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Държавата ще отговаря за вреди от
нарушения на правото на ЕС

С обнародваните промени в Закона за отговорността
на държавата и общините за вреди („ЗОДОВ“) беше
предвиден ред за търсене на обезщетение за вреди от
нарушения на правото на ЕС. Законът също така
уточнява, че вредите могат да са причинени както от
актове на администрацията, така и от решения на
съдебните органи.
В обхвата на закона ще попадат и вредите, причинени
по време на действието на незаконосъобразни или
нищожни подзаконови нормативни актове.
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Възможността да се търси отговорност от държавата за
нарушения на правото на ЕС съществува още от
присъединяването на България към ЕС. До този момент
обаче липсваше процесуален ред за разглеждане на
исковете за тези вреди, което водеше до неяснота
относно начина да се реализира отговорността.

Възможност за
търсене на вреди от
съдебни решения

Промените в ЗОДОВ предвиждат исковете за нарушения
на правото на ЕС да се разглеждат от
административните съдилища, когато вредите са
причинени от:
• незаконосъобразни актове, действия или бездействия
на администрацията;
• незаконосъобразни и нищожни подзаконови
нормативни актове;
• правораздавателна дейност на административните
съдилища и на Върховния административен съд.
Промените повдигат и редица практически въпроси,
например относно тълкуването на термина „достатъчно
съществено нарушение“ на правото на ЕС и начина на
доказване на нарушението пред съда.
Измененията дават възможност за ангажиране на
отговорността на държавата за вреди, причинени от
действието на административни актове и съдебни
решения, особено в сферата на данъците, в която има
висока степен на регулация на европейско ниво и
богатата практика на Съда на ЕС.

Нарушения на
правото на ЕС в
сферата на
данъците?
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