съдебния изпълнителен лист за изпълнение. В слу-
чай че в предложението си взискателят не изисква изпълнението 
да бъде извършено от съдебен изпълнител, презумира се, че съд-
ът е компетентен по делото, като в такъв случай съдът е длъжен 
да извърши принудителното изпълнение. Така изпълнителните 
действия в изпълнителното производство ще бъдат предприе-
ти от служителите по изпълнението към съда по нареждане на 
съдията по изпълнението, в случаите когато изпълнението се из-
вършва от съда, или от публичните съдебни изпълнители, в слу-
чаите когато взискателят им е възложил изпълнението, но също 
така и съгласно първоначалното им законово овластяване.

Изключение от това правило е само специалната процедура за 
събиране на вземания по сметки за комунални услуги и свърза-
ни с тях дейности. В тази процедура самият съдебен изпълнител, 
след като прецени редовността и основателността на предложе-
нието, разрешава изпълнението и изпълнява цялата процедура. 
Това е сферата на изключителната компетентност на съдебните 
изпълнители, като участието на съда в нея е предвидено като 
правно средство за защита срещу изпълнението.

ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ В СЪБИРАНЕТО 
НА ВЗЕМАНИЯ ОТ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
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Публичната власт, възложена на публич-
ните съдебни изпълнители от закона, се 
разделя най-общо на правомощието да 
се вземат решения и правомощието да се 
предприемат съответните действия, необ-
ходими за изпълнението или за обезпеча-
ването на вземането.

Що се отнася до данъчното третиране, за-
конодателят е определил, че дейностите, 
извършвани от публичните съдебни изпъл-
нители, трябва да се извършват в правната 
форма на предприемачите или на сдруже-
ние, чиито членове могат да бъдат само съ-
дебни изпълнители.

Броят на публичните съдебни изпълнители 
е ограничен и се определя от министъра на 
правосъдието. По закон на всеки 25 000 жи-
тели трябва да има по един публичен съде-
бен изпълнител. Такъв е стандартът за тази 
професия в повечето европейски стра-
ни. Освен това, законодателят е възприел 
принципа на териториална компетентност, 
затова министърът на правосъдието назна-
чава публичните съдебни изпълнители за 
районите на висшия и търговския съд, чии-
то решения след това те изпълняват.

Уреждането на вземанията по сметки за 
комунални услуги, според законодател-
ството на Република Сърбия, представля-
ва специален ред за събиране на парични 
вземания, който попада в изключителната 
компетентност на публичните съдебни из-
пълнители. В тази процедура публичният 
съдебен изпълнител постановява решение 
по предложението на взискателя и извърш-
ва принудителното изпълнение, когато 
прецени, че предложението е основател-
но. Публичният съдебен изпълнител взема 
решението въз основа на надлежен доку-
мент, представен му от взискателя, заедно 
с предложението за принудително изпъл-
нение. Решението на публичния съдебен 
изпълнител подлежи на обжалване, което 
спира изпълнението до произнасяне на 
съда по жалбата. Тази специална процеду-
ра за събиране на вземания за комунални 
услуги се характеризира с равнопоставено-
то разпределение на делата за комунални 

услуги между всички компетентни публич-
ни съдебни изпълнители. Разпределянето 
на делата, по силата на законово възлагане, 
се извършва от Камарата на публичните съ-
дебни изпълнители.

Съгласно законодателството, взискателят 
е длъжен да подаде искане за назначава-
не на публичен съдебен изпълнител пре-
ди да подаде предложение до публичния 
съдебен изпълнител. А именно, едва след 
получаване на отговор, посочващ публич-
ния съдебен изпълнител, компетентен да 
предприеме действия по  конкретния слу-
чай, предложението за изпълнение се из-
праща на съответния публичен съдебен 
изпълнител. Задължението на взискателя 
да подава искане до Камарата създава ус-
ловия за възлагане на делата на публичен 
съдебен изпълнител чрез случаен подбор, 
по азбучния ред, по който публичните съ-
дебни изпълнители са въведени в регистъ-
ра на публичните съдебни изпълнители. По 
този начин се премахва всяко подозрение 
относно способността на публичния съде-
бен изпълнител да действа независимо и 
обективно.

От друга страна, Камарата на публичните 
съдебни изпълнители е длъжна да отгово-
ри на искането на взискателя в петдневен 
срок от датата на получаване на искане-
то и да уведоми взискателя кой е публич-
ният съдебен изпълнител с териториална 
компетентност, определен по конкретното 
дело за събиране на дълг за комунални ус-
луги.

Ако Камарата не отговори в определения 
петдневен срок от датата на получаване на 
искането, взискателят има право самостоя-
телно да определи публичния съдебен 
изпълнител, в чийто район на действие 
длъжникът има постоянно или временно 
местожителство или седалище, т.е. взиска-
телят няма задължението да вземе предвид 
равнопоставеното разпределение на пред-
ложението за изпълнение въз основа на на-
длежен документ.

Цялата комуникация между Камарата на 
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публичните съдебни изпълнители, взискателя и публич-
ните съдебни изпълнители се осъществява по електро-
нен път, а разпределението на делата се извършва чрез 
софтуер.

Публичният съдебен изпълнител е длъжен да отхвърли 
искането за изпълнение, ако взискателят не представи 
отговор от Камарата, който показва, че този конкретен 
изпълнител е определен като публичният съдебен из-
пълнител по делото, или ако взискателят не успее да 
предостави доказателства, че Камарата не е отговорила 
на искането на взискателя в срок от пет дни. В допълне-
ние към задължението на взискателя да подаде иска-
не до Камарата, взискателят също така е задължен по 
закон, при подаване на молба за принудително изпъл-
нение въз основа на надлежен документ, да представи 
доказателства, че Камарата е назначила въпросния съ-
дебен изпълнител по делото, или според случая, доказа-
телствата, че Камарата е пропуснала срока за това.

Като се има предвид, че събирането на вземанията по 
сметки за комунални услуги след въвеждането на про-
фесията на публичните съдебни изпълнители е предмет 
на изключителна компетентност на публичните съдебни 
изпълнители, може да се каже, че професията е показала 
пълния си потенциал в тази област. В допълнение към 
високия процент събираемост на дългове за комунални 
услуги, който публичните съдебни изпълнители пости-
гат, е налице косвен положителен ефект при установява-
нето на финансова дисциплина, както и висок процент 
на доброволно уреждане на дългове за предоставени 
комунални услуги в срока, без да е необходимо да се 
прибягва до процедура за принудително събиране. В 
крайна сметка, най-важната последица от наличието 
на ефективна изпълнителна процедура в една страна е 
постигането на висока степен на финансова дисциплина 
и отговорност за финансовите задължения.

Тамара Гуцуња 
Член на Изпълнителния комитет на 
Камарата на публичните съдебни изпълнители, Република Сърбия
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   Международна конференция, 20 март 2019, 

София, България 
Тенденции в развитието на дейностите на съдебните 

изпълнители  
 
 
 
 
 
 

   
Ч Л Е Н  Н  А :  

 

 

 

ДОВИЛЕ САТКАУСКИЕНЕ 
ДИРЕКТОР НА КАМАРАТА НА СЪДЕБНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЛИТВА 

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА СЪДЕБНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Основни данни за 
страната 
 

2.95 милиона 
население 

65,300 кв. 
км.  

територия 
Член на Европейския 
съюз от 1 май 2004 

17  
района на 
действие 

29 
клонове 

Основни данни за 
съдебното изпълнение 
в Литва 
 

Камара на съдебните изпълнители, март 2003 
Членството на съдебните изпълнители е задължително 

99 
кантори 

116 
съдебни 
изпълни

тели 

370 815 

307 012 286 433 285 889 
308 363 294 531 280 897 

255 867 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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Промени в правната 
уредба 
 
Разширяване 
правомощията на 
съдебните изпълнители 
 

 

 

 

Институтът на предварителна проверка по жалби относно 
процесуални действия на съдебните изпълнители се прилага 
успешно. 

Актът за публична продан вече не се изпраща на съда за 
одобрение. Този акт, подписан от съдебния изпълнител, е 
документ за собственост. 

Не е необходимо съдебният изпълнител да се обръща към съда 
по отношение на разноските, които не са платени. Той си 
възстановява съдебните разноски по принудителното изпълнение 
в същите изпълнителни производства, за които те се начисляват 

Някои от функциите, преди това изпълнявани от 
съдилищата, бяха прехвърлени на съдебните 

изпълнители 

   
  От 1 

октомври  
 2011 

 
 

    
 От 1 

октомври  
 2011 

От 1 
ноември  

 2011 

 
 
 
Дълг и цифри 
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Дейности на 
съдебните 

изпълнители 
 

 

 

 

 

 
 

DOVILĖ  SATKAUSKIENĖ. DIRECTOR OF THE CHAMBER OF JUDICIAL OFFICERS OF LITHUANIA 
 
 

В допълнение към принудителното изпълнение на задължения (което е една от 
основните им функции) съдебните изпълнители предоставят и други правни услуги : 

  

  

  

• Извънсъдебно събиране на вземания без прибягване до принудителни мерки 

 • Установяване на фактически обстоятелства  

 • Връчване на документи 

 • Правно консултиране  

 • Продажба на заложено имущество чрез специални търтове 

 • Администриране на производство по несъстоятелност, съхраняване / 
администриране на имущество 

 • Съхраняване / администриране на активи по време на процеса на 
принудително изпълнение 

 • Медиация / арбитраж при изпълнение на имуществени задължения 

  

  

Съдебният изпълнител е лице, овластено от Държавата да 
изпълнява функциите по изпълнение на подлежащи на изпълнение 

документи (изпълнителни титули), установяване на фактически 
обстоятелства, връчване на документи и всякакви други функции, 

предвидени в закон.  

Сферата на услугите, 
предоставяни от съдебните 
изпълнители, се разширява 

Правна уредба 
(1) 

ALEKSANDRAS SELEZNIOVAS. ANTSTOLIS, LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMŲ PREZIDIUMO 
PIRMININKAS 

 
 
 
 
Член 23. Установяване на фактически обстоятелства 
 
1. Установяване на фактически обстоятелства означава подробно описване 
на обстоятелствата, предметите или активите и състоянието им в протокол за 
фактически обстоятелства. Фактическите обстоятелства могат допълнително 
да бъдат записани посредством други видео или аудио записващи 
устройства. Аудио- или видеозаписът на фактическите обстоятелства се счита 
за съставна част от протокола за фактическите обстоятелства.  
 
2. Съдебният изпълнител установява фактическите обстоятелства в 
съответствие с принципите на обективност, безпристрастност и точност. 
 
3. При установяване на фактически обстоятелства съдебният изпълнител има 
същите права да влиза в жилищни или нежилищни помещения и територии, 
принадлежащи на юридически и физически лица и да остане в тях, като 
лицето, по чието искане се установяват фактическите обстоятелства. 
 
 

Законът за съдебните изпълнители на 
Република Литва :  

Правна уредба 
(2) 

ALEKSANDRAS SELEZNIOVAS. ANTSTOLIS, LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMŲ PREZIDIUMO 
PIRMININKAS 

4. Протокол за фактически обстоятелства, съставен от съдебен изпълнител, се 
счита за официално писмено доказателство. 
 
5. Когато се установяват фактически обстоятелства по искане на физически 
или юридически лица, протоколът за фактически обстоятелства се съставя в 
два екземпляра. Електронната версия на протокола за фактически 
обстоятелства, с изключение на видеозаписи или аудио записи, се изпраща, 
не по-късно от следващия ден след датата на съставяне на протокола, в 
базата данни на Информационната система на съдебните изпълнители, в 
съответствие с процедурата, определена в правилата на Информационната 
система на съдебните изпълнители. 
 
6. Установяването на фактически обстоятелства по разпореждане на съда се 
извършва по реда, предвиден в Гражданския процесуален кодекс. 

44



 
Законови 
изисквания 

Законът за съдебните изпълнители на 
Република Литва :  

• Предоставянето на услуги не трябва да пречи на изпълнението на предвидените от закона 
функции; 

 
• При предоставянето на услуги съдебният изпълнител трябва да избягва всякакъв конфликт 

на интереси или други обстоятелства, които биха могли да предизвикат съмнения относно 
обективността и безпристрастността на съдебния изпълнител при изпълнение на 
предвидените от закона функции; 
 

• Съдебният изпълнител не може да предоставя платени услуги в изпълнителното 
производство, ако той трябва да извърши същите действия чрез изпълнителни мерки.  
 

• При изпълнението на функциите и предоставянето на услуги трябва да се гарантира 
разграничаването на изпълнението на функциите от предоставянето на услуги. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Съдебните изпълнители трябва да отговарят на изискванията за висока професионална 
квалификация (университетска степен по право, опит в правната работа), както и за 
отлична репутация.  

• Съдебните изпълнители се избират чрез публичен конкурс. Те трябва постоянно да 
повишават квалификацията си.  

• Стандартите, установени за изпълнителния процес, се прилагат и по отношение на 
услугите, предоставяни от съдебните изпълнители.  

597 

1134 

1909 

2503 

3098 3246 3277 3368 3512 
3759 

3501 3353 3256 3200 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Дълг и цифри 
 

Услугите, предоставяни от съдебните изпълнители: инструмент за 
намаляване на съдебните дела 

 
 
 
  
 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ 
СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ. 

УВРЕЖДАНЕ ОТ ЛИЦА ИЛИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ 

Фиксиране на: 
• Изправността на превозно средство; 
• Състоянието на помещения; 
• Условията в административни помещения; 
• Текущото състояние на гори и земя; 
• Състоянието на движими вещи; 
• Състоянието на имот (пукнатини по стените) преди / 

след строителството. 

45



 
 

ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЪДЕБНИТЕ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 

 
 
 

ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ЛИТОВСКИТЕ СЪДЕБНИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
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УСТАНОВЯВАНЕ НА АКТУАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С 
ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 

• Използването на търговска марка; 
• Нарушение на авторското право; 
• Фиксиране на състоянието, оригиналността и качеството на обекта; 
• Неразрешено използване на филми и други авторски произведения. 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В 
КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО 

 
 

◦ Фиксиране на съдържанието на кратко съобщение (SMS); 
◦ Фиксиране на съдържанието на електронни съобщения (е-мейл); 
◦ Фиксиране на съдържанието в Интернет на публикувана информация; 
◦ Фиксиране на социални медии и друга обществена информация; 
◦ Фиксиране на гласуването в интернет и др.  
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Досега нито един от почти 30 000 протокола за установяване на факти 
не е бил оспорван в съдебни производства. 

Извънсъдебно 
събиране на дълг  

Съдебният изпълнител действа 
като медиатор в преговорите 

• да определи точното местонахождение на длъжника; 
• да събира и анализира информация, свързана с дълга, в официалните регистри 

и социалните мрежи; 
• да изпрати писмено известие относно началото на извънсъдебното събиране 

на вземания и предложение за доброволно уреждане с кредитора; 
• да се свърже с длъжника по телефона или да посети длъжника за преговори по 

изплащане на дълга; да изясни правните и финансовите последици от 
евентуално съдебно производство; 

• да взаимодейства с хора, които познават длъжника.  

Той може да предоставя следните услуги: 

Събирането от длъжници, пребиваващи в 
чужбина, съставлява до 5 % от всички услуги по 
извънсъдебното събиране, предоставяни от 
съдебните изпълнители.  

Такси за 
услугите 

 
DOVILĖ  SATKAUSKIENĖ. DIRECTOR OF THE CHAMBER OF JUDICIAL OFFICERS OF LITHUANIA 

 
 

Таксите за услуги се определят по договаряне и зависят от 
работното време и техническите разходи на съдебния изпълнител и 

неговите служители (разходи за гориво, телекомуникации, 
пощенски разходи и др.).  

Член 21, параграф 8 от Закона за съдебните изпълнители 
гласи:  
 

Размерът на възнаграждението за услугите по ал. 2 на този член и 
процедурата по доброволно уреждане се договарят между съдебния 
изпълнител и клиента чрез сключване на договор за предоставяне на услуги, 
ако в закона не е предвидено друго. 
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Надзор над 
извънсъдебното 
събиране на 
дългове 

DOVILĖ  SATKAUSKIENĖ. DIRECTOR OF THE CHAMBER OF JUDICIAL OFFICERS OF LITHUANIA 
 

 

Жалбите относно организацията на работата на 
съдебните изпълнители и нарушенията на етиката се 

разглеждат от Министерството на правосъдието и 
Камарата на съдебните изпълнители на Литва. 

Изискванията към компетентността на съдебните изпълнители и 
работните процедури са много строги: 
• Член 25 от Закона за съдебните изпълнители изисква кредиторът, 

подал молба до съдебния изпълнител, да представи писмени 
доказателства за наличието на имуществено задължение към 
кредитора и неговия размер; 

• В случаите, когато физическо лице изисква събирането на дълг от 
друго физическо лице, съдебните изпълнители обикновено 
проверяват дали кредиторът е предявил претенцията си пред 
длъжника или го е уведомил, че личните му данни ще бъдат 
предадени на трети лица. 
 
 

 

Проблеми и 
решения 

Длъжникът не може да прави разлика между 
доброволното уреждане на дълга и 

принудителното изпълнение Специална препоръка 
към съдебните 

изпълнители Може ли същият съдебен изпълнител да 
извърши принудително изпълнение 

след извънсъдебно събиране на дълг? Да. Извънсъдебното и 
изпълнителното производство се 

извършват по инициатива на 
едно и също лице 

.  
Има ли рискове от корупция или 

конфликт на интереси? 

 
 
 
 
 
 

• Настоящата правна уредба е достатъчна, за да предотврати корупция и 
конфликти на интереси. 

• В случаите, когато физическо лице изисква събирането на дълг от друго 
физическо лице, съдебните изпълнители обикновено проверяват дали 
кредиторът е предявил претенцията си пред длъжника или го е уведомил, че 
личните му данни ще бъдат предадени на трети лица. 

 
 
 
 

Администриране на 
несъстоятелност на 
физически и 
юридически лица  

Литовските съдебни изпълнители имат право да предоставят 
услуги по администрирането на несъстоятелност на физически и 

юридически лица 

от 1 юли 2014.  

Да се разшири изборът на квалифицирани синдици и 
да се създадат по-благоприятни условия за лицата да 

се подготвят за несъстоятелност. 

По-ниска цена на производството по несъстоятелност, 
извършвано от съдебните изпълнители, в сравнение 

със средната цени при други синдици .  

ЦЕЛИ 
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Предизвикателството – 
въвеждането на нова 
услуга на пазара 

Услугите на съдебния изпълнител като синдик 
не са популярни 

От 1 януари 2015 г. литовските юридически лица в 
несъстоятелност не могат да избират или да 

предлагат кандидатите за назначаване като синдици, 
за разлика от преди. Синдиците вече се избират чрез 

софтуер. 

Съществува доста ниска вероятност системата да 
избере съдебен изпълнител от пълния списък на 
синдиците (състои се от 524 синдици - физически 

лица - и 228 фирми, предоставящи администриране 
на несъстоятелност). 

ЗАЩО? 

 
 
 
 
 
 
Мнение на 
потребителите  

Проучване на 
общественото мнение: 

Услугата за извънсъдебно събиране на задължения, предоставяна 

от съдебните изпълнители, е ползвана от 36.1% от отговорилите 

89,7% от потребителите са доволни от услугите  

24.5 % от анкетираните потребители посочват, че тази услуга 
на съдебните изпълнители им е помогнала да си възстановят дълга 

или по-голямата му част, без да се обръщат към съда.  

 
 
 
Дълг и цифри 
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Благодаря ! 
За контакт: dovile@antstoliurumai.lt 

DOVILĖ  SATKAUSKIENĖ. DIRECTOR  OF CHAMBER OF JUDICIAL OFFICERS OF LITHUANIA 
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INTERNATIONAL CONFERENCE
 „JUDICIAL ENFORCEMENT IN THE BENEFIT OF CITIZENS, BUSINESS AND 

EFFECTIVE JUSTICE. CURRENT TRENDS IN EUROPE.“

20 March 2019
Sofia Hotel Balkan, 5 Sveta Nedelia Square, Sofia 

PROGRAMME
09:30 – 10:00 Registration of participants and welcome coffee
   Venue: Sofia Hotel Balkan, Sredetz Hall

10:00 – 10:10 Opening of the conference
 Mr. Georgi Dichev, President of the Bulgarian Chamber of Private 
Enforcement Agents (BCPEA)

10:10 – 10:20 Greetings from representatives of Bulgarian national institutions
  

10:20 – 10:30 Greetings from the International Union of Judicial Officers (UIHJ)
   Mr. Mathieu Chardon, First Vice-President of UIHJ

10:30 – 12:30 First working session 

 Topic 1: Overview of current trends in Judicial Enforcement in the benefit 
of citizens, business and effective justice. Entrusting enforcement officers 
with additional functions, complementary to their role in the classical 
judicial enforcement procedure.

   Speaker: Mr. Mathieu Chardon, First Vice-President of UIHJ

 Topic 2: Out-of-court recovery of receivables and statement of facts 
by   enforcement officers. Positive experience of Belgium, France, The 
Netherlands, other European countries.

   Speaker: Mr. Mathieu Chardon, First Vice-President of UIHJ

 Topic 3: Collection of so-called “small claims” or receivables from utility  
based bills by enforcement officers
 Speaker: Ms Tamara Gucunja, member of the Executive Committee of  
the Chamber of Judicial officers, Republic of Serbia 
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 Topic 4: Statement of facts, out-of-court recovery of receivables, 
bankruptcy administration services, voluntary sales of property by 
the debtors and other competences of enforcement officers. Positive 
experience of Lithuania, Latvia, Estonia and other European countries.
 Speaker: Ms. Dovile Satkauskiene, Executive Director of the Chamber  
of Judicial Officers of Lithuania 

   Discussion

12:30 – 14:00 Lunch break

14:00 – 16:00 Second working session

 Presentations on the experience of the countries represented at the 
conference.

   Discussion

16:00   Closing of the conference
                                        

   Working languages: Bulgarian and English (with simultaneous interpretation)
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Thank you for honouring the Chamber of Private Enforcement Agents 
and the European School of Enforcement with your presence. I 
welcome the foreign guests at the conference - we rely on them to 
provide the expertise and external insight we need as a profession 
and in terms of legal framework. I also welcome all our colleagues 
private enforcement agents, judges, attorneys, scholars, bank and 
business lawyers who will share their experience and understanding 
of the problems we discuss here. And last but not least - I am glad 
that representatives of the State are also with us. I hope we will be 
useful in their efforts and obligations to ensure the public interest.

It is not the first time the Chamber of Private Enforcement Agents 
organizes such an event with the idea of exploring how the foreign 
experience could be useful for the theory and practice of judicial 
enforcement in Bulgaria.

Before going on, however, I would like to say a few words that will fall 
outside the narrow working framework, but are otherwise important 
for our work. It‘s about the environment in which we operate. No, 
I will not talk about populism and frequent attempts of media and 
political abuse of the institution „private enforcement“. We are aware 
of the reasons for this and we are dealing with the damage done to 
our system tasked with uneasy public functions. Rather, I want to turn 
your attention to the changes in the macro environment that require 
private enforcement to continue to improve.

SPEECH OF MR. GEORGI DICHEV,
PRESIDENT OF THE BULGARIAN CHAMBER OF 
PRIVATE ENFORCEMENT AGENTS

“
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1. Intercompany indebtedness in Bulgaria 
continues to be extremely high, with a steady 
trend of growth;

2. The judicial system is highly and unevenly 
overloaded;

3. The percentage of bad bank credits is high; 
the banks are forced to transfer large amount 
of receivables to collecting companies. But by 
clearing up their balance sheets, banks suffer 
losses because they receive only a few percent 
of the unsecured loans.

4. Collection of small-scale debts through the 
courts leads to a strain on the judiciary and a 
considerable cost for debtors and creditors. 
The last case reported by the media was for 
a principal of BGN 1, which at the stage of 
the judicial execution was transformed into a 
debt of BGN 1,000.

5. Insolvency proceedings are extremely 
cumbersome, with the creditor satisfaction 
rate very low. Insolvency is used quite often 
by debtors and creditors for purposes other 

202 Private Enforcement Agents (PEA) and 182 State Enforcement Agents (SEA) cope with 
these environmental challenges - a total of 384 Enforcement Agents - that is, one per 18,000 
inhabitants. The new cases with PEAs on average are about 200,000 per year or 1000 per office. 
The new cases with SEAs are about 30,000 per year or on average 165 per an Enforcement Agent. 
Altogether about 600 cases in Bulgaria are filed in average with an Enforcement Agent per year, 
which, in view of the nature of most of the cases and compared with other countries, indicates a 
low workload. PEAs annually collect 1 billion BGN (500 million EUR) while SEAs collect 70 million 
BGN (35 million EUR).

The cases filed with the Private Enforcement Agents (about 200,000 per year) can be broken down 
by type of creditors as follows:

1. 48% in favour of the business
2. 32% in favour of the State and the municipalities
3. 10% in favour of citizens
4. 10% in favour of banks

It is a little known fact that the State and the municipalities do not pay fees for collecting their 
public receivables and in fact about one third of all proceedings are financed in advance by the 
PEAs.

than its primary function. An example from 
my practice - last week representatives of a 
debtor company told me they would initiate 
insolvency proceedings because they did 
not control the process conducted by the 
enforcement agents and could not guarantee 
that they would acquire an appetizing 
property through affiliated persons...

6. There is no legal regulation on a practical 
problem for citizens and businesses - the 
establishment of facts outside of a court 
trial. No provision is made for an authority 
to establish, with a probative force, for 
example the state of a property after a flood 
by a neighbour, of premises built by the 
construction company, etc.

7. On the other hand since 2017 we have 
had a legal regulation of voluntary sales 
whereby bona fide debtors can, without 
court intervention, repay their obligations by 
attaining the maximum price of their property 
at a minimum cost. But it is not clear when this 
option will actually work.
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I quote these data and trends not by accident. They outline a 
disproportion. On the one hand, private enforcement has sufficient 
human and other resources and the expertise to carry on tasks 
that could alleviate the situation of indebtedness, the workload of 
the judiciary, and the social risks of small debts. On the other hand, 
however, its hands are tied up because of a lack of understanding of 
the need for a change in the regulatory framework. And here we, the 
PEAs, see the role of the State. It has to assess how to effectively and 
successfully manage the resource that it has for a fair and transparent 
regulation of public relations. And I think we all agree that private 
enforcement is a resource, not a burden for the State. Here I would 
like to thank once again my foreign colleagues for being with us and 
sharing how their countries make use of this resource. Because a 
large part of the above problems can be said to be pan-European. 
Individual countries are looking for and others have already found 
the proper solutions. 

Some time ago I had the opportunity to say that change is the surest 
thing that awaits us. Our profession understands it well and is up to 
the challenges of the environment – that’s why we are organizing 
this conference. I wish success in its work and useful results for all our 
partners.”
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 ДАМИ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ladies and gentlemen, dear colleagues,

I would like to congratulate the National Cham-
ber of Judicial Officers of Bulgaria and its Presi-
dent Georgy Dichev, for the organisation of this 
international conference and for associating 
the UIHJ with your work. On a more personal 
level, thank you for allowing me to meet 
you again in Sofia. I have travelled to your 
beautiful, dear to my heart, country many 
times, especially in the framework of Council 
of Europe missions. However, my last visit was 
on 25 November 2005. I had the privilege of 
attending the Constituent General Assembly 
of your National Chamber and I keep a very 
strong memory of this historic event. As you all 
know, Georgy Dichev was elected president of 
your chamber. On that day his first words were 
to tell me that not only the UIHJ had always 
supported Bulgaria in its desire to establish 
a profession of judicial officer but that the 
arguments provided by our organisation 
had been decisive in convincing members 
of Parliament on the necessity of this reform. 
Nearly fifteen years later, your chamber shows 
solid health, a dynamism always renewed, and 
a fidelity without fault with regard to the UIHJ.

Today, the UIHJ includes 93 associations from 
90 countries. 67 years after its creation, its goal 
is still the same: to defend, promote, develop 
and sustain our profession, and to ensure its 
representation to international institutions 
and organisations. We have regular and 
direct contact with all these institutions and 
organisations in four continents: United 
Nations and Uncitral, World Bank, International 
Monetary Fund, Hague Conference on 
Private International Law, Council of Europe, 
European Union, European law Institute, 
Asean, Mercosur, Ohada, etc.

Unity and training are the two pillars of a 
lasting profession. Only by being united can 
we meet together the constant and often 
challenging issues we have to face. Hence the 
creation of the European Union of Judicial 
Officers in 2016 within the UIHJ, which 
currently includes 26 countries. Training is 

“ also essential. It allows the profession to live 
up to the expectations of citizens. It also the 
only way to reach a level of excellence that 
opens the door to new activities that, in turn, 
ensure the development and sustainability of 
the profession. I will give you an example. In 
Germany, one of the 16 Lander has decided to 
increase the level of training of judicial officers. 
As a direct consequence, this Land has also 
decided to grant them new activities. This is 
not the case in any of the 15 other Lander but 
this is likely to bring some changes in future in 
these other Lander.

You are not mistaken in choosing to focus here 
on secondary activities that can be exercised 
by the judicial officers. At global level, our 
profession is very varied in form, organisation, 
status and activities. It is this diversity that 
makes it its strength. It is this diversity that 
has allowed the CEPEJ to recognise no less 
than 11 secondary activities in the Guidelines 
of 17 December 2009 on enforcement, on the 
proposals of our organisation.

The judicial officer, whether a liberal 
professional or a civil servant, cannot be 
reduced to the sole enforcement of court 
decisions. His skills as a competent, neutral 
and independent professional lawyer, and 
a man in the field in constant contact with 
citizens and companies, in direct contact 
with their problems, make him a professional 
capable of accomplishing many missions 
with the general objective of improving the 
functioning of the public service of justice 
and in particular having for consequence to 
reduce the backlog of courts. I will therefore 
be very attentive to the work that will follow, 
especially since I was asked to intervene 
precisely on these themes.

Finally, I would like to share with you four 
forthcoming events of the UIHJ to which you 
are all invited to take part.

Firstly, the UIHJ organises every three years 
meetings between African and European 
judicial officers in Africa.

The 5th Africa-Europe Meetings of Judicial 
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Officers will be held from 11 to 14 June 2019 in Brazzaville (Congo) 
on the theme of an African Enforcement Title in the light of European 
law.

Next, the Enforcement service of the Russian Federation organises 
together with the UIHJ the 10th international theoretical and practical 
conference on enforcement in Moscow on 31 July to 3rd August 2019 
on the topic of “Compulsory enforcement: the contemporary state 
and vectors of development“.

Then, the CEPEJ Guidelines on enforcement will celebrate their ten 
years of existence in December 2019. We plan to hold the 2nd World 
Enforcement Forum on 4 December 2019 with the Council of Europe 
in Strasbourg to celebrate this event. We will discuss communication 
and information technologies related to enforcement. We will 
therefore discuss the issue of access to information on digital assets, 
enforcement of digital assets, Bitcoins, Smart Contracts and of course 
Blockchains, to consider the future of enforcement in the years to 
come.

Finally, in the longer term, the 24th International Congress of Judicial 
Officers will be held in April 2021 in Dubai and will deal with the 
theme of enforcement, cyber-enforcement and human rights. I hope 
to meet you all there. 

In the meantime, I look forward to a very fruitful conference here in 
Sofia.

Mathieu Chardon
First Vice-President of the UIHJ

”
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OVERVIEW OF 
CURRENT TRENDS 
IN JUDICIAL 
ENFORCEMENT IN 
EUROPE          Ladies and gentlemen, dear colleagues,        

The profession of judicial officer has the particularity of being 
extremely varied, whether in name, training, access, status, 
activities, responsibilities and representation. However, this 
variety, far from being a weakness, is a force that arouses 
curiosity, allows exchanges, to open up to others and to 
enrich ourselves with their experiences.

The UIHJ has long understood that this diversity is a strength. 
In 2006, on the occasion of the 19th International Congress 
of Judicial Officers held in Washington, the UIHJ developed 
the concept of multi-field judicial officer. Our organisation 
has indeed identified the various activities carried out by 
the judicial officers of its member countries.

Sometime later, the Council of Europe’s European 
Commission for the Efficiency of Justice set up a working 
group on the execution of decisions and asked the UIHJ, 
as an observer member, to integrate this working group, 
the CEPEJ-GT-EXE. The objective of this working group 
was to develop guidelines on the Council of Europe 
Recommendation Rec(2003)17 on Enforcement, adopted on 
9 September 2003 and on which the UIHJ had participated .

The CEPEJ‘s Guidelines on enforcement are adopted on 17 
December 2009. They reflect the UIHJ‘s multi-field plan in 
paragraphs 33 and 34.

33. Enforcement agents, as defined by a country‘s law, 
should be responsible for the conduct of enforcement 
within their competences as defined by national law. 
Member states should consider giving enforcement agents 
sole competence for:

• enforcement of judicial decisions and other enforceable 
titles or documents, and

• implementation of all the enforcement procedures 
provided for by the law of the state in which they 
operate.

34. Enforcement agents may also be authorized to perform 
secondary activities compatible with their role, tending 
to safeguard and secure recognition of parties‘ rights and 
aimed at expediting the judicial process or reducing the 
workload of the courts. These may be, among others:

Mathieu Chardon
First Vice-president of the UIHJ

“
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• debt recovery;
• voluntary sale of moveable or immoveable property at 

public auction;
• seizure of goods;
• recording and reporting of evidence;
• serving as court ushers;
• provision of legal advice;
• bankruptcy procedures;
• performing tasks assigned to them by the courts;
• representing parties in the courts;
• drawing up private deeds and documents;
• teaching.

It is interesting to note the reason why the CEPEJ considered 
that judicial officers could carry out secondary activities: 
these are activities compatible with their role, tending to 
safeguard and secure recognition of parties‘ rights and 
aimed at expediting the judicial process or reducing the 
workload of the courts.

In order to allow the countries an optimal application of 
the Guidelines on enforcement, the CEPEJ asked the UIHJ 
to draw up a Good practice guide on the enforcement of 
judicial decisions. This guide, written by Guillaume Payan, 
director of the Legal Unit of the UIHJ, was adopted on 11 
December 2015 by the CEPEJ.

It is clear today that the judicial officers are not only 
intended to enforce court decisions. They must be able to 
perform many other activities related to their skills as legal 
professionals that enjoys the trust of the authorities, judges 
and litigants.

In 2012, on the occasion of the 22nd International Congress 
of Judicial Officers held in Cape Town (South Africa), the UIHJ 
set up the Grand Questionnaire, which represents a unique 
database on the profession. Today, the Grand Questionnaire 
includes more than 600 questions to which 45 UIHJ member 
countries responded.

The Grand Questionnaire allows us to have a clear picture 
of the implementation of secondary activities in the UIHJ 
member countries.
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I propose you to discover together this establishment around the 10 following activities:

1. Debt recovery;
2. Sequestration of goods
3. Statements of facts
4. Provision of legal advice
5. Bankruptcy procedures
6. Performing tasks assigned to them by the courts
7. Representing parties in the courts
8. Drawing up private deeds and documents
9. Mediation
10. Management of Real Estates

1.   Debt recovery

This activity exists in 27 countries of the 45 countries having completed the Grand questionnaire 
of the UIHJ.

1. Algeria
2. Benin
3. Burkina Faso
4. Cameroon
5. Canada (Québec)
6. Chad
7. Congo
8. France
9. Gabon

1. Albania
2. Algeria
3. Belgium
4. Benin
5. Burkina Faso
6. Cameroun
7. Congo
8. Canada (Quebec)
9. Denmark
10. England and Wales
11. Finland

10. Greece
11. Haiti
12. Lithuania
13. Luxembourg
14. Mali
15. Mauritania
16. Montenegro
17. Morocco
18. The Netherlands

12. France
13. Gabon
14. Germany
15. Greece
16. Haiti
17. Hungary
18. Italy
19. Latvia
20. Luxembourg
21. Mali
22. Mauritania

19. Niger
20. Romania
21. Scotland
22. Senegal
23. Slovenia
24. Spain
25. Switzerland
26. Thailand
27. Togo

23. Moldova
24. Montenegro
25. Niger
26. Portugal
27. Romania
28. Slovakia
29. Sweden
30. Switzerland
31. Thailand
32. Togo
 

 This activity is common, major or main in 21 countries.

2.   Sequestration of goods

This activity exists in 32 countries of the 45 countries having completed the Grand questionnaire 
of the UIHJ.

This activity is common, major or main in 14 countries.



1. Albania
    (Under certain conditions)
2. Algeria
3. Belgium
4. Benin
5. Burkina Faso
6. Cameroun
7. Chad
8. Congo
9. Canada (Quebec)
10. Estonia
       (Under certain conditions)
11. Gabon
12. Haiti

13. Hungary
       (Under certain conditions)
14. France
15. Latvia
16. Lithuania
17. Luxembourg
18. Mali
19. Mauritania
20. Moldova
21. Morocco
22. Niger
23. The Netherlands
       (Under certain conditions)
24. Norway

25. Romania
       (Under certain conditions)
26. Scotland
       (Under certain conditions)
27. Senegal
28. Slovakia
29. Slovenia
30. Spain
       (Under certain conditions)
31. Sweden
       (Under certain conditions)
32. Switzerland
33. Togo
 

3.    Statements of facts

This activity exists in 33 countries of the 45 countries having completed the Grand questionnaire 
of the UIHJ.

It is a common, major or main activity in 21 countries.
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1. Albania
2. Algeria
3. Belgium
4. Benin
5. Cameroon
6. Chad
7. Congo
8. Estonia

1. Benin
2. Chad
3. Congo
4. France

1. Algeria
2. Benin
3. Belgium
4. Burkina Faso
5. Cameroun
6. Chad
7. Congo
8. Canada (Quebec)
9. England and Wales
10. France

9. France
10. Gabon
11. Latvia
12. Lithuania
13. Luxembourg
14. Mauritania
15. Moldova
16. The Netherlands

5. Haiti
6. Mali
7. Mauritania
8. Poland

11. Gabon
12. Haiti
13. Italy
14. Lithuania
15. Luxembourg
16. Mali
17. Morocco
18. Mauritania
19. Niger
20. Poland

4.   Provision of legal advice

This activity exists in 23 countries of the 45 countries having completed the Grand questionnaire 
of the UIHJ.

It is a common, major or main activity in 9 countries.

5.   Bankruptcy procedures

This activity exists in 12 countries of the 45 countries having completed the Grand questionnaire 
of the UIHJ.

 This activity is common or major in 2 countries. 

6.    Performing tasks assigned to the judicial officers by the courts

This activity exists in 28 countries of the 45 countries having completed the Grand questionnaire 
of the UIHJ.

This activity is common or major in 6 countries.

17. Niger
18. Portugal
19. Romania
20. Senegal
21. Spain
22. Switzerland
23. Togo
 

9. Spain
10. Switzerland
11. Thailand
12. Togo

21. Portugal
22. Romania
23. Scotland
24. Senegal
25. Slovakia
26. Slovenia
27. Switzerland
28. Togo
 



1. Benin
2. France
3. Gabon

1. Benin
2. Bulgaria
3. Burkina Faso
4. Cameroun
5. Chad
6. Congo

4. Haiti
5. Mali
6. The Netherlands

7. France
8. Gabon
9. Haiti
10. Latvia
11. Mali
12. Niger

7.    Representing parties in the courts

This activity exists in 9 countries of the 45 countries having completed the Grand questionnaire 
of the UIHJ.

This activity is common or main in 3 countries.

8.    Drawing up private deeds and documents

This activity exists in 16 countries of the 45 countries having completed the Grand questionnaire 
of the UIHJ.

This activity is common in 7 countries.

7. Portugal
8. Spain
9. Switzerland 

13. Portugal
14. Senegal
15. Switzerland
16. Togo 





1. Algeria
2. Benin
3. Belgium
4. Cameroon
5. Chad
6. Congo

7. Canada (Quebec)
8. France
9. Italy
10. Morocco
11. Mauritania
12. Moldova

9.    Mediation

This activity exists in 18 countries of the 45 countries having completed the Grand questionnaire 
of the UIHJ.

This activity is common or major in 3 countries.

13. The Netherlands
14. Niger
15. Senegal
16. Spain
17. Switzerland
18. Thailand
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1. Benin
2. Burkina Faso
3. Cameroon
4. Congo
5. France

6. Gabon
7. Mali
8. Mauritania
9. The Netherlands
10. Niger

10.    Management of Real Estates

This activity exists in 13 countries of the 45 countries having completed the Grand questionnaire 
of the UIHJ.

This activity is common in 5 countries.

11. Portugal
12. Switzerland
13. Togo 
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A few words to finish this overview. 

In the case of Bulgaria, judicial officers perform the following 
two activities:

• Legal advice
• Drafting of private deeds

While they do not exert the following eight activities:

• Missions entrusted by the judge
• Bankruptcy procedures
• Statements of facts
• Sequestration of goods
• Debt recovery
• Representation of parties in courts
• Mediation
• Management of real estates
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So there is plenty of room for development. There are 
also new activities that are not mentioned in the CEPEJ 
Guidelines on Enforcement, concerning communication 
and information technologies. These are the activities of 
trusted third parties and all the activities that can be created 
around securing exchanges and data.

For this, we should be at the heart of information and 
communication technologies.

Beyond, and I would have finished my presentation, to claim 
a recognition of the secondary activities that we exert, and 
develop and practice others, it is imperative to emphasize 
on training, as training is the key to the future.”
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Introduction 
A statement of facts consists in a recording and a reporting in writing of a situation, a fact personally 
witnessed by someone. When it is carried out by a judicial officer, the statement of facts will serve 
as legal, recognised, and sometimes binding evidence.

In the Grand Questionnaire of the UIHJ, out of 45 countries, judicial officers of 34 countries do 
carry out statements of facts. From these 34 countries, 21 consider statements of facts a main or 
common activity1.

On 17 December 2009, the Committees of Ministers of the Council of Europe adopted unanimously 
the Guidelines for a better implementation of the existing Council of Europe’s Recommendation 
on enforcement, which were prepared by the European Commission of the Efficiency of Justice 
(CEPEJ).

Article 34 of the CEPEJ Guidelines covers the secondary activities that enforcement agents should 
be authorized to carry out as they “tend to safeguard and secure recognition of parties’ rights and 
aimed at expediting the judicial process or reducing the workload of the courts”. Statements of facts 
are amongst these activities2.

1. Algeria, Belgium, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Chad, Congo, Canada (Quebec), France, Gabon, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mali, Mauritania, 
Morocco, The Netherlands, Niger, Senegal, Switzerland, Togo
2. Article 34. Enforcement agents may also be authorized to perform secondary activities compatible with their role, tending to safeguard and 
secure recognition of parties‘ rights and aimed at expediting the judicial process or reducing the workload of the courts. These may be, among 
others:
• debt recovery;
• voluntary sale of moveable or immoveable property at public auction;
• seizure of goods;
• recording and reporting of evidence;
• serving as court ushers;
• provision of legal advice;
• bankruptcy procedures;
• performing tasks assigned to them by the courts;
• representing parties in the courts;
• drawing up private deeds and documents;
• teaching.

STATEMENTS OF FACTS CARRIED OUT 
BY JUDICIAL OFFICERS

Mathieu Chardon
First Vice-President of the UIHJ
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1. The role of judicial officers in statements of facts
Two aspects will be approached:

• The part statements of facts play in the ruling of proof of material facts

• What benefit can be gained to have judicial officers carrying out statements of facts

1.1. The role of statements of facts in the administration of the proof of material facts 

Statements of facts have such a great importance that they are, in several legal systems, put 
forward in the administration of the proof in lawsuits and even play a leading part in helping 
to solve problems concerning the workload of courts.

1.1.1. Statement of facts as a mode of proof in lawsuits 

1.1.1.1. The issue of evidence of material facts in lawsuits

In a lawsuit, he who makes a statement has to prove it. This simple rule is often the key as to 
the issue of the case. Proving a point is a decisive step. Failing this, the litigant hardly stands a 
chance. If the ceiling of a living room falls apart, it has to be proven to claim compensation for 
the prejudice and seek the liability of the author of that prejudice. If the mess from the rubble 
is cleared and the ceiling redone, proving that the apartment was one day a shambles might 
become an issue. There are ways of proving the damage. It can be simply stated by a witness. 
Pictures of films can be taken.  It can be assumed that the presumed victim or the witness lack 
impartiality. It can be difficult for some to accurately report a situation in order to give it the 
face of the truth.

1.1.1.2. The importance of constituting evidence

It is vital, when some events occur, to freeze a situation in time and to prove material facts 
precisely, rigorously and indisputably. Judicial officers match these requirements.

1.1.2. Statement of facts to avoid or accelerate a lawsuit

Justice is often reproached to be time-consuming, costly and lengthy. Courts are often 
cluttered. Many lawsuits could be avoided or consequently accelerated when material facts 
are established in the first place. In France, when building companies carry out road works, 
they always ask beforehand the assistance of a judicial officer. The judicial officer makes a 
statement of facts about the state of the road, pavements, walls, facades of building, gates, 
etc. This practice has generalised since neighbours took those building companies to court for 
cracks in the wall that in fact existed well before the works. Only a statement of facts carried 
out by a judicial officer beforehand could avoid the lawsuit.

1.2. The advantages to use the help of a judicial officer

Anyone can make statements of facts. Anyone not affected by a handicap can state about 
whether it is raining or cold, or what the colour of the wall of a living room is. In that respect, 
what can be the strength of a statement of facts carried out by judicial officers compared to 
the same statement carried out by a citizen? The superiority of the judicial officer is deeply 
intertwined with his status and his indisputable authority.
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1.2.1. Advantages relating to the authority of judicial officers

A judicial officer asked to carry out a statement of facts is a lawyer. He is also neutral, independent, 
impartial, and has a strong credibility. This is essential. A judicial officer won’t state that a wall 
is red when it is white. A judicial officer bears a strong professional liability covering every 
aspect of his functions. His own credibility as a judicial officer and the credibility of his trade 
depend on the credibility of his statements. As opposed to the service of documents and the 
enforcement of court decisions, statements of facts are not a monopoly for French judicial 
officers. This virtual monopoly could be achieved only by the quality and the consistency of 
their works. Until recently, statements of facts in France were legally considered as “piece of 
information”. In reality, they served as undisputed evidence. The French Minister for Justice 
recognised (December 2007) that “In practise, the report you make serve as evidence. This comes 
from your thoroughness and professionalism. A statement of facts can be trusted. For all, it is fair 
evidence3” . From a law of 22 December 20104, statements of facts in France serve now as 
“evidence unless proven otherwise”.

Finally, from his legal and practical training, a judicial officer is able to identify the legal 
problems encountered by his clients while carrying out a statement of facts and to give legal 
advice accordingly.

1.2.2. Advantages relating to the status of judicial officers

The strength of the statement of facts also lies within the written report. The report is an 
authentic document as regards the mission the judicial officer has accomplished. This means 
that some mentions written in the document are undisputable, such as:

• Date and time of the statement of facts. This is important because the date will localise the 
damage in time;

• The existence of the judicial officer himself;

• The reality of the location where the statement of facts was carried out.

Those facts help to determine for certain some parameters in order to prevent any complaint 
concerning the location, the time and the identity of the person who carried out the statements 
of facts.

2. The carrying out of the mission of statement of facts by judicial officers 
2.1. The mission of statements of facts 

2.1.1. Two types of missions of statements of facts 

There are two types of missions of statement of facts:

• Missions entrusted by the judge;

• Missions entrusted by natural of legal persons

3. « En pratique, les procès-verbaux que vous dressez ont valeur de preuve. Cela tient à votre rigueur et à votre professionnalisme. Un constat 
d‘huissier fait foi. Pour tous, c‘est une preuve impartiale » (Rachida Dati, Speech from « Journées de Paris » of the profession, 13 December 
2007)
4. Loi n°2010-1609
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2.1.1.1. Statement of facts entrusted by the judge

As already mentioned, judicial officers are the natural partners of the judge who wants to 
ascertain a material fact.

2.1.1.1.1.  Statements of facts amongst other investigations carried out by a technician

The French law allows the judge to entrust any person of his choice to help him through 
statements of facts, consultations or expertise on a matter related to a fact that needs the 
craft of a technician.

There are three types of investigations:

• Statements only relate to material facts. The observer must never state about the 
consequences of his observations;

• Consultation is an advice on a technical point that doesn’t require complex investigations;

• Expertise is carried out when a statement of facts or a consultation appear to be insufficient 
to help the judge.

In short, a statement of facts focuses on a fact or on a situation whereas the object of the 
expertise is to determine the cause in order to ascribe this cause. The distinction is fundamental 
and allows the framing of the mission of the judicial officer when carrying out statements of 
facts. A statement of facts is the photography of a given situation.

2.1.1.1.2. How is the judicial officer chosen by the judge?

Even though the judge is not bound to choose a judicial officer to carry out statements of 
facts, it is always him who is appointed. There are two ways for the judge to appoint a judicial 
officer:

• During a court session - According to the law, the judge appoints the judicial officer and 
sets the extent of his mission.

• On request by a party - In that case, a request is made before the judge by the party or 
his lawyer. The request has to be motivated. The judge then decides or not to appoint a 
judicial officer and he sets the frame of his mission.

2.1.1.1.3.  Other missions for the judicial officer

Sometimes, judicial officers are also appointed by the judge to carry out missions that go 
beyond the strict frame of statements of facts, i.e.:

• Accountancy work in case of a contestation between parties

• Chairing a co-ownership meeting or a board of directors

• Etc.

2.1.1.2. Statements of facts entrusted by natural or legal persons

The vast majority of statements of facts are carried out on demand by the parties whether 
they are natural or legal persons. The client contacts a judicial officer, generally through a 
simple telephone call and exposes the problem: flooding, state of a flat or a house, a strike, a 
disturbance of possession, a disorder, defects, etc. The judicial officer analyses the situation. 
If the statements are feasible and will be of help for his client, fees are agreed upon. An 
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appointment is made straight away.

2.1.2. Types of statements of facts

2.1.2.1. Object of statements of facts

2.1.2.1.1. Substance of statements of facts

Statements of facts concern our five senses:

• Sense of sight

• Sense of hearing: noises from the next door neighbours, from a plane, a machine, 
aggressive or sharp sounds, etc.

• Sense of smell: foul smells (sewer, moisture, putrid), piquant, acidic, irritating, etc.

• Sense of touch: contact of a fabric, smooth, rough, wet, cold, hot, hard, soft, etc.

• Sense of taste: sweet, sour, hot, sharp, rotten, etc.

2.1.2.1.2. Quality of statements

The judicial officers must always bear in mind the principles of statement of facts:

• Neutrality

• Impartiality

• Objectivity

While working, a judicial officer has to focus only on material facts. If another judicial officer 
was to be appointed, the two statements of facts should be identical.

2.1.2.2. Extent of statements of facts

Amidst the five senses, the most commonly used in statements of facts is sight. Sight allows in 
most cases to reflect the reality of a situation. Statements of facts often include photographs 
of films shot during the mission. Other senses, like smell or taste are also used although they 
are more difficult to master. More subjective, they require technical and specific vocabulary 
and skills. Hearing can also be deceptive because of its extreme volatility. To ensure quality 
statements, judicial officers usually avoid statements of facts on conversations for instance, 
unless specifically asked by a judge.

2.1.2.3. Places where statements of facts can be carried out

Except cases where the judge has given special authorisations, statements of facts can only be 
carried out from the public thoroughfare or at the domicile of the client. A tenant cannot be 
obliged, unless with a court decision, to let a judicial officer inside his apartment to carry out 
statements of facts on behalf of his landlord. Concerning the public domain such as railway 
stations, airports, shopping centres, public buildings, although they are open to the public, 
they remain private. No statement of facts should be performed without the consent of the 
authorised representative or without the judge’s permission. On the other hand, a statement 
of facts is possible when made from the pavement, looking into a shop or a garden, as long as 
no unfair stratagem was used in the making.
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2.1.2.4.  Examples of statements of facts

Statements of facts are as varied as the situations that can occur in real life. When a tenant 
enters or leaves the premises, it is useful to make a report of the state of the flat or the house. 
When a company quits a building site its work unfinished or leaving numerous defects, the 
owner should make a statement of facts of the situation. This will clear the way for the new 
company and give a certain date for the late delivery penalty. If the electrician on a building 
site cannot operate because the bricklayer hasn’t finished the construction of the walls of 
the building, a judicial officer can state this fact in order to avoid having to pay late delivery 
penalties. When a neighbour doesn’t cut his trees to the legal height and when branches 
lean over another property, a statement of facts will be the first thing to do in order to get a 
court decision. If the upstairs’ neighbours throw rave parties every night a judicial officer can 
be appointed to carry out a statement of facts with a sound measurer. After a heavy rain or 
a break in a water pipe, a basement is flooded. Someone inherits a house which needs to be 
redone completely before selling. The tax authority might enquire about the value-added. A 
company wants to organise an authorized lottery but fears that the participants will contest 
the drawing. The owner of a company has to destroy a stock of goods no longer used and 
needs proving the destruction of the stock. The owner of a company discovers on the web 
page of his competitor that he is selling his product without authorisation. In all these cases, 
statements of facts will prove the rights of the parties.

2.2. Progress of operations

2.2.1. Setting the mission

As a judicial officer, I receive a call from a manager of a company who must destroy a stock 
of goods that happens to be faulty. I enquire on the nature of the goods to be destroyed 
(size, volume, quantity) and ask why it has to be destroyed. The manager tells me this has to 
be done for tax and accountancy reasons. Without the statement of facts, the tax authorities 
could conclude the stock has disappeared without trace and therefore has been illegally sold. 
I enquire about the date and location of the statement of facts. We fix the fees for my work. I 
ask a letter of mission to be sent by e-mail or fax and we arrange an appointment. 

2.2.2. Carrying out the mission 

On location, I ask for a confirmation of the facts that have to be stated and take some notes 
for my written report. Then I proceed with the statement of facts by taking precise notes of 
events I witness. I also can take photographs or film what I see. It is useful to mention the time 
of important events in order to give more strength to the report. When the statements are 
made, I go back to my office to write the report.

2.2.3. Writing of the report 

This is an important and delicate part of the process. The statement is written under the same 
form as other legal documents made by judicial officers. This is what actually makes its special 
strength and eventually its indisputable superiority. Mentions like date, location and signature 
of the judicial officer cannot be challenged unless using a very special, long and complex 
procedure that is a real safeguard. As regards the statements, their value is considered as real 
evidence, unless proven otherwise. The report usually contains two parts.
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2.2.3.1. Setting of the mission 

The conditions in which the statement of facts took place have to be reported. The presentation 
has to be both precise and concise. It will be read and analysed by the judge and surely 
criticised by the opponent.

2.2.3.2. Reporting the statements

The judicial officer is a witness. The report has to be clear, neutral, distinctive and very precise. 
To be able to do so requires skills and practise.  

Conclusion
A statement of facts carried out by a judicial officer is a major legal tool. It is efficient and 
thorough. Its purpose is to serve the parties as well as Justice. It ideally meets the requirements 
of the CEPEJ Guidelines on enforcement as it tends to “safeguard and secure recognition of 
parties’ rights” and is “aimed at expediting the judicial process or reducing the workload of the 
courts”. In France, statements of facts are the best known activities of judicial officers.
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The profession of public enforcement officers is a relatively young 
judicial profession. It was introduced into the judicial system of 
the Republic of Serbia by the Law on Enforcement and Security 
of 2011. This law envisaged a dual system of enforcement, so that 
the enforcement creditor had the opportunity – at the moment 
of initiating the enforcement procedure – to opt for and propose 
that the enforcement officer implement the initiated procedure. 
The enforcement officer in question is the officer to whom the 
enforcement creditor submitted the court writ on enforcement to be 
enforced by this officer. In the event that the enforcement creditor 
did not require in his proposal that the enforcement be carried out 
by the enforcement officer, the court was presumed as having the 
jurisdiction, and in that case the court was be required to carry out 
the enforcement. In this way, enforcement actions in the enforcement 
procedure would be undertaken by the court enforcement officers 
at the order of the enforcement judge, in the cases in which the 
enforcement is carried out by the court, or by public enforcement 
officers in cases when the enforcement creditor entrusted them 
with the implementation, but also according to the original legal 
authorization.

An exception to this rule was only a special procedure for collecting 
claims arising from utility services bills and related activities. In 
this procedure, the enforcement officer himself, after assessing the 
regularity and the merits of the proposal, allowed the execution 
and implemented the entire procedure. This was the domain of the 
exclusive activity of the enforcement officers, and the participation 
of the court was envisaged for deciding on possible legal remedies.

POSITIVE RESULTS IN THE COLLECTION OF 
UTILITY BILLS BASED RECEIVABLES 
IN THE REPUBLIC OF SERBIA
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The public authority entrusted to public 
enforcement officers by law is generally 
divided into the authority of decision-making 
and the authority to take actual actions 
necessary for the enforcement or for securing 
a claim.

In the aspect of tax treatment, the legislator 
determined that the activities performed by 
public enforcement officers to be performed in 
the legal format of entrepreneurs or members 
of a partnership company whose members 
can be exclusively public enforcement officers. 

The number of public enforcement officers 
is limited and predetermined by the line 
minister in charge of judicial affairs. The law 
provides that one public enforcement officer 
is, as a rule, appointed to 25,000 inhabitants. 
This is a standard which is characteristic of 
most European countries with regard to this 
profession. Also, the legislator opted for the 
principle of territorial jurisdiction, and so the 
line minister in charge of judiciary appoints 
public enforcement officers for the area of the 
high and commercial court, the decisions of 
which they then enforce.

The settlement of utility service bills related 
claims under the legislation of the Republic 
of Serbia represents a special procedure 
for collecting pecuniary receivables, which 
falls into exclusive jurisdiction of public 
enforcement officers. In this procedure, public 
enforcement officer decides on the proposal 
of the enforcement creditor, and carries out 
the enforcement in case they assess that 
the proposal is well founded. The public 
enforcement officer makes the decision on 
the basis of a credible document submitted 
to him by the enforcement creditor with 
the proposal for enforcement. The decision 
of the public enforcement officer may be 
appealed which stays the execution pending 
the decision of the court on the appeal. This 
special procedure for collecting receivables 
for utility services is characteristic as having 
the equal distribution of utility claims cases 
to all competent public enforcement officers. 
The distribution of cases, in accordance 
with the legal authority, is performed by the 
Chamber of Public Enforcement Officers. 

According to the legislation, the enforcement 
creditor is obliged to submit a request for the 
appointment of a public enforcement officer 
before submitting a proposal to the public 
enforcement officer. Namely, only after the 
receipt of a response identifying the public 
enforcement officer competent to act in a 
particular case, a motion for enforcement 
is sent to that enforcement officer. By 
imposing the obligation to the enforcement 
creditor to file a request to the Chamber, the 
conditions were created for the cases to be 
assigned to the public enforcement officer 
by random selection, evenly, according to 
the alphabetical order by which the public 
enforcement officers are entered in the 
Directory of Public Enforcement Officers. In 
this way, any suspicion regarding the ability 
of the public enforcement officer to act in 
the cases independently and objectively is 
removed.

The Chamber of Public Enforcement Officers 
is, on the other hand, obliged to respond 
to the request of the enforcement creditor 
within five days from the date of receipt of 
the request and inform the enforcement 
creditor of the public enforcement officer 
with territorial jurisdiction, competent for 
the implementation of a specific case for 
collecting utility bill debt. 

If the Chamber does not respond within the 
prescribed period of five days from the date 
of receipt of the request, the enforcement 
creditor acquires the right to independently 
determine the public enforcement officer in 
whose area of competence the enforcement 
debtor has their permanent or temporary 
residence or registered office, i.e. the 
enforcement creditor does not have the 
obligation to take into account the equal 
distribution proposal for enforcement on the 
basis of a credible document. 

The entire communication between the 
Chamber of Public Enforcement Officers, 
enforcement creditor and public enforcement 
officers is conducted electronically, and the 
distribution of cases is carried out by software.
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It is the duty of the public enforcement officer to reject a 
request for enforcement if the enforcement creditor does 
not submit a response from the Chamber which shows 
that this particular officer is determined to be the public 
enforcement officer, or if the enforcement creditor fails to 
provide evidence that the Chamber did not respond to the 
request of the enforcement creditor within five days. In 
addition to the obligation of the enforcement creditor to 
submit a request to the Chamber, the enforcement creditor 
is also legally obligated, when submitting an application 
for enforcement based on a credible document, to provide 
evidence that the Chamber has appointed that very public 
enforcement officer for the purpose of dealing with the 
case, or as the case may be, the evidence that the Chamber 
has missed the deadline to do so. 

Bearing in mind that the collection of utility services bills 
receivables, since the introduction of the profession of 
public enforcement officers, has been the domain of 
exclusive jurisdiction of public enforcement officers, it can 
be stated that the profession has shown its full potential 
in this very domain. In addition to the high percentage 
of collection of utility services debt collection that public 
enforcement officers achieve, an indirect positive effect 
is evident in the establishment of a financial discipline, 
or a high percentage of voluntary settlement of debt for 
provided utility services within the deadline, without the 
need for the forced collection procedure to be initiated at 
all. Finally, the most important effect of the existence of an 
effective enforcement procedure in one country is reflected 
in the achievement of a high degree of financial discipline 
and responsibility for financial obligations.

Tamara Gucunja
Member of the Executive Committee of the Chamber of Judicial officers, 
Republic of Serbia
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Changes in the Legal 
Regulation 
 
Expanding the Limits of 
Judicial Officer Powers 
 

 

 

 

The institution of preliminary investigation of complaints/petitions 
concerning procedural actions performed by a judicial officer has been 
successfully functioning. 

The act of saled property is no longer sent to the court for 
approval.This act signed by a judicial officer is the property 
ownership document. 

A judicial officer does not need to address the court concerning enforcement 
costs not paid .He  recovers the enforcement costs in the same enforcement 
proceedings in  the performance of which they are calculated  

Some functions that were previously performed by 
courts have been transferred to judicial officers 
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9  
Activities of 

Judicial Officers 
 

 

 

 

 

 
 

DOVILĖ  SATKAUSKIENĖ. DIRECTOR OF THE CHAMBER OF JUDICIAL OFFICERS OF LITHUANIA 
 
 

In addition to enforcement of debts (which is one of the main functions) judicial officers 
provide other legal services as well: 

  

  

  

• Out–of–court recovery of debts without recourse of  enforcement    
measures  

 • Statement of factual circumstances 

 • Service of documents 

 • Legal advising  

 • Sale of pledged movable property in special biding sales  

 • Administration of bankruptcy proceedings, storage (administration) of 
property 

 • Keeping/administrating assets during the process of enforcement 

 • Mediation/arbitration in performing property obligations. 

  
 

A judicial officer shall be a person authorised by the State and empowered by it to 
perform the functions of enforcement of enforceable documents, statement of factual 

circumstances, transfer of documents and any other functions stipulated by law.  

The Field of Services Provided 
by Judicial Officers is Widened 

Legal regulation 
(1) 

ALEKSANDRAS SELEZNIOVAS. ANTSTOLIS, LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMŲ PREZIDIUMO 
PIRMININKAS 

 
 
 
 
Article 23. Statement of Factual Circumstances 
 
1. Statement of factual circumstances shall mean a detailed description of 
circumstances, items or assets and the condition thereof in a record of factual 
circumstances.  The factual circumstances may additionally be recorded by 
means of other video or audio recording devices. An audio or video recording of 
the factual circumstances shall be considered a constituent part of the record of 
factual circumstances.  
 
2. A judicial officer shall state factual circumstances in compliance with the 
principles of objectivity, impartiality and accuracy. 
 
3. In stating factual circumstances, a judicial officer shall have the same rights 
to enter the residential or non-residential premises and territories belonging to 
legal and natural persons and to stay therein as the person at whose request 
the factual circumstances are stated. 
 
 

The Law on Judicial Officers of the Republic of 
Lithuania:  

Legal regulation 
(2) 

ALEKSANDRAS SELEZNIOVAS. ANTSTOLIS, LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMŲ PREZIDIUMO 
PIRMININKAS 

4. A record of factual circumstances drawn up by a judicial officer shall be 
considered an official documentary evidence. 
 
5. When stating factual circumstances at the request of natural or legal persons, 
a record of factual circumstances shall be drawn up in two copies. An electronic 
version of the record of factual circumstances, with the exception of video or 
audio records, shall be forwarded, not later than on the next day following the 
date of drawing up of the record, to the database of the Judicial Officers’ 
Information System in accordance with the  procedure defined by regulations of 
the Judicial Officers’ Information System. 
 
6. Under a court order, factual circumstances shall be stated in accordance with 
the procedure prescribed by the Code of Civil Procedure. 

The Law on Judicial Officers of the Republic of 
Lithuania:  
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Legal Acts 

The Law on Judicial Officers of the Republic of 
Lithuania:  

• Provision of services must not interfere with the performance of functions prescribed by law; 
 
• In providing services, a judicial officer must avoid any conflict of interest or other 

circumstances that might raise doubts regarding the judicial officer's objectivity and 
impartiality in performing the functions prescribed by law; 
 

• The judicial officer may not provide paid services in enforcement proceedings if he must 
perform the same actions by enforcement measures.  
 

• In performing functions and providing services, the delimitation of performance of functions 
and provision of services must be ensured. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• The judicial officers must satisfy requirements of high professional qualifications (a 
university degree in law, experience of legal work) as well as of a perfect reputation.  

• The judicial officers are selected through a public tender. They must constantly improve 
their qualifications.  

• Standards, established in execution process, persist as well in the services provided by the 
judicial officers.  
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Debts and Figures 
 

Services of Judicial Officers: a tool to reduce court litigation 
 
 
 
  
 

STATEMENT OF FACTUAL CIRCUMSTANCES ASSOCIATED WITH THE 
CONDITION OF MOVABLE AND REAL ESTATE, DAMAGE MADE BY 

PERSONS OR NATURAL DISASTERS 

Fixing: 
•  the operation of the vehicle; 
• the condition of the premises; 
• the condition of the administrative premises; 
• the current state of forest and land; 
• the state of moving objects; 
• the condition of the property (wall cracks) before/after 

construction. 
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EXAMPLES FROM THE PRACTICE OF JUDICIAL OFFICERS  
 

 
 

EXAMPLES FROM THE PRACTICE OF LITHUANIAN JUDICIAL 
OFFICERS  
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STATEMENT OF FACTUAL CIRCUMSTANCES ASSOCIATED WITH 
INTELLECTUAL PROPERTY 

• Use of the trademark; 
• Copyright infringement; 
• Fixing the condition, originality and quality of the subject; 
• Unauthorized use of films and other copyright works. 

STATEMENT OF FACTUAL CIRCUMSTANCES IN CYBER SPACE 
 

 
◦ Fixing the content of a short message; 
◦ Fixing the content of emails; 
◦ Fixing the content on the Internet for posting information; 
◦ Fixing social media and other public information; 
◦ Fixing voting in internet and etc.  
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None of the nearly 30,000 fact statement protocols has so far been challenged in court 
proceedings. 

Out–of–Court 
Recovery of Debts 

The judicial officer acts as a 
mediator of the negotiations. 

• to determine the exact location of the debtor; 
• to collect and analyze information related to the debt in official registers and 

social networks; 
• to send a written notice regarding beginning of pre-trial debt recovery and a 

proposal to settle with the creditor voluntarily; 
• to contact with the debtor by telephone or come to the debtor for negotiations on 

debt payment; to clarify the legal and financial consequences after possible court 
proceedings; 

• to interact with people who know the debtor.  

He may provide the following services: 

Recovery from debtors, existent abroad, account 
for up to 5 % of all pre-trial recovery services 
provided by the judicial officers.  

Service Fees 
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Service fees are negotiable and depend on a judicial officer‘s and his 
employees‘ working time and technical costs (fuel costs, 

telecommunications, postal charges, etc.).  

In paragraph 8 of Article 21  
of the Law on Judicial Officers there is established:  
 

The amount of remuneration for services specified in paragraph 2 of this Article 
and the settlement procedure shall be agreed upon between a judicial officer 
and a client by entering into a contract on the provision of services, unless 
otherwise provided by law. 
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Supervision Over 
Out–of–Court 
Recovery of 
Debts 
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Complaints regarding the judicial officers’ work 
organization and breaches of ethics shall be examined 
by the Ministry of Justice and the Chamber of Judicial 

Officers of Lithuania. 

Requirements applied to the competence of the judicial officers and 
working procedures are very strict: 
• Article 25 of the Law on Judicial Officers requires that the creditor 

applying to a judicial officer would provide with documentary evidence 
of the existence of a property obligation to the creditor and the amount 
thereof; 

• In cases where a natural person requires recovering the debt from 
another natural person, the judicial officers ordinarily verify whether 
the creditor has sent a claim to the debtor, or informed that his 
personal data will be transferred to third parties. 
 
 

 
 

Problems and 
Solutions 

Debtor cannot distinguish between amicable debt 
recovery and compulsory enforcement  

A special 
Rrecommendation for  

judicial officers Can the same  judicial officer carry out 
an enforcement after the Out–of–Court 

Recovery? 
Yes. Both the pre and post-trial 

procedures are performed by the 
initiative of the same person.  Are there any risks of corruption or 

conflict of interests’ issues? 

 
 
 
 
 
 

• The current legal regulation is sufficient that corruption and conflicts of interest 
do not occur. 

• In cases where a natural person requires recovering the debt from another 
natural person, the judicial officers ordinarily verify whether the creditor has sent 
a claim to the debtor, or informed that his personal data will be transferred to 
third parties. 

 
 
 
 

Rght to administer 
bankruptcy of natural 
and legal persons 

Lithuanian enforcement agents are entitled to render natural and 
legal persons’ bankruptcy administration services  

since 1 July, 2014.  

To enlarge choice of qualified bankruptcy 
administrators and more favourable conditions for 

the persons to prepare for bankruptcy. 

The lower price of bankruptcy proceedings carried 
out by  enforcement agents compared with the 

average prices of other bankruptcy administrators.  

GOALS 
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The challenge - 
introduction of 
the new service 
to the market 

The enforcement agent - bankruptcy administrator 
services is not popular 

Lithuanian legal persons in bankruptcy cannot choose or 
propose the adjudication of candidates for a bankruptcy 

administration from 1 January, 2015, as before. 
Administrators are now selected through software. 

There is quite a low probability that a system selects an 
enforcement agent from the full list of bankruptcy 
administrators (it consists of 524 administrators – 
physical persons – and 228 companies providing 

bankruptcy administration) by the bankruptcy 
administrator. 

WHY ? 

 
 
 
 
 
 
The Customers 
Opinion 

Public opinion survey: 

Service of pre-trial debts recovery provided by the judicial officers is 

used by 36.1% respondents 

89,7% of customers were satisfied with services  

24.5 % surveyed customers indicated that this service of the 
judicial officers helped them to recover the debt or its major part 

without applying to the court.  

 
 
 
Debts and 
Figures 
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Thank you ! 
Contact me: dovile@antstoliurumai.lt 

DOVILĖ  SATKAUSKIENĖ. DIRECTOR  OF CHAMBER OF JUDICIAL OFFICERS OF LITHUANIA 
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