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АСПЕКТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ  
БЪЛГАРСКОТО КОНСТИТУЦИОННО И ДАНЪЧНО ПРАВО  

И МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО

Проф. д-р Любен Караниколов
Юридически факултет – УНСС

Резюме: Настоящото научно изследване е посветено на някои аспекти на взаимо-
действието между два отрасъла на националното право (конституционното и да-
нъчното), от една страна, и международното право, от друга страна. Внимание-
то е насочено само към някои правни проблеми в тази насока с оглед на изискването 
за обемни ограничения. Накрая са направени някои общи изводи.

Ключови думи: конституционно право, данъчно право, международно право, Репу-
блика България.

ASPECTS OF THE INTERACTION BETWEEN BULGARIAN  
CONSTITUTIONAL AND TAX LAW AND INTERNATIONAL LAW

Prof. PhD Lyuben Karanikolov
Faculty of Law at the UNWE

Summary: This scientific study is dedicated to some aspects of interaction between two 
branches of the national law (constitutional and tax), from one hand, and international 
law, from other hand. The attention is paid only to some legal problems in this direction 
because of requirements for volume restrictions. Finally some general conclusions are 
made.

Key words: constitutional law, tax law, international law, Republic of Bulgaria.

Уводни бележки
В настоящото научно изследване вниманието е насочено към някои правни 

аспекти на взаимодействието между международното право и българското кон-
ституционно и данъчно право. В определена степен те имат отражение и върху 
българското осигурително право. За целта те ще бъдат разгледани по-обобщено 
с оглед на изискването за обемни ограничения на изследването. 

I. Международно и вътрешно право
Според класическата доктрина за съотношението на международното и 

вътрешното право дуалистичният подход е водещ. Съгласно теорията на правния 
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дуализъм, международното и вътрешното право представляват два отделни и не-
зависими един от друг правни реда, които се разрешават по два критерия: фор-
мален и материален. „Формалният“ критерий се заключава в различните про-
явления на волята, която създава едната и другата правна материя: вътрешното 
право е резултат на суверенната воля на една държава, докато международното 
право се създава по силата на съгласуваната воля на държавите. „Материалният“ 
критерий се заключава в различните отношения, които тези два правни реда – 
международното и вътрешното право – са призвани да уреждат. Обществените 
отношения се регулират от вътрешните правни норми в рамките на държавните 
граници, а отношенията между държавите се регулират от нормите на междуна-
родното право. Суверенната воля на държавата е източник на вътрешният пра-
вен ред, докато основание на международния правен ред е принципа pacta sunt 
servanda. В този смисъл, следва да се подчертае, че нормите на международното 
право не са производни от нормите на вътрешното право, както твърди и итали-
анският учен Дионисио Анцилоти. Освен това, нормите на вътрешното право не 
са задължителни за международния правен ред1. 

II. Международно право и конституционно право
Проблемът за имплементацията на международното право в българското 

вътрешно право на конституционно равнище е уреден в чл. 5, ал. 4 от Консти-
туцията на Република България (КРБ – ДВ, бр. 56 от 1991 г., изм. и доп.). В 
тази разпоредба на КРБ е отразен приматът на международното пред вътрешно-
то право в светлината на тези международни договори, които са ратифицирани, 
влезли в сила за страната и обнародвани в ДВ2. Според Г. Близнашки, „Никоя 
конституция не подчинява държавата на чужда власт, нито признава актовете на 
чужди власти като обвързващи в рамките на своята териториална юрисдикция. 
И това е напълно логично в един свят, в който националните държави предста-
вляват най-високото равнище на политическа власт и утвърждават рамките на 
своята територия правото на самоуправление.“3.

III. Проблемът за двойното данъчно облагане в контекста 
на взаимодействието между националното данъчно и 
международното право 

За целите на избягването на двойното данъчно облагане при сключването на 
съответните международни спогодби интерес представляват т.нар.“формули за 
привързване“4.От своя страна спогодбите представляват интересен правно-тех-

1 Вж. Близнашки, Г. Конституционно право. Т. 1 Принципи, С., УИ Св. Кл. Охридски, 2020, с. 38-39.
2 Вж. напр. Пак там, с. 38-42; Друмева, Е. Конституционно право. 5. прераб. и доп. изд. С., Сиела, 

2018, с. 178-179.
3 Вж. Близнашки, Г. Цит. съч., с. 39.
4 Вж. напр. Владимиров, И. Международно частно право. Обща и специална част. 5. прераб. и 

доп. изд. С., ИК-УНСС, 2014, с. 46-49; Маринова, Д. Потребителски договори в международно-
то частно право. – В: Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса. Сборник доклади. 
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нически феномен, който се използва в теорията и практиката5. Известно е, че 
двойното данъчно облагане се дължи на стълкновението (колизията) на данъч-
ните суверенитети на две или повече държави6 и възниква, когато повече от една 
държава претендира, че е компетентна да обложи с данък определено лице, респ. 
доход. Същевременно данъчните закони на всяка държава имат териториално и 
персонално действие. От една страна, териториалното действие на данъчните 
закони е свързано с правото на всяка държава да упражнява своя данъчен су-
веренитет, като облага с данъци всички доходи и имущества, произхождащи и 
намиращи се на нейната територията. От друга страна, персоналното действие 
на данъчния закон се изразява в прилагането му по отношение на всички местни 
лица (физически и юридически) на една държава, независимо от това къде са 
извършили дейността си и реализирали доходите си, т.е. в правото на държавата 
да облага с данъци световните доходи на своите местни лица. За да се елимини-
ра евентуалното двойно данъчно облагане, държавите се споразумяват на дву-
странна основа чрез сключване на спогодби за избягване на двойното данъчно 
облагане (СИДДО)7. Като всеки международен договор СИДДО представлява 
компромисно споразумение между две държави относно доходите, които всяка 
държава ще има право да облага и тези, за които държавата доброволно се отказ-
ва да събира данъци. В случая компромисът, който правят двете държави чрез 
СИДДО по същество представлява частичен отказ от данъчния им суверенитет, 
т.е. от данъчните им правомощия да облагат с данъци определени доходи в съ-
ответствие с националното си законодателство. Ето защо чрез СИДДО държа-
вите се договарят относно частичните си откази от данъчни правомощия, като 
разпределят правата си да облагат доходите, възникващи на тяхната територия. 
Начинът на това разпределение се изразява чрез определяне в СИДДО на дохо-
дите, които подлежат на облагане в „държавата на местно лице“ и тези от тях, 
които ще се облагат „при източника“ на възникването им. Във връзка с това е не-
обходимо да се подчертае обстоятелството, че СИДДО не създават възможност 
за изборност. По своята същност те представляват една детайлна схема, която 
точно определя как и коя държава облага всеки конкретен вид доход, който въз-
никва в стопанската сфера. Не са редки обаче случаите на неправилно тълкуване 
и прилагане на разпоредбите на СИДДО, в резултат на което се нарушават да-
нъчнооблагателните правомощия на една от държавите спрямо определен доход. 
В резултат е налице необлагане с данък, който е дължим на тази държава за кон-
кретния доход. Причина за такова неправилно тълкуване и прилагане на СИДДО 
е твърде специфичната терминология на спогодбите и по-конкретно използвани-
те изрази „се облагат само в“ и „могат да се облагат в“, а именно чрез тези изрази 

С., ИК-УНСС, 2019, с. 103-113; Кутиков, Вл. Международно частно право на НР България, С., 
1967, с. 67, и др.

5 По въпроса за феномена и феноменологията във философията вж. Бачев, М. Феноменология на 
святото. С., УИ“Св. Климент Охридски“, 2016, с. 89-91.

6 По въпроса за суверенитета вж. Константинов, М. Освобождение чрез космично съзнание. Ва-
рна, Алфиола, 2001, с. 152 и следв.

7 Вж. напр. Пенов, С. Правото на европейския съюз и преките данъци на държавите-членки. С., 
Сиби, 2011, с. 17; Стоянов, И. Данъчно право. 6. прераб. и доп. изд. С., Сиела, 2016, с. 121.
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държавите разпределят данъчнооблагателните си правомощия. В случая, под-
веждащият израз е „могат да се облагат“ в който често се тълкува неправилно 
катоправна възможност за избор къде да се осъществи данъчното облагане. Този 
израз е специфичен за тези спогодби и се използва, тъй като е възможно дър-
жавата на източника на дохода да не е установила такъв данък във вътрешното 
си законодателство. Тъй като обаче СИДДО не могат да създават нови данъчни 
задължения, несъществуващи във вътрешното й законодателство, даже и в СИД-
ДО да е договорена данъчна ставка за облагане на определен доход, тя не може 
да бъде приложена от страна на държавата, която не е уредила такъв данък. Във 
връзка с посоченото смятам, че изразът „се облагат само в“ означава, че правото 
да облага определен доход принадлежи само на едната държава. Другата държа-
ва се е отказала от това свое право и трябва да освободи този доход от данъчно 
облагане, като няма право да приложи вътрешното си данъчно законодателство 
и да включи същия доход в съответната годишна данъчна декларация.Същевре-
менно изразът „могат да се облагат в“ означава, че и двете държави имат право 
да облагат конкретен доход. Едната държава извършва това облагане при източ-
ника на дохода, в качеството й на държава на „източника на дохода“, а другата 
държава облага същия доход като държава на „местното лице“, като включва 
така обложения доход в годишния финансов резултат (т.е. годишната данъчна 
декларация). Тъй като на практика се получава двойно данъчно облагане, дър-
жавата на местното лице приспада така обложения в държавата на източника 
доход или наложения там данък, при окончателното определяне на данъчното 
задължение на своето местно лице. Това приспадане (на дохода или данъка) се 
реализира чрез методите за избягване на двойното данъчно облагане, регламен-
тирани във всяка СИДДО, а именно – „методът на освобождаването“ и „методът 
на данъчния кредит“.

IV. Премахване на двойното данъчно облагане
Както бе отбелязано по-горе, методите за избягване на двойното данъчно об-

лагане са основно два: „методът на освобождаването и „методът на данъчния 
кредит“(по-долу за краткост – „кредитният метод“). Всеки един от тях има оп-
ределени разновидности. Държавите определят кои от методите ще прилагат по 
отношение на своите местни лица и включват тези методи в съответната СИД-
ДО. Основната цел при прилагане на методите е да се премахне така нареченото 
юридическо двойно данъчно облагане, което възниква, когато един и същ доход 
(или имущество) се облага спрямо един и същ данъкоплатец от две държави8.В 
своята договорна практика Република България използва и двата метода за пре-
махване на двойното данъчно облагане. В някои СИДДО обаче, е предвиден 
само кредитният метод. 

8 Вж. по-подробно напр. Славчева, А. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, 
сключени от Република България (текстове и авторски коментари). С., Сиела, 2012, с. 76; Ду-
левски,С. Понятието за място на стопанската дейност в международното и българското данъчно 
право. С., Сиела, 2018.
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IV.1. Методът на освобождаването

Съгласно метода на освобождаването държавата на местното лице освобож-
дава от данъчно облагане дохода, който в съответствие със СИДДО е обложен в 
другата държава (т.е. държавата на източника на дохода). Методът на освобож-
даването има две разновидности –“пълно освобождаване“ и „освобождаване с 
прогресия“.

„Пълното освобождаване“ означава, че полученият доход от източници в 
едната държава няма да бъде взет предвид от държавата на местното лице – 
получател на този доход, при окончателното определяне на данъчното му задъл-
жение, т.е. този доход ще бъде изцяло изключен от данъчната основа на задъл-
жението на лицето. „Освобождаването с прогресия“ означава, че държавата на 
местното лице освобождава дохода от данъчно облагане, но може да го вземе 
предвид при определяне на данъчната ставка за облагане на останалите доходи 
на лицето. Чрез включването на освободения доход за изчисляване данъчната 
ставка, която ще бъде приложена върху останалите доходи на лицето, може да се 
получи по-висока окончателна данъчна ставка за облагане на доходите в държа-
вата на местното лице.Методът на освобождаване с прогресия е приложим само 
при прогресивна данъчна скала. При плоските данъци прогресията има ефекта 
на пълно освобождение. Такава е ситуацията в момента в Република България 
във връзка с корпоративния данък и данъка върху доходите на физически лица, 
които са плоски данъци.

IV.2. Кредитният метод

Кредитният метод е известен в два варианта – методът на „пълния данъчен 
кредит“ и методът на „обикновения данъчен кредит“. При „метода на пълния да-
нъчен кредит“ данъкът, платен в държавата на източника на дохода, се приспада 
в пълен размер от размера на данъка, дължим в държавата на местното лице. При 
„метода на обикновения данъчен кредит“ приспадането на данъка е ограничено 
до сумата, която представлява изчисления размер на данъка, който би се платил 
в държавата на местното лице, ако доходът бе реализиран там. Република Бъл-
гария включва в своите спогодби и прилага „метода на обикновения данъчен 
кредит“. По принцип „методът пълният данъчен кредит“ се прилага рядко от 
държавите.9

Кредитният метод е значително по-сложен и комплициран от техническа 
страна. За този метод е меродавен платения в чужбина данък (за разлика от „ме-
тода на освобождаването“, който не се интересува от данъка – б.м.,Л.К.). Едно от 
необходимите изисквания за прилагането на системата на този кредит е създава-
не на пълна отчетност на двустранна основа, относно данъкоплатците на всяка 
една държава, които реализират доходи в другата държава, както и за размера на 
тези доходи и платените данъци. Това изисква непрекъснато осъществяване на 
информационен обмен между двете държави на основание съответната разпо-
редба от спогодбата.

9 Вж. също Дулевски, Цит. съч., с. 8 и сл.
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Смятам, че и двата метода имат своите предимства и недостатъци, затова в 
много случаи те се прилагат комбинирано, в зависимост от вида на доходите, 
които ще бъдат предмет на данъчно облекчение.

IV.3. Принципът на недискриминацня (Равенство в третирането) – 
чл. 24 „Равенство в третирането“ на Модела на СИДДО на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР)

Принципът на равенство в третирането на данъчните субекти има важно зна-
чение в международната данъчна практика на държавите. В отношенията между 
държавите освен като „равенство в третирането“ този принцип е известен и с 
други термини, като „недискриминация“, „равнопоставеност“, „антидискрими-
национна клауза“, „забрана за дискриминация“ и др. Основната проява на прин-
ципа се изразява в неговата защитна функция чрез регламентираната забрана за 
всяка договаряща държава да третира националните лица на другата държава 
различно или по-обременително от споите собствени национални лица. Посоче-
ната забрана се отнася както за физическите лица, така и за юридическите лица 
и приравнените на тях структури.

По мое мнение, трябва да се прави разлика между „термин“ и „понятие“. 
Понятието е отражение на познатата действителност в съзнанието на хората, 
а терминът е словесно обозначение на понятието, то е заглавие на понятието10.

По принцип, съгласно горепосочената разпоредба на Модела на СИДДО на 
ОИСР, забраната за данъчна дискриминация се отнася до всички категории лица, 
обединени с понятието „национални лица“, а именно физически, юридически и 
сдружения от лица. В някои от по-старите СИДДО вместо „национално лице“ 
е използван терминът „гражданин“, което създава известни неясноти в тълку-
ването, тьй като ограничава прилагането на разпоредбата само до физическите 
лица (гражданите). С оглед на това бе прието в ал. 1 от горепосочената разпо-
редба вместо термина „гражданство“ да се използва терминът „националност“, 
като по този начин се включат всички категории лица физически, юридически 
и приравнените на тях сдружения от лица.Използваният в разпоредбата израз 
„при същите условия“ въвежда изискването тези лица да са поставени, съглас-
но приложимото данъчно законодателство, при идентични условия от правна 
и фактическа гледна точка. Във връзка с това, качеството „местно лице“ като 
обстоятелство, което е от значение за режима на данъчно облагане на едно лице, 
също следва да се преценява като условие в контекста на израза „при същите 
условия“. Съгласно т. 3 от Коментара на чл. 24 „Равенство в третирането“ на 
Модела на СИДДО на ОИСР, при тълкуването и прилагането на израза „при 
същите условия“, страните членки поддържат позицията, че качеството „местно 
лице“ следва да се има предвид при установяване доколко две лица са поставени 
при идентични условия. В този смисъл, две лица, едното от които е местно лице 

10 Вж. Караниколов, Л. Въпроси на законотворчеството, произтичащи от ДОПК. – Общество и 
право. С., 2016, № 5, с. 53.
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на едната държава, а другото не е местно лице на тази държава, не са поставе-
ни при същите условия, по-ради което не е налице дискриминация по смисъла 
на ал. 1. Дискриминация ще бъде налице, ако и двете лица са местни лица на 
едната държава, но едното лице е гражданин на едната държава, а другото лице 
не е гражданин на тази държава. По този начин ще е налице дискриминация на 
основание гражданство.

Защитната функция на „антидискриминационната клауза“ срещу различно и 
по-обременително данъчно облагане в едната държава намира проявление по 
отношение на данъчни задължения на:

 • националните лица на двете държави; 
 • местните лица на двете държави, които са без гражданство.

Защитата обаче не касае предоставянето на данъчни облекчения, свързани с 
гражданството на лицата и отнасящи се до семейните им задължения или граж-
данското им състояние (напр. данъчни привилегии за многодетни семейства, са-
мотни майки и т.н);

 • мястото на стопанска дейност, в сравнение с местните предприятия на 
държавата, които извършват същата дейност;

 • дружествата, които са притежавани или контролирани от местни лица на 
другата държава – в сравнение с дружествата на държавата, която извърш-
ва данъчното облагане;

 • във връзка с изплащането на лихви, авторски, лицензионни и други въз-
награждения на местно лице на другата държава, като в този случай об-
лагаемата печалба се определя при същите условия, както ако плащания-
та бяха извършени на местно лице на държавата, извършваща данъчното 
облагане11.

Необходимо е да се отбележи, че институтът на двойното данъчно облага-
не е свързан с невъзможността една държава да приложи чужд данъчен закон 
при облагането на местните и чуждестранните лица поради нейния фискален 
суверенитет. На международно равнище, за да се преодолее този проблем дър-
жавите сключват СИДДО).Облагането на доходите от стопанска дейност се оп-
ределя като една от основните концепции в СИДДО. Това понятие е дефини-
рано в българското данъчно право в § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на 
данъчно-осигурителния процесуален кодекс като се съдържа и в сключените от 
България СИДДО12.В българската правна литература проблемът със СИДДО е 
разглеждан в дисертационния труд на проф. С. Пенов „Избягване на междуна-
родното двойното данъчно облагане на доходите и имуществата чрез междуна-
родни договори“ от 1996 г.

По правната си същност спогодбите за избягване на данъчно облагане на-
подобяват двустранните спогодби в другите правни отрасли, напр. в областта 
на осигурителното право. Те не създават минимални стандарти, а ограничават 
11 Вж. по-подробно Славчева, И., А. Стефанов. Цит. съч. Относно понятието „данъчна дискри-

минация“ вж. Митева, А. За понятието „данъчна дискриминация“. – De Jure. В.Т., 2017, № 2, с. 
164-175 и цитираната там литература.

12 Вж. по-подробно Дулевски,С. цит. съч., с. 8 и сл.
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правопорядъка на две държави в случаите на осигурително отношения с меж-
дународен елемент (т.е. когато едно лице работи в чужда държава) така, че да 
се избегне една колизия, било то положителна или отрицателна. Положителната 
колизия ще има, когато лицето е длъжно да се осигурява и в своята държава, 
чиито гражданин е в чуждата държава, където работи. Отрицателната колизия 
ще има, когато лицето не е обхванато от осигурителната система в нито една от 
държавите. И в двете ситуации са нежелателни и с оглед на избягването им се 
сключват двустранни спогодби13. 

Когато става дума за СИДДО не бива да се забравя и конституционноправ-
ната уредба с оглед на това, че СИДДО, както и всички междудържавни актове, 
от една страна, трябва да бъдат съобразени с изискванията на КРБ и да не й 
противоречат поради принципното изискване за върховенството на Конститу-
цията14. Съгласно чл. 5, ал. 4 от КРБ: „Международните договори, ратифицирани 
по конституционен ред, обнородвани и влезли в сила за Република България, 
са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми 
на вътрешното законодателство, които им противоречат.“ Това означава, че тези 
международни актове имат пряко действие в Република България и дори са с 
предимство пред тези вътрешни норми, които им противоречат15. Тъй като СИД-
ДО е международен договор, въз основа на разпоредбата на чл. 5, ап. 4 от Кон-
ституцията на Република България, тя се прилага с предимство спрямо вътреш-
ното законодателство.Във връзка с това интерес предизвикват и становищата на 
някои наши и чуждестранни автори относно същността на конституционното 
право. Така например според Г. Близнашки, конституционното право е система 
от възгледи и знания за организацията и функционирането на публичната власт 
и е „правно-политическа наука16, а според М. Фиораванти развитието на науката 
за конституционното право се подпомага от едно „идейно и политическо движе-
ние, наречено конституционализъм“17.

Заключение
СИДДО не създават нови данъци, но представляват своеобразен опит за съ-

ставяне на национални предписания, които са в унисон с международните нор-
ми и дообогатяват сложната данъчна материя. Те са не само гарант за равното 
и справедливо третиране в областта на преките данъци, но и сложен, постоянно 
развиващ се механизъм за предотвратяване на двойното данъчно облагане. Цел-
та е да се синхронизира данъчния правопорядък на две или повече държави, 
съобразявайки се със суверенитета им и с принципа на правовата държава.18 В 

13 Вж. Койчева, Р. Осигурително право. Ч. 1. Държавно обществено осигуряване. С., ИК-УНСС, 
2020, с. 20-30.

14 Вж. напр. Близнашки, Г. Цит. съч., с. 284-318.
15 По правната си същност двустранни спогодби са вътрешни източници на международното пра-

во – вж. за тях напр. Койчева, Р. цит. съч., с. 26-32.
16 Вж. Близнашки, Г. Цит. съч., с. 53.
17 Цит. по: Близнашки, Г. Цит. съч., с. 53.
18 Вж. Дулевски, С. Цит. съч., с. 8. За някои ключови понятия в СИДДО, вж. и Славчева, И., А. 

Стефанов. Цит. съч.
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контекста на чл. 5, ал. 4 от КРБ може да се поддържа научната теза, че те са част 
от правния ред на съответната държава. Според Д. Радев, правният ред е систе-
матизираната и подредена правна действителност и има две страни, статична и 
динамична. Статичната страна включва правните норми в техния статичен вид 
така, както са създадени, а динамичната страна обхваща изпълнението на прав-
ните норми, тяхната реализация, тяхното непосредствено приложение в правна-
та действителност19. Смятам, че неговото становище следва да бъде споделено и 
в светлината на сключването и прилагането на СИДДО.
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100 ГОДИНИ ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ В УНСС

Проф. д-р Златка Сукарева, 
Юридически факултет – УНСС

100 YEARS OF LEGAL EDUCATION AT UNWE

Prof. PhD Zlatka Sukareva
Faculty of Law at the UNWE

Началото на юридическото образование в УНСС датира от учредяването 
на Свободния университет, затова с гордост и основание можем да заявим, че 
юридическото образование на политическите и стопански кадри, обучавани в 
УНСС води началото си от учредяването на Свободния университет през 1920 г. 
и днешният ЮФ при УНСС, който скоро ще навърши 30 г., има своите корени в 
учредения Свободен университет. 

Нормално възниква въпросът как и защо учредителите на Свободния универ-
ситет, неговите ръководители и преподаватели успяват да създадат ново модерно 
обучение по политически и стопански науки, в чиято основа е и обучението по 
правни науки. Още тогава е отчетена естествената връзка, симбиозата между 
икономика и право и че нарушаването и неглижирането на тази връзка води до 
откъсване от реалността и е в ущърб на обучаваните бъдещи кадри, води до не-
пълноценно образование. 

Кои са обстоятелствата, които са били налице и са предпоставили възмож-
ността за създаване на такава модерна институция, каквато е имало вече в пове-
чето европейски държави, наречена свободен университет. Кои са и обстоятел-
ствата, които са предпоставили в тази модерна образователна институция да се 
заложи в обучението на бъдещите кадри едно сериозно и широко юридическо 
образование. Тези обстоятелства могат да се обяснят от няколко аспекта. 

Учредителите на Свободния университет са учени с енциклопедично 
европейско образование, получено в университетите в Париж, Берлин, Лон-
дон, Москва или Киев. Те са имали политическо или стопанско образование и 
едновременно и юридическо образование. Те са имали изградена представа за 
неразривната връзка между обществено- политическата и стопанска сфера и 
правото и са искали да създадат една институция, даваща модерно, съвременно 
образование, от каквото се нуждаели държавите след преживените войни. Това 
още повече се е отнасяло за България, преживяла три войни в началото на 20-
то столетие. Отчитала се е нуждата от нови кадри, образовани у нас, които да 
познават реалността в държавата, но които да имат модерно европейско обра-
зование. От архивните документи четем, че „идеята за създаване на Свободен 
университет се ражда в интелектуалния кръг на професори от държавния уни-
верситет, преподаватели в ЮФ. / виж 90 години УНСС, 1920- 2010 г. доц. д-р 
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Л. Велева, доц. д-р П. Пенчев, д-р Марко Димитров, УИ „Стопнаство“ 2010 г., 
стр.29/. Първото заседание на инициативния комитет е на 21 май 1920 г., която 
дата ние считаме и за патронен празник. Основни докладчици са проф. Бобчев- 
преподавател по българско обичайно право и история на правото в СДУ и проф. 
Богаевски, преподавал Международно право също в ЮФ, бивш преподавател и 
директор на Киевския близкоизточен институт.. На проф. Бобчев е било възло-
жено да подготви устава за учредяването на университета, който внася в Минис-
терство на просвещението и уставът е бил утвърден от тогавашния министър 
със заповед №2135/5.071920 г. В инициативната комисия, подготвила и приела 
Устава участват: проф. А. Цанков, ректор на СДУ, проф. д-р Данев, преподавател 
в ЮФ, проф. В. Златарски, историк, тогава декан на Филологическия ф-т, проф. 
Иширков, проф. Мишайков – декан на ЮФ, проф. П. Стоянов- преподавател в 
ЮФ, проф. Завялов, проф. Попруженко, д-р Иванов,директор на Търговската 
гимназия и двамата докладчици проф. Бобчев и проф. Богаевски. От 11 –член-
ната инициативна комисия, осем души са юристи- държавници и преподаватели 
в ЮФ на СДУ. На 10.10. 1920 г. тържествено е открит Свободния университет 
за политически и стопански науки/Балкански близкоизточен институт/ с идеята 
да се превърне в балкански образователен център. За значимостта на събитието 
съдим от присъствалите гости: министърът на просвещението, председателят 
на Народното събрание, ректорът на СДУ и други изтъкнати общественици. 
Учредителният акт е одобреният от министъра на просвещението устав, имащ 
за образец устава на Свободния университет в Париж и на Близкоизточния ин-
ститут в Киев. В Устава се урежда устройството, управлението на университета, 
правата на студентите. Прави впечатление, че измежду целите е посочена и въз-
можността студенти от държавни университети да посещават лекции за доби-
ване на специализирани знания., които не се преподавали в тях. Изтъква се, че 
това е особено важно за студентите, които се готвели за конкурси към Външно 
м-во и за студентите- юристи, които да имат възможността да посещават спе-
циализирани курсове по право по подобие на студентите- юристи в Париж. По-
именно в Устава са посочени 7-те члена на Академичния съвет и директорът и 
поддиректорите.

Не по-маловажно значение има и това обстоятелство, че някои от учре-
дителите на Свободния университет са носили в себе си възрожденския дух, 
ентусиазма за съграждане на следосвобожденска България. На първо място 
измежду тях следва да се посочи проф. Стефан Бобчев. Той носел духа на въз-
рожденците, ратували за българска църква, на книжовниците, сътрудничели на 
вестник Македония на П. Р. Славейков, в който за пръв път публикува и става 
редовен сътрудник и проф. Бобчев по време на обучението си в Императорския 
военномедицински колеж в Цариград. По- късно се обучава и завършва право 
в Московския императорски университет. Заема редица държавни длъжности в 
Източна Румелия, народен представител в Областното събрание, председател на 
Окръжния съд, министър на правосъдието. В обединена България е министър на 
просвещението, народен представител, председател на Ефорията за изпълнение 
завещанието на братя Христо и Евлоги Георгиеви за построяване на Софийския 
университет. Той е един от основателите на Българското книжовно дружество, 
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прераснало в БАН, един от създателите на Юридическия ф-т при СДУ. По време 
на Руско-турската освободителна война допринася със своята книжовна дейност 
за популяризиране на българската кауза и особено за ролята на Българското оп-
ълчение. „Вазов говори за приятеля си Бобчев като за една сила, която получава 
доверие и съдействие от българските възрожденци.“ /виж доц. д-р Л. Велева,, 
д-р Л. Пипонкова в „Ст. Бобчев, 1853- 1940 г. стр.110, Изд. комплекс УНСС/. 
Няма какво повече да се прибави към думите на големия народен поет. 

Друго обстоятелство, което също е определящо за изначалното поставя-
не на юридическата образованост на бъдещите политически и стопански 
кадри, отчитайки, че тяхната подготовка за общественици, за държавни и 
стопански дейци, от каквито има нужда държавата е немислима без правна 
подготовка, е и моделът, който е иман предвид при учредяването на Сво-
бодния университет и това е Парижкият свободен университет, но също и 
свободните университети в Лондон и Берлин. Считало се, че те дават модерно 
европейско образование. Ръководели се от техните учебни програми, в които 
преобладавали правните дисциплини. 

Учредителите на Свободния университет, основно юристи и преподава-
тели в ЮФ на СДУ са разбирали, че за стопанско- политическия живот в 
държавата са необходими кадри, които да бъдат правно подготвени. Разби-
рали са тясната връзка, симбиозата между икономика и право, че колкото 
трябва да се знаят икономическите закони и процеси, толкова трябва да се по-
знава и тяхната юридическа регулация и уредба. Следователно това начало „ико-
номика и право“ е поставено още със създаването на Свободния университет и е 
гаранция за добрата подготовка на обучаваните за практиката. Затова съвсем ес-
тествено е да се задълбочава тяхната юридическа образованост. Това именно до-
веде и до създаването на ЮФ към УНСС през 1991 г., който да готви освен кадри 
за съдебната система и подготвени юридически кадри за работа в стопанската 
сфера. Нашите първоучители, основали Свободния университет, са ни оставили 
това начало, което ние да пазим и отстояваме, че икономиката и правото вървят 
ръка за ръка. Те са имали предвид не една формална връзка, само едно уводно 
или въвеждащо начало, а са имали предвид специализираното, профилиращо 
правно обучение съобразно стопанския или обществено-политическия профил. 
Считали са, че е необходимо освен уводните знания по правна теория и знания 
за държавата, бъдещите кадри трябва да имат и профилирани знания, получава-
ни от отрасловите правни дисциплини. Затова и през 80 –те години се направи 
много в тази насока от тогавашната катедра по правни науки. Преподавателите 
по това време, които заварих в катедрата, провеждаха политика и отстояваха 
въвеждането на специализираното правно обучение, а не само сборната уводна 
учебна дисциплина по Основи на държавата и правото. Самият проф. Димитров, 
проф. П. Атанасов, проф. Христофоров, проф. Ф. Рачев, тогава гл. ас, доц. Б. Не-
делчева, тогава гл. ас. отстояваха по всяка една линия за въвеждането на специа-
лизирани правни дисциплини. Ръководството на ф-т МИО, в чиято структура бе 
катедрата, прояви разбиране, такова се прояви и от ръководствата на катедрите в 
института и започна преподаването на специализирани правни дисциплини като 
Транспортно право, на Стопанско право, на Правно регулиране на търговията, 
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на правно регулиране на днешната логистика. Изключвам обучението в тога-
вашния ф-т МИО, в който се преподаваха поредица от правни дисциплини, бяха 
въведени семинари по отделни правни проблеми. И този принцип за съобразя-
ване на юридическото образование на бъдещите икономически и обществено- 
политически кадри с тяхното профилиране и областта, в която ще работят, ни 
завещаха нашите учители и учредители на Свободния университет. 

В Свободния университет се обръща особено внимание на засиленото 
практическо обучение и на индивидуалната работа на студентите в практи-
ческите занятия и семинари. Последните са считани като форма на практическо-
то обучение и затова се пристъпва към увеличаване на часовете за семинари за 
сметка на теорията /виж сб. „90 години УНСС, 1920-2010 г. стр. 49./ Въвежда се 
и административна практика както и практики по други стопански дисциплини.. 

Обстоятелство, което благоприятства широкото преподаване на правни 
дисциплини е и това, че в 7 членния Академичен съвет на Свободния уни-
верситет шестима са професори и преподаватели по право. Директор е проф. 
Бобчев, а поддиректори професор Богаевски и проф. Т. Кулев. Това предопреде-
ля и значението, което се е отдавало на юридическата подготовка на обучаваните 
кадри в следвоенна България. Считали са, че това е гаранция за успех и престиж 
на обучението в новата образователна институция. Това начало сме длъжни да 
съхраняваме и сега. 

Значението, което се отдавало на правната подготовка на бъдещите 
обществено- политически и стопански кадри личи и от първите учебни 
програми и застъпените в тях юридически дисциплини. В трите отдела /
факултета/ на Свободния университет- Дипломатически- консулския отдел, Ад-
министративно- финансовия отдел и Търговско стопанския отдел се преподават 
съдебно право, дипломатическо право, политическа история на света, основни 
начала на държавата и правото, административно право, конституционно пра-
во, гражданско право, обща теория на правото, основни начала на гражданското 
и наказателното съдопроизводство. Към 30 те години започва да се преподава 
и международно частно право и трудово право и социално законодателство. 
По- късно, когато Свободният университет става Държавно висше училище за 
стопански и административни науки, в двата факултета се четат по 9 правни 
дисциплини.

Наред с преподаването на правни дисциплини преподавателите в Сво-
бодния университет извършват и научна дейност, издават се учебници по 
Международно право от проф. Богаевски, по Дипломатическа история на бал-
канските държави на д-р Данев, Парламентарен режим на балканските държави 
на проф. Баламезов, Търговско право на проф. Л. Диков, публикации по оби-
чайно и старобългарско право на проф. Бобчев и др. Счита се, че от тук започва 
издаването на профилирана правна литература. Проф. Бобчев е дългогодишен 
редактор на сп. Юридически преглед, в което публикуват и преподавателите от 
Свободния университет. 

Друга насока в дейността на Свободния университет е установяване на 
контакти с чужди университети и изтъкнати университетски учени. Гос-
туват преподаватели от Свободния университет в Париж, от ЮФ в Белград, от 
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Лондонския свободен университет, организират се срещи с международен ха-
рактер. Тази традиция продължава и сега в лицето на организираните конфе-
ренции с международно участие, например през. 2012 г. съвместно с ЮФ на 
Университета в Трир – Германия на тема „Общоевропейското продажбено пра-
во“, Френски правни дни през.2019 г. организирани с подкрепата на Френския 
институт в България и др. и с въвеждането на курсове по американско право и 
по австрийско право, открити за посещение и от други студенти в т.ч. и от други 
юридически факултети. Преподавателите в тези курсове са гости от университе-
ти в САЩ, Австрия или практици от съответните държави. Лекциите са с опре-
делена отраслова насоченост.

Организационното и структурно обособяване на обучението по правни на-
уки в самостоятелни катедри датира от края на 30те години. От учредяването 
си Свободният университет има статут на частно училище. През 1924 г. със закон 
е признат за ЮЛ и придобива статут на частно висше училище. В края на 30 те 
години, през 1938 г. с Наредба- закон е подготвено закриването на Свободния уни-
верситет. Предвидено е, че частни училища не могат да носят наименованието 
университет и че в тях не могат да се разкриват специалности, които са налице 
в държавните висши училища, че не следва да се зачитат изкараните семестри и 
положените изпити в тях. Единственото условие за да се запази е да бъде преиме-
нуван в „държавно висше училище“ и да бъде включен в системата на МНП т.е. 
одържавен. Така през 1940 г. Свободният университет се трансформира в Държав-
но висше училище по финансови и административни науки/ДВУФАН/ с 2 факул-
тета- Финансов и Административен. В двата факултета, наречени отдели, се 
обособяват като отделни структури няколко правни катедри: във Финансо-
вия ф-т- катедра по Гражданско и търговско право, а в Административния 
ф-т- катедра по Държавно и конституционно право, катедра по Администра-
тивно право и катедра по Трудово право. Тези катедри са организирали обуче-
нието и по другите правни дисциплини, които се изучавали: наказателно право, 
кооперативно право, основи на гражданското съдопроизводство и основи на на-
казателното съдопроизводство. Така с този статут съществува Държавното ви-
сше училище по финансови и административни науки до 1947 г. В този период 
са привлечени като хонорувани преподаватели проф. М. Геновски по Държавно и 
конституционно право, проф. П. Венедиков и проф. Баламезов.

През 1947 г. със закон е създаден Стопанският ф-т при СДУ. В него се 
сливат ДВУФАН и Държавностопанският отдел към ЮФ. За декан е избран 
проф. Димитър Харалампиев Димитров. Измежду новосъздадените 8 кате-
дри фигурират 2 катедри по правни науки- катедра по Държавно и консти-
туционно право с ръководител проф. М. Геновски, вече редовен преподава-
тел и катедра по Трудово право с ръководител проф. Янулов. Стопанският фа-
култет е обучавал 4000 студента. Започва кампания по обособяване на основата 
на Стопанския факултет на ново висше учебно заведение. Изтъква се в изслед-
ванията, базирани на документални източници, че особена роля в тази насока е 
изиграл проф. Д. Х. Димитров. Първоначално тази идея е отхвърлена от СДУ. 
Идеята е реализирана в края на 1951 г. С Постановление на МС Стопан-
ският факултетт е обособен в самостоятелно висше учебно заведение, а през 
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февруари 1952 г. излиза Указ на Президиума на НС за създаването на ВИИ. 
Проф. Д. Х. Димитров е изпълнявал длъжността ректор до избирането на такъв 
в лицето на проф. Т. Ненов, а той остава зам. ректор по учебната работа. Препо-
даването на правните дисциплини е позиционирано в създадената катедра 
„Правни науки“ в структурата на Планово- статистическия факултет. През 
първата година от съществуването си университетът няма име, само ВИИ. По- 
късно е решено ВИИ да носи името Карл Маркс по случай 70 г. от рождението 
му. През 1959 г. се извършват структурни промени във ВИИ, но катедра „Правни 
науки“ продължава да съществува с р-л проф. Д. Димитров и секретар, тогава 
доц. В. Христофоров. През 80- те години ръководството се поема от проф. Петър 
Атанасов, по- късно и от проф. Иван Владимиров.

Съвременният етап на юридическото образование в УНСС се свързва с 
извършените през 1989-90- 91 г. политически и икономически промени, с при-
емането на новата Конституция. Бе даден път за учредяване на Юридически ф-т 
към УНСС. Това бе един естествен и логичен резултат от развитието на държа-
вата и обществото, на което УНСС трябваше да откликне, тъй като бяха нали-
це всички предпоставки юридическото образование в университета да премине 
към един нов етап в създадения ЮФ. Така считам, от изложеното е видно, че 
ЮФ при УНСС има своите корени в далечната 1920 г. т.е. едно столетие назад. 
Затова логично бе нужен един формален акт, за да започне обучението на бъде-
щите юристи. Традициите бяха налице, налице бяха и преподавателските кадри 
с изключение на някои отраслови дисциплини. Структурно се премина през де-
партамент, ръководен от проф. Е. Златарев и през 1991 г. бе трансформиран във 
факултет. Следва да се изтъкне ролята на първия декан- проф. Караниколов, но 
също и на ръководителите на катедрите, които станаха съучредители на ЮФ 
като проф. Саздов, тогава р-л на катедра „История“, проф. Кулов- р-л катедра 
„Философия“ и по- късно- проф. Драмалиева и проф. Бекярска, а след това проф. 
Тошкова, ръководител на катедра „Социално- икономически теории“. Разширява 
се численият състав на факултета, привличат се нови преподаватели, обогатява 
се обучението по право с нови дисциплини, редовни и изборни. Този процес про-
дължава и през следващите години, когато начело на факултета са проф. Боянов 
и проф. Балабанова, по- скоро доц. Живко Драганов, сега професор и надявам се 
ще продължи и при доц. Захари Торманов. Факултетът преминава през няколко 
успешни акредитации на специалността. Нашите студенти се реализират добре 
в практиката. 

Сега ЮФ на УНСС празнува 100 г. преподаване и обучение по правни науки, 
започнало със създаването на Свободния университет. Структурно са обособе-
ни катедри по Частноправни науки, Публичноправни науки, Наказателноправни 
науки и Международно право и право на ЕС. На последната акредитация факул-
тетът получи много добра оценка, която се надявам да запази и на предстоящата 
такава, а и по- висока. 

Факултетът постави началото в преподаването на редица правни дис-
циплини като Патентно право, Общинско право, Потребителско право, Конку-
рентно право, Строително право и др. Това ни дава една стъпка напред пред 
останалите юридически факултети, което трябва да отстояваме и поддържаме.
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Факултетът е акредитиран за подготовка на докторанти по “Гражданско 
и семейно право“. „Изобретателско, авторско и патентно право“, „Римско частно 
право“, „Граждански процес“, „Трудово право и обществено осигуряване“, „На-
казателно-процесуално право“, „Наказателно право“, „Международно право“, 
„Международно частно право“, „Теория на държавата и правото. Политически и 
правни учения“.

Към факултета осъществяват дейност и три изследователски центъра.
Това, което си мечтаехме и за което работихме, да бъдем юридически факул-

тет със своя история, с авторитет, да изпращаме в практиката подготвени юристи 
и икономисти, вече е налице. Остава да пазим традициите и принципите, които 
ни завещаха преди 100 г. нашите учители, техните последователи, продължили 
да развиват делото им и посветили се на каузата за юридическата образованост 
на икономическите кадри и на подготовката на бъдещите магистрати. 

На добър час на факултета в следващото столетие.
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СТЕФАН БОБЧЕВ И НЕГОВИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
НА СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ПРАВНИ ПАМЕТНИЦИ:  

ОПИТ ЗА СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ

Доц. д-р Константин Танев
Юридически факултет – УНСС

e-mail: konstantin.tanev@unwe.bg

Резюме: В изследването се разглежда съчинението на Стефан Бобчев „Старобъл-
гарски правни паметници. Част І“, в което авторът предлага на своите студенти 
възможност да се запознаят с основните старобългарски правни извори в своята 
подготовка по дисциплините Славянско и Канонично право. Авторът представя 
тези паметници като свързани с Българското княжество и неговата мисия за раз-
пространение на славянската книжнина. Предложеният в настоящото проучване 
обзор представя вижданията на Бобчев за възникването, същността и значението 
на традицията на Славянския номоканон, Закона за съдене на людете, Хризовули 
на българските владетели. Той представя тяхната гръцка основа в Исаврийската 
Еклога и обяснява разликите между нея и преведените на старобългарски вариан-
ти с ролята на обичайното право сред южните славяни. Настоящото изследване 
засяга развитието на славянските номоканони и Закона за съдене на хората. В 
тези си заключения авторът се представя като позитивист, който вижда в ос-
новата на позитивното право волята и съзнанието на народа. Този метод авто-
рът възприема на основата на правната антропология. По-нататък в настоящо-
то проучване се проследяват в най-общи рамки историографските тенденции. В 
заключение се посочва, че тези паметници трябва да се разглеждат като обща 
нормативна основа за славянските народи, влизащи в рамките на културното ой-
кумене на Ромейския свят, като обща рамка стъпила на светските и религиозните 
норми.

Ключови думи: Старобългарски/славянски правни паметници; Номоканон, Кърм-
чая, Законъ соудный людьмъ, Еклога

STEFAN BOBCHEV AND HIS RESEARCH ON THE OLD BULGARIAN LEGAL 
SOURCES: AN ATTEMPT FOR A MODERN READING

Assoc. Prof. Konstantin Tanev
Faculty of Law at the UNWE

Summary: The study examines the work of Stefan Bobchev “Old Bulgarian legal 
monuments. Part I“, in which the author offers his students the opportunity to get 
acquainted with the main old Bulgarian legal sources in their training in the disciplines 



24

of Slavic and Canon Law. The author presents these monuments as connected with the 
Bulgarian principality and its mission to spread the Slavic literature. The review proposed 
in the present study presents Bobchev’s views on the origin, essence, and significance of 
the tradition of the Slavic nomocanone, the Law of Judgment of the People, Chrysovuli of 
the Bulgarian rulers. He presents their Greek basis in the Isaurian Eclogue and explains 
the differences between it and the versions translated into Old Bulgarian with the role of 
customary law among the southern Slavs. The present study concerns the development of 
the Slavic nomocanone and the Law of Judging People. In these conclusions, the author 
presents himself as a positivist who sees the will and consciousness of the people as the 
basis of positive law. The author adopts this method based on legal anthropology. Further 
in the present study, it follows the historiographical trends in the most general context. In 
conclusion, it is stated that these monuments should be considered as a common normative 
basis for the Slavic peoples entering the cultural ecumenism of the Roman world, as a 
common framework based on secular and religious norms.

Keywords: Old Bulgarian / Slavic legal monuments; Nomocanon, Karmchaya, Law of 
Judicial People, Eclogue

Увод
Преди 117 години (през 1903 г.) излиза книгата „Старобългарски правни па-

метници. Част І“ на Стефан Савов Бобчев, малко преди основаването на пред-
шественика на този университет. Самият автор (чиято сто и седемдесет годишни-
на от рождението ще честваме след три години на 02.02.2023 г.), както бе споме-
нато в предишната лекция, е известен като основател на Свободния университет, 
като политически и културен деец, практикуващ юрист (съдия – председател на 
административния съд в Източна Румелия и адвокат). Наред с това той оставя за 
следващите поколения богато научно наследство в областта на политиката, лите-
ратурата, но, което е от особено значение за нас, и в полето на правната история. 

В своята академична кариера, свързана с Българското книжовно дружество 
(БАН) – където за кратко заема председателското място по време на Общото 
събрание през 1924 г., овакантено поради смъртта на И. Е. Гешов, а и със Софий-
ския и Свободния университети, Стефан Бобчев се обвързва в немалка степен 
с преподаването на Историята на Славянското и на Каноничното право. Той е 
назначен според сведенията на Петър Първанов1, да чете лекции по История 
на славянското право като частен (хоноруван) доцент през 1902 г. в Българския 
университет братя Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово (преименуван на 23 
януари 1904 г. на СУ „Св. Климент Охридски“). Бобчев по-късно ръководи и 
едноименна катедра. 

В неговите книги и статии се виждат ясно методичните основи на научния 
анализ, свързани с правния позитивизъм през деветнадесети век, но и при-
вързаността му към славянската история, култура и традиции. Той вижда в 
тяхната основа източника на характерно за този етнос право, произтичащо от 

1 Cfr. П. Първанов, Славянин в родината си, българин в чужбина. Биография на Стефан Бобчев. 
София, Авангард прима, 2019, с. 207 – 244.
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неговите обичаи, втъкани във възприетите от Източната Римска империя правни 
паметници.

Няколко думи за произведението и паметниците през погледа на Бобчев.
Старобългарските правни паметници, представлява извороведско изследва-

не, пряко свързано с преподаването по неговите думи на старобългарското право 
във Висшето училище2. Така авторът излага без претенция за дълбока научна 
дискусия това, което е минимално необходимо за преподаването, поради липсата 
на помагало, което да запознае неговите студенти с най-необходимите паметни-
ци: кратката и пространната редакция на Закона за съдене на хората (по текста в 
Румянцевия музей и по печатната Кърмчая), Еклогата на Лъв Исаврийски и Кон-
стантин Копроним (по печатна Кърмчая), текста на седемте познати хризовули 
на българските царе. Веднага трябва да се отбележи, че докато Първанов опре-
деля дисциплината, преподавана от Бобчев като Славянско право, то самия автор 
говори за Старобългарско право. По-внимателният читател ще забележи бързо, 
че изброените паметници не са били пряко свързани само с правото, на която и 
да е от днешните държави, които свързват своята правна средновековна тради-
ция с тях. Става дума най-малкото за България, Русия, Сърбия, Чехия и пр. Тук 
по-скоро изследванията се концентрират около характеристиките на езиковата 
основа на тези паметници, често предоставящи ни пример за най-старите, доку-
ментално регистрирани, форми на славянския език. В този контекст е нужно да 
се обърне внимание на това, че става дума за литература, оформена на основата 
на говорите сред южните и западните славяни, документирани в паметниците на 
книжовниците от областите на тогавашното българско княжество и района на 
град Солун, чийто познавачи или дори носители са били и светите братя Кирил 
и Методий, както и техните ученици.

Когато се чете предговора на Бобчев не може да не направи впечатление, че 
и настоящите студенти имат същата необходимост от пряк досег с изворите при 
изучаването на различните исторически дисциплини в това число Римското или 
Старобългарското право. По-нататък в това изложение се обръща внимание на 
въпроса за правилността на чисто националния подход на историческите из-
следване на средновековните правни системи, но първо е важно да се посочи как 
в произведението са описани, дискутираните тук паметници.

Ромейските прототипи.
Бобчев започва изложението си с първоизточниците на старобългарските 

правни сборници, които посочва като гръцки, но тук всъщност става въпрос за 
произведения на гръцки език, свързани с Източната империя (наричана днес Ви-
зантия), или с такива, предени от латинските текстове в Юстиниановото право. 
Това означава, че по-скоро се има предвид ромейската основа, която съответно 
е била преведена на старобългарски. Става въпрос преди всичко за правила – 
канони, свързани с църковното право. Проследяването на традицията започва с 
най-ранните сборници от ІV и V в. сл. Хр., както и свидетелствата за Анкърския 

2 Cfr. Ibid. Предговор, с. ІІІ.
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и Неокесарийския събори, Каноническия синопсис на Стефан Ефески. Следва 
основното произведение на Йоан Схоластик – адвокат и патриарх (556 – 578 г.) 
от времената на Юстиниан, който съставя т.нар. Номоканон в 50 титула, кой-
то включва каноните на Първия Вселенски събор, Анкърския, Неокесарийския, 
Сардикийския, Гангърския, Лаодикейския, Втория и Четвъртия Вселенски събо-
ри, 87 правила на апостолите, предадени чрез Климент и 67 правила от Василий 
Велики (сравним с дейността на запад на Дионисий Малки). След това се спира 
на Анонимния номоканон от ХІV титула, който играел ролята на показалец към 
съответните канони от църковните събори и съответно се нуждаел от тях при ра-
ботата с него. Точно тази синтагма била допълнена по времето и с участието на 
патриарха Фотий през 888 г. По това време се появили съответно и съкратените 
версии на каноните, т.нар. синопсиси.

Всъщност така са оформени, според Бобчев, два прототипа на каноните. Пър-
вият е този, свързван с Йоан Схоластик, съставен в 50 титула, заедно с по-късно 
прибавените към него граждански закони от 87 глави, извадени от Юстиниано-
вите новели. Той е съставен по времето след Юстиниан (565 – 578 г.). По-къс-
но към него са добавени, продължава Бобчев, и други номоканони, като така е 
бил преведен в България през ІХ в. след покръстването. Следва вторият, т.нар. 
Фотиев номоканон, съставен в ХІV титула. Тук Бобчев следва епископ Никодим, 
който посочва, че първоначалната редакция била направена от патриарх Сергий 
(през VІІІ в.). Той е систематизиран в ХІV титула, поставени в пълна хармония 
по между си, разделени на глави и съпроводени със съответните номера на ка-
ноните, като към тях са добавени и закони на гръко-римското право. Граждан-
ските закони са заети от Колекцията в три части (Collectio tripartita), съдържаща 
в първата част първите 13 титула на Юстиниановия кодекс, във втората 6 титула 
от Дигестите и Институциите, свързани със свещените предмети, а третата се 
състои от 34 новели на Императора за духовниците, еретиците и самаряните. 
Втората редакция е извършена през ІХ в. (във времето на Фотий – 883 г.). Като 
само в него се споменават Трулския и ІІ Никейски събори. Той съдържа и пъл-
ния текст на всички канони. Именно той през 920 г. е бил официално утвърден и 
обявен за задължителен за всички християнски църкви. Всъщност към това раз-
съждение на изследвания тук автор може да се добави, че именно оттук започват 
основните догматични противоречия между Източната и Западната църкви, но и 
че освен това тези правила са единствените, които са официално промулгирани 
като законодателство и при това имат наднационален характер. 

Бобчев се спира на Западната традиция, както и на по-късните канонични сбор-
ници на гръцки език, които са извън фокуса на настоящото изследване. Все пак 
трябва да се обърне внимание, че към синоптичните сборници през 12 в. се доба-
вят и коментарите на Алекси Аристин, Йоан Зонара, Теодор Валсамон и т.н., които 
имат своето влияние и върху старобългарската традиция.

Старобългарските паметници.
Ще обърнем внимание на два от правните паметници, разглеждани от Боб-

чев, свързвани с ранното развитие на правото в България с оглед приемането на 
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християнството. Става въпрос за възприемането на Номоканона и за съставянето 
на Закона за съдене на людете. 

Номоканоните (НК) са сборници от правила както от църковен, така и от свет-
ски характер, свързани с правилния живот на християните. Тези ромейски колек-
ции проникват сред славяните с развитието и разпространяването на духовната 
и светска книжнина. Кърмчая, както е късното славянско наименование на този 
тип сборници, представлява колекция от правила в превод от гръцкия правосла-
вен номоканон. Тя е наричана така от метафората за църквата като кораб, който 
съответно е направляван от номоканона като с кормило. На това наименование 
съответства и по-късен гръцки нормативен сборник, наречен Педалион. Нейни-
ят първоначален вариант е превод на НК на Йоан Схоластик и вероятно е напра-
вен още от Св. Методий. 

По описанието, споделяно и от Бобчев, тя вероятно съдържала 87-те глави 
на Схоластиковия НК; ЗСЛ; Апокрифни правила, наречени „заповеди и поуче-
ния на светите отци“, съдържащи епитимии и други църковни наказания. Бобчев 
подчертава старобългарския ѝ характер, както и ранното ѝ попадане в Русия още 
при покръстването през 988 г. Там е разпространен и неин по-късен вариант 
от Второто Българско царство, изпратен от деспот Яков Светослав (убит през 
1257 г.) до митрополита на Киев (Кирил). В нея са включени и тълкуванията 
на византийските интерпретатори от 12-ти в. и съответно е наричана от деспот 
Светослав „Зонара“ (по името на известния каноник Йоан Зонара). Следвайки 
Павлов1, Стефан Бобчев разказва на читателите и за друг неин препис, наречен 
по ръкописа в Синодалната библиотека № 227. В нея няма правила по-късни от 
Прохирона (870 – 878 г.), което дава аргумент на руския изследовател да приеме 
неговата голяма древност, възхождаща към Св. Методий и най-ранните славян-
ски текстове. Както се видя НК в ХІV титули е имал значителни преимущества в 
сравнение със Схоластиковия и съответно той е бил преведен като Кърмчая през 
Х – ХІ в. при руския княз Ярослав. В България НК на Йоан Схоластик е получил 
самостоятелен превод при цар Симеон. С установяването на НК в ХІV титула, 
негови версии се появили и в България, известни под името на споменатия току 
що сборник на Якоб Светослав, Зонарата. Този вариант се свързва хипотетич-
но в литературата със Св. Сава, което още в началото на миналия век е било 
силно критикувано, включително и в разглежданите тук Старобългарски правни 
паметници. В текста се посочва, че според Серзневский2 и други автори често 
срещаните сърбизми говорят за определена сръбска редакция, докато Бобчев не 
споделя напълно заключението, че това опровергава българския произход на Зо-
нарата. Освен това той отбелязва хърватския учен Ватрослав Ягич3 като основен 
критик на становището, че автор на превода на гръцкия НК на славянски бил 
сръбският митрополит. Той се позовава на приписка, публикувана от архиманд-
рит Никифор Дучич, свидетелстваща за осъществяването на превод на гръцкия 

1 А. Павлов, Первоначальный славяно-русский номоканон. Казан, Ун. Типогр., 1869 г.
2 И. И. Срезневский, Обозрение древних русских списков Кормчей книги. Санкт Петербург, Имп. 

Акад. Наук, 1897.
3 V. Jagić, Krmcaja ilovicka godine 1262. Starine, 1874, t. VI, с. 60 – 111.
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НК на славянски език, направен със старанието и грижите на Св. Сава4 (т.е. или 
по негова поръчка, или със негови средства). 

Светославовият превод, продължава Бобчев, е получил сериозно разпростра-
нение в Русия като от него са произлезли два ръкописа. Единият е бил направен 
под грижите на епископ Климент в Новгород през 1282 г. и съхраняван в тамош-
ната черква Св. София и съответно наричан „Софийски“, а другият през 1194 г. 
е писан в Рязан, по искане на епископ Йосиф и оставен в местната църква, и е 
известен под името „Киевски“. В Русия има множество номоканони под името 
Кърмчая, като печатния вариант е направен през 1650 г. по поръка на патриарх 
Йосиф. Те се разпространили три години по-късно при Никон. В Сърбия се раз-
пространява Алфабетната синтагма на Михаил Властар, съставена през 1385 г. 

Другият важен паметник, на чийто анализ ще обърнем внимание, е извест-
ният Законь соудный людьмъ, той според ранния си изследовател барон Розен-
кампф5 е съставен още от Св. Методий. Според Бобчев става дума за паметник 
с български произход. Той, както е установил още Розенкампф, е съставен на 
основата на гръцката Еклога от 740 г., глава ХVІІ. Езикът му е определян като из-
ключително древен. Паметникът е познат в две редакции – кратка и пространна. 
В него се съдържат четири групи норми: За езичниците, За съдоустройството, 
Гражданско и Наказателно право. В пространната редакция са добавени и пра-
вила на Мойсеевия закон. Бобчев се спира обширно и на множеството спорове за 
мястото на съставянето на този сборник и като се уповава на мнението на руския 
славист Фьодор Зигел6 поддържа българския произход на паметника, и добавя, 
че от България той по-късно се е разпространил и в Русия. За българския учен, 
въпреки мнението на Зигел, паметникът си остава с характеристиката на част-
на компилация, без да има характера на официален законов акт. Важен елемент 
от анализа на Бобчев за връзката на ЗСЛ с Еклогата е неговото предположе-
ние за разпространението на паметника на Исаврийската династия сред южните 
славяни като поданици на Византия, адаптиран към местното обичайно право. 
Той даже я нарича косвен славянски обичайноправен сборник, което определя 
и предпочитанието му пред законите от времената на Македонската династия7. 
Авторът предлага и сравнителна таблица между ЗСЛ, Еклогата и варианта по 
печатната Кърмчая.

Като обобщение на изложението на Бобчев по тези два основни старобългар-
ски правни паметници може да се посочи, че авторът представя добросъвестно 
и достъпно за студентската аудитория наличната до този момент историческа 
информация. На първо място той ги определя като старобългарски, но отбеляз-
ва тяхното приложение не само в средновековната българска държава, но и в 

4 Тук позоваването е към V. Jagić, ibid., с. 65 (обяснява се, че става дума за паметник, публикуван 
в Далм. магазинъ, 1866; Cfr. Н. Дучич, Опис једне старе србуље, Српско-далматински магазин, 
ХХV, 1866, с. 186).

5 Г. А. фон Розенкампф, Обозрение кормчей книги в историческом виде. Москва, Унив. Типогр. 
1829; 2-е издание, СПб, 1839.

6 F. F. Zigel, Lectures on Slavonic Law: Being the Ilchester Lectures for the Year 1900, London, 1902 
(repr. Gulf Breeze, Fla.: Academic International Press, 1974).

7 Ст. Б., с. 54.
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славянския свят и специално в Русия, тъй като именно там са съхранени препи-
сите им. В този смисъл характеристиката „старобългарски“ има по-скоро линг-
вистично значение, като насочва към езиковата им основа, стъпваща на говора 
на населението около град Солун, станал основа на работата на светите братя 
Кирил и Методий. Разбира се, трябва да се отбележи и неговото убеждение в 
българския произход на Закона за съдене на людете. Въпреки потвърдената в съ-
чинението роля на Българското царство за създаването и разпространението и на 
тази славянска правна книжнина изследователят ясно посочва, че става въпрос 
не толкова за специфично национално законодателство, а за норми, прилагани 
едновременно в различни държавни и национални формации. 

Друг важен елемент в анализите на Стефан Бобчев е подчертаването на ви-
зантийската нормативна основа като източник, който е бил преведен и съответно 
допълнен на старобългарски език. Тук обаче в изследването се достига и до един 
от сложните научни въпроси, засягащ избора именно на Исаврийската Екло-
га като модел за славянското църковно и светско право, а не на по-късното и 
по-съвършено Македонско законодателство. Авторът убедено вижда причината 
за това в проникването на Еклогата сред южните славяни и приемането ѝ за 
елемент от прилаганото в региона обичайно право. В това заключение може да 
се види ясно припознавания от автора позитивистичен метод на анализа, спо-
ред който в основата на действащото право се намира съзнанието на народа. 
Този извод авторът прави на основата на все по-актуалната в този период правна 
антропология, като се основава на заключенията на сър Хенри Мейн8. Наред с 
това отклоненията на текстовете на Номоканона и Закона за съдене на людете 
от съответните части на Еклогата в съчинението на Бобчев се обясняват отново 
с обичайно правната славянска основа, в която гръкоезичните норми са били 
внесени. В този смисъл са и аргументите на цитирания от Бобчев руски учен 
Успенски9. При внимателния прочит на цитираното в Старобългарските правни 
паметници изследване ясно се вижда, че руският изследовател обръща внимание 
върху началото на славянската история, което не трябва да се търси сред имената 
на основателите на славянските държави в Моравия, Чехия, България и други, 
а в историята на Византия10. Това означава, че от тази перспектива се вижда 

8 Тези възгледи са били оформени особено под влиянието на оксфордския професор Хенри Съм-
нър Мейн, чиито трудове Бобчев е ползвал съответно в руски преводи. Става дума за цитира-
ните в произведението Древно право, Древният закон и обичай и Селската община на изток и 
запад. Cfr. H. Main, Ancient Law. Its Connection with the Early History of Society, and its Relation 
to Modern Ideas. London, J. Murray, 1861 (превод на руски от Белозарска: Древнее право, Спб. 
1873); idem, Dissertations on Early Law and Custom. London, J. Murray, 1886 (Древний закон и 
обычай: исследования по истории древнего права / сэр Генри Сомнер Мэн; пер. с англ. А. Ам-
мона, В. Дерюжинского; под ред. М. Ковалевского. Москва, тип. А. И. Мамонтова и К°, 1884); 
idem, Village – Communities in the East and West. Six Lectures Delivered at Oxford. London, J. 
Murray, 1871 (Деревенские общины на востоке и западе.: Шесть лекций Генри Сомнера Мэна: 
с прил. статьи Джона Стюарта Милля. / Пер. с англ.; под ред. И.С. Кутейникова; Изд. Русской 
книжной торговли, 1874).

9 Ф. Успенский, Древнейший памятник славянского право. Юридический вестник, кн. 4, 1886, с. 
700 – 713.

10 Cfr. Ф. Успенский, ibid., с. 704.
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как правното съзнание на южните славяни е оформено в рамките на Ромейската 
империя по времето на приложението на Исаврийското право, което е и офор-
мило обичайно-правната система. За това говори Бобчев, когато заключава, че 
Еклогата е пропита от славянско обичайно право. Обичайното право е пропило 
и дълбоките научни интереси на автора. Той се опитва със средствата и аргу-
ментите на правната антропология да отговори на въпросите, свързани с белите 
петна в историческата памет, като прави възстановка съобразно модерните по 
негово време научни методи, без да налага на читателя безусловно своята собст-
вена гледна точка, ако тя не е добре аргументирана с мненията на установените 
авторитети в съответната област както в общо теоретичен, така и в тесен, спе-
циализиран план. Преди всичко при Бобчев този метод се отличава със стремежа 
му да представя изучаването на правната история на основата на достигналите 
до нас извори.

Правните паметници в по-късната историография.
Славянският номоканон и неговите редакции.

Разглежданите тук правни паметници продължават да предизвикват интере-
са на езиковедите и историците през двадесети и двадесет и първи век11, като 
обаче едва в последните десетилетия се достига до тяхното критично издаване. 
До голяма степен те се използват като исторически аргумент за оформянето на 
съответните национални доктрини на днешните славянски държави, като за това 
способства и фактът, че те са достигнали до нас от преписи, направени в по-къс-
ни национални редакции.

Във връзка със Славянския номоканон в различните му версии трябва да се 
отбележат изследванията на Белякова12 и по-специално трудът ѝ, проследяващ 
тази писмена традиция (съобразно запазените списъци – ръкописи), посветен на 
паметта на Ярослав Щапов13. Тя посочва сред първите изследователи на препи-
сите на Кърмчая барон Розенкампф (1762 – 1832 г.), който прави обзор на всич-
ки запазени славянски текстове. Става въпрос за две издания, едното, кратко от 
1829 г., и второто внимателно преработено и допълнено, но останало незавърше-
но, което излиза посмъртно през 1839 г. Следват трудовете на Алексей Павлов. И 
двамата са цитирани от Бобчев. 

Павлов събира паметниците на руското канонично право, но трудът му, Курс 
церковного право14, не отразява цялото богатство на това културно наследство, 
събрано от историка, и също излиза посмъртно. Трагична е съдбата на друг 

11 Тук не можем да представим по никакъв начин пълната библиография, а се спираме на изслед-
ванията бележещи отделни етапи на историографията в това направление. 

12 Е. В. Белякова, Издание Кормчей Книги и проблема смены культурной ориентации. Российская 
история, 4 (2011), с. 103—113. Idem, К вопросу о первом издании Кормчей книги. Вестник цер-
ковной истории. 1 (2006), с. 131—150. Е. В Белякова, Л. В. Мошкова, Т. А. Опарина, Кормчая 
книга: от рукописной традиции к первому печатному изданию. Москва—Санкт-Петербург, Цен-
тр гуманитарных инициатив, 2017.

13 Е. В Белякова, Л. В. Мошкова, Т. А. Опарина, Кормчая книга...
14 А. С. Павлов, Курс церковного права, Соч. Заслуж. проф. А. С. Павлова, Сергиев Посад: Богосл. 

вестн., 1902.
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изследовател на славянската старина, цитиран от Бобчев, Владимир Бенеше-
вич15, който издава Кърмчаята в ХІV титула през 1906 г., труд който остава не-
завършен. Бенешевич след множество преследвания е разстрелян през 1938 г. и 
трудовете му са издадени в Германия, като вторият том на Древнославянската 
старина излиза през 1987 г. Белякова отбелязва, че също така незавършени оста-
ват трудовете на Сергей Троицкий16 за издаването на сръбската кормчия. 

След това изследователката подчертава, че в края на ХХ в. има пробив в из-
следването на кормчиите, когато излиза проучването на Щапов, посветено на 
техния най-древен период от ХІ – ХІІІ в.17 В екип под негово ръководство е изда-
дена Мазурската кърмчая18. Белякова също така отбелязва, че остава незавърше-
но изданието и на сръбската кърмчая на Св. Сава, като от замисленото издание 
е излязъл само един том19. В тази линия авторът се спира и на труда на Щапов 
за Славянската Еклога, издание, излязло паралелно в Москва и Франкфурт на 
Майн20.

В цитираното произведение Белякова отбелязва накратко историческото раз-
витие на тази писмена традиция. Първият славянски НК (НК на Св. Методий) 
е превод на Схоластиковия НК. Това е т.нар. Устюжка Кърмчая от XIII в. (РГБ. 
Рум. 230). Той се е съхранявал в Михайловския манастир в град Велики Устюг. 
Друг вариант е ръкописът, направен от Митрополит Иоасаф (1539 – 1542 г.) (РГБ. 
МДА.1. 54) и се намира в Троицко-Сергиевия манастир. То представлява съкра-
тен вариант на Синагогата на Йоан Схоластик, съобразно текста публикуван от 
Серзневский21 (визиран и от Бобчев). Този вариант се отбелязва от Бобчев като 
Старобългарски, вероятно не поради мястото на произхода си, а поради особено-
стите на езика, на който е бил направен, чиито носители са били Кирил и Мето-
дий. С Йоан Схоластик се свързва и друго произведение, т.нар. Сборник в 87 гла-
ви, който е съпровождан от други гръцки текстове (по описанието на Белякова22), 
както и от Синагогата на Йоан Схоластик и по-късни произведения на църков-
ното право, и е бил преведен на славянски. Тази колекция в славянския ѝ превод 
съвместно със събранието от ХІV титули по мнението на чешкия изследовател 

15 В. Н. Бенешевич, Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований. Т. 1. СПб., 1906.
16 С. В. Троицкий, Како треба издати Светосавску Крмчиjу (Номоканон са тумаченьима), Споме-

ник CII. Београд, 1952.
17 Я. Н. Щапов, Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI—XIII вв. Мос-

ква, Изд. Наука, 1978.
18 Е. В. Белякова, O. A. Князевская, И. П. Старостина, Е. В. Соколова, Я. Н. Щапов, Мазуринская 

Кормчая – памятник межславянских культурных связей XIV—XVI вв. Москва, Индрик, 2002.
19 Zakonopravilo svetoga Save, priredili i preveli Miodrag M. Petrović, Ljubica Štavljanin-Đorđević. 

Beograd, Istorijski institut, 2005.
20 Щапов Я.Н. Византийская „Эклога законов“ в русской письменной традиции. СПб., 2011. 

и Die slavische Ecloga. Hrgb. von Jaroslav Nikolaevic Scapov und Ludwig Burgmann / Forschungen 
zur byzantinischen Rechtsgeschichle. Bd. 23. Fr. am Main, 2011

21 Срезневский И.И. Обозрение древних русских списков Кормчей Книги. СПб., 1897 (Сборник 
ОРЯС. Т. 65. № 2) Приложения I. С. 1—66. Magnae Moraviae Fontes hislorici. Vol. IV. Brno, 1971. 
P. 243—363.

22 Е. В Белякова v. Л. В. Мошкова, Т. А. Опарина, Кормчая книга..., с. 39.
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Вашица23, въпреки че се приписва на Кирило-Методиевската епоха, вероятно е 
по-късна. Предполага се (според приеманата от Белякова традиция24), че към Ки-
рило-Методиевската традиция, съхранена в Устюжкия и Йоасафския ръкопис, 
попада и най-древният славянски законов текст, Закон судный людям25.

Следващата група от паметници са свързани с етапа, белязан от правото по 
времето на Македонската династия. Моделът тук е сборникът в ХІV титули, като 
тези колекции в гръцката традиция са имали различна структура (според систе-
мата на Бенешевич). Синтагмата е имала подредба на законите в хронологичен 
вид; Номоканонът се свързвал с присъединяване на цивилни закони към основ-
ния църковен корпус; Синагогата, предполагала определено тематическо струк-
туриране. Най-пълният превод на каноните се намира в Ефремовската кърмчая 
от XII—XIII в (ГИМ. Син. 227.21)26.

Белякова също, подобно на ранните изследователи и Бобчев, отразява значе-
нието на канонистите от ХІІ в., Алексей Аристин, Йоан Зонара и Теодор Валса-
мон, и употребата на техните коментари в разработването на новия славянски 
превод на номоканона, като тук ученият за разлика от констатациите на Бобчев 
говори за сръбска редакция на текста27.

Най-ранният източнославянски ръкопис на Сръбската редакция е Рязанската 
Кърмчая от 1284 г., като се заключава, че тя и Древнославянският номоканон са 
станали основата на Руската на редакция на Кърмчая през ХІІІ в.

Законъ соудный людьмь.
С оглед проследяване на достиженията на историографията по темата тук 

се опираме на едноименното изследване на Кирил Максимович28, в което са от-
разени основните насоки на проучванията в тази сфера. По повод на неговото 
възникване се посочват три теории, като изначално се отбелязва, че основата на 
паметника се намира в Исаврийската Еклога. В това число подадат най-старата – 
българската, моравската и последната – македонската. 

Българската е най-старата теория, която тръгва от барон Розенкампф29, кате-
горизирайки го като необходимо допълнение към Сборника на Йоан Схолас-
тик. Максимович направо посочва, че този извод е приет безкритично от автори 
като Павлов, Богишич, както и други изследователи, дори от руския канонист 

23 По Белякова, И. Вашица, Кирилло-мефодиевские юридические памятники, Вопросы славянско-
го языкознания. Вып. 7. Москва, 1963. Vasica J. Collectio 87(93) Capitulonim dans les Nomocanons 
slaves. Byzantinoslavica. 1959. T. XX. N 1.

24 Infra в статията се отбелязват и други виждания по въпроса.
25 Тук изследователя се позовава само на заключенията на Максимович, cfr. К. А. Максимович, 

Законъ соудныи людьмъ. Источниковедческие и лингвистические аспекты исследования славян-
ского юридического памятника. Москва, Древлехранилище, 2004.

26 В. Н. Бенешевич, Канонический сборник XIV титулов... c. 115. 
27 Тук в съчинението на Белякова се посочва предположението на Соболевский, според когото Св. 

Сава само е превел извода на сръбски от руски. Теорията се основава на хипотезата, че преводът 
е бил направен от руски монах на Атон. А. И. Соболевский, Из переводческой деятельности св. 
Саввы Сербского, СбОРЯС. т. 88, № 3 (1910). с. 180.

28 К. А. Максимович, Законъ соудныи людьмъ…
29 Г. А. фон Розенкампф, Обозрение кормчей книги … 1829, с. 133, 144.
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Николай Суворов30 (открил западно влияние в нормите на ЗСЛ). Това, подчер-
тава Максимович, ставало без всякаква лингвистична логика. След това руски-
ят изследовател посочва цяла серия от български автори, които подкрепят раз-
глежданата българска теория. Той отбелязва сред представителите от разцвета 
на тази теория изследователи от началото и средата на ХХ в. (в проучването се 
изброяват Бобчев, Данаилов, Губиделников, Орошаков и пр., като последни ней-
ни представители са юристите Михаил Андреев и Венелин Ганев). Тази теория 
свързва създаването на паметника с управлението на княз Борис (852 – 889 г.). 
Отбелязва се, че като правило тя стъпва само на съдържателното анализиране 
на разпоредбите. По-нататък авторът критикува все във връзка с подкрепата на 
теорията за създаването на паметника по времето на българския покръстител 
подхода на Васил Златарски31 за аналогия на пространната версия за ЗСЛ с от-
говорите на папа Николай І, направен без обаче да се отчита по-късния характер 
на пространната версия, в сравнение с нейния кратък вариант, който на свой 
ред не е съдържал такива паралели. В основата на критиката на Максимович 
стои неговото разбиране, че тематическите съпоставки биха били уместни едва 
след осъществяването на филологически анализ на произхода, съдържанието и 
историята на текста. Все в тази линия на разсъждения са и критиките му към из-
следванията на Михаил Андреев32 и Венелин Ганев33, въпреки признатия от него 
значителен принос на двамата учени в изучаването на паметника. 

Следващата теория е свързана с разбирането, че паметникът има чисто мо-
равски или панонски произход. Отново Максимович посочва, че в основата на 
тази теория стои руски изследовател – споменатият вече Николай Суворов и 

30 Н. С. Суворов, Следы западно-католического церковного права в памятниках древнего русского 
права. Ярослав, 1888, с. 143. В началото на това съчинение (с. 7) Суворов посочва, че паметни-
кът е оформен под влияние на западно-църковното право или най-малкото от лице, което е било 
достатъчно добре запозната с него.

31 В. Златарски, Какви канонически книги и граждански закони Борис е получил от Византия 
(сказка, държана на тържественото събрание на Българската академия на науките през 1912 г.). 
Избрани съчинения, Том І, П. Петров (ред.), София, Наука и изкуство, 1972 г., с. 230 – 266. Спе-
циално за паралелите с „Отговорите cfr. Ibid. с. 260 и сл.

32 М. Андреев, Законъ соудный людьмъ – старобългарски правен паметник. Правна мисъл, 1 
(1958), с. 13 – 27; idem, Към въпроса за произхода и същността на Законъ соудный людмъ. Год. 
СУ, ЮФ, 49 (1958); idem, Законъ соудный людьмъ – ценен паметник на българската среднове-
ковна култура. Език и литература, 3 (1968), с. 1 – 17; idem, (passim) Българското обичайно право. 
Правно-историческо проучване. Истор. Преглед, 5 (1956), с. 58 – 71 (omn. op. cit. = idem, Избр. 
тр. Д. Токушев, М. Новкиришка – предговор и съставителство, София, Университетско издател-
ство, 2013, v. с. 837 – 853; 855 – 902; 903 – 922; 545 – 836); idem, Является ли „Закон соудный 
людьмъ“ древнеболгарским юридическим памятником? Славянский архив. Сборник статей и 
материалов. Москва, 1959; idem, Къде е бил създаден соудный людьмъ? Славянска филология, 
5 (1963), с. 321 – 337; idem, В Македония ли е бил създаден „Законъ соудный людьмъ“ и сла-
вянският първоучител Методий ли е негов автор? Хиляда и сто години славянска писменост. 
Сборник в чест на Кирил и Методий. София, БАН, 1963, с. 321 – 337; idem, Нови проучвания и 
нови теории относно произхода на Законъ соудный людьмъ. Год. СУ, ЮФ, 4 (1964), с. 29 – 77; 
idem, Законъ соудный людьмъ. Кирило-Методиевска енциклопедия, Том І, София, Изд. на БАН, 
1985, с. 711 – 717.

33 В. Ганев, Законъ Соудный людьмъ: правно-исторически и правно-аналитични проучвания. Со-
фия, БАН, ИПН, 1959.
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неговата теория за западно католическо влияние върху паметника. Неговата теза 
се свързва с факта, че епитимиите в ЗСЛ не съответстват на тези от Еклогата, но 
могат да бъдат свързани с латински пенетенциарий, разпространен в Германия 
през епохата. Би могло да се обобщи, че подобни находки в историографията 
се приемат за аргумент в полза на Моравската теория с оглед на това, че там 
е имало тесен контакт между двете форми на християнството. След това об-
ръща внимание, че Алексей Соболевский34 посочва за първи път присъствието 
на множество моравизми в лексиката на паметника. Проследяваният тук обзор 
на Максимович точно подчертава, че най-обширна разработка и аргументация 
Моравската теза получава в средата на ХХ в. от чешкия учен Йозеф Вашица35. 
Отбелязана е неговата критика към Българската теория, основно заради допус-
нати грешки в разбирането на текста на паметника и заради неспазването на 
формални критерии за атрибуцията и датировката му. Освен това авторът на Ки-
рило-Методиевските юридически паметници открива нови моравизми и прави 
паралели с по-ранни моравски паметници като панонското житие на Методий, 
„Анонимната хомилия“ от Клоцовия сборник и пр. Като цяло руският изследо-
вател подчертава, че според него днес тази теория се подкрепя, но въпреки това 
критикува чешкият изследовател за предположението му, че авторът на ЗСЛ е 
самият Константин – Кирил. Разновидност на Моравската теза е т.нар. Панонска 
теория поддържана от немско-австрийския славист Хайнрих Шмид36. Този автор 
се опитва да открие мястото на създаването на паметника съобразно наличието 
на съдилища със смесени състави, за да може да се обясни смесването на цър-
ковни и светски наказания. Това е било възможно само в диоцеза на Панония, 
където през 870 г. Св. Методий е изпълнявал функциите на папски легат.

Следващата теория за произхода на паметника е т.нар. Македонска теза. Тя 
се свързва с югославския учен от руски произход Сергей Троицкий, като това е 
един от изследователите, с когото спори и Михаил Андреев, като в отговор на 
това Троицкий посвещава статия за авторството на Св. Методий37. Освен това 
Максимович цитира още няколко произведения на този автор38. В основата на 
тази теория стои виждането, че паметникът е бил изготвен докато Св. Мето-
дий е бил през 830 г. наместник с военни пълномощия, т. нар. клисурарх, в 
Стримон. Друга характерна особеност на тази хипотеза в това отношение е, че 

34 А. И. Соболевский, Церковно-славянские тексты моравского происхождения. Русский Филоло-
гический Вестник, Т. 43, № 1 – 2 (1900), с. 150 – 217; idem, Материалы и исследования в области 
славянской филологии и археологии. СПб. 1910.

35 И. Вашица, Кирилло-мефодиевские юридические памятники…, 
36 H. F. Schmid, La legislazione bizantina e la pratica giudiziaria occidentale nel più antico codice slavo. 

In Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto. Verona 1948. I. Milano 
1953. с. 405–426.

37 С. В. Троицкий, Святой Мефодий или болгарский князь Борис составил Закон соудный людем? 
Богословские труды, 4 (1968), с. 117 – 126.

38 С. В. Троицкий, Како треба издати Светосавску Крмчиjу ˂Номоканон со тумачењима˃. Београд, 
1952; idem, Для кого, когда и где св. Мефодий составил „Закон судный людям“? Ежегодник 
Православной церкви Чехословакии. Прага, 1963, с. 49 – 58; idem, Мефодий как автор „Закона 
судного людям“. Македония и македонцы в прошлом – La Macédoine et les Macédoniens dans la 
passé. Скопье, 1970, с. 441 – 453.
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протографът е бил написан на славянски, но с гръцки букви, а вече по-късно в 
Моравия е бил преписан със славянски букви. Руският автор отбелязва обаче и 
редица недостатъци на изследването на Троицкий, преди всичко свързани с не-
говата извороведска аргументация, което се дължи и на липсата в този период на 
достатъчно добро издание на ЗСЛ.

С оглед на техниката на превода на паметника от гръцкия първообраз в Екло-
гата Максимович приема, че е налице стремеж към ясно и точно предаване на 
текста, без да се използват калки и заемки. При това има много примери за опи-
сателен превод, когато в славянският вариант се използват разгърнати словосъ-
четания на мястото на съответните термини в превеждания вариант. Вниква се в 
контекстните семейства и се постига т.нар. ментален превод, което говори за ви-
сока степен на владеене и на двата езика. Блестящото познаване на гръцкия език 
от епохата, предполага образование в рамките на ромейската империя, каквото е 
притежавано от самите Кирил и Методий, но не и от Методиевите ученици. С ог-
лед на свободата на текста и липсата на заемки руският учен е склонен да приеме 
по-скоро авторството на Методий, отколкото на брат му Константин – Кирил. 
Последният се отличавал с по-голяма склонност към употреба на заемки от пре-
веждания език. Животът на Св. Методий и голямата му близост със славяните 
(например, управлението на славянски княжества, на манастира Полихрон и пр.) 
дават основание за извода, че той е бил билингвален. Освен това Максимович 
предлага и подробен систематичен и съдържателен анализ, но в основата си се 
съсредоточава върху езиковите особености на паметника.

Актуалната дискусия за характеристиките на изследваните 
паметници.

Напоследък Ростислав Станков39 подлага на сериозно съмнение тезата за 
наличието на множество моравизми в изследваните паметници. Той поставя в 
самото начало на изследването си неразрешения въпрос за мястото, за което се 
отнасял топонимът Велика Моравия, и освен това неговия възглед за механизма 
на културно влияние на Византия върху славянските народи. В този смисъл в 
произведението се посочва, че докато по отношение на Моравия е бил налице 
определен „универсализъм“, то при връзките с южните и югоизточните славя-
ни е характерна по-скоро обратната тенденция на „неуниверсализъм“. Според 
думите на изследователя една определена парадоксална ситуация. Едно от за-
трудненията според Станков при определянето на т.нар. „моравизми“ се отна-
ся до това, че думите, свързвани с чешките или словашките паметници, често 
се срещат и в другите славянски езици. Това е и основната пречка за тяхното 
обособяване като специфична характеристика на съответния говор. Това може 
да се наблюдава в такива традиционно определяни като „моравизми“ думи като 
животъ, миса, рачити, ѥдинъ, цвѣтнаꙗ недѣлꙗ и пр. Българският изследовател 

39 Р. Станков, Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов. София, 
Изд. СУ „Св. К. Охридски“, 2016.
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посочва, че в едно последните изследвания40 по този въпрос броят на тези думи 
е сведен до 17, като например, балии „лекар“, вѣко „клепач“, вьсемогы „всемо-
гъщ“, господа „кръчма“, дрьколь „пръчка, клонка“, комъканиѥ „причастие“, 
комъкати „причестявам“, малъжена „съпруга“, милосрьдиѥ „състрадание, милост“, 
мънихъ „монах“, мьша „меса“, неприꙗзнь „дявол, сатана“, олътарь „жертвеник, 
олтар“, папежь „папа“, рѣснота „истина“, рѣснотивъ (по-точно рѣснотивьнъ) „исти-
нен, достоверен“, тимѣно „тиня, кал“, тимѣниѥ „тиня, кал“. По този повод между 
Станков и Максимович има ярка дискусия.

В контекста на юридическото значение на паметниците трябва да се отбележи 
възприемането им като форма на рецепция на гръко-римското право в славян-
ските страни и по-специално в България. В този смисъл е и статията на Румен 
Чолов, който вижда в тези паметници (подобно на своя учител Михаил Андреев) 
форма на рецепция41. Това се свързва с виждането, че в този период е имало 
ясно разделение между светското и църковното право, както и разделение между 
обичайното и официалното право. Аргументите на авторите в този смисъл са 
свързани основно с разминаванията между текстовете на Еклогата и вариантите 
им в съответните славянски версии. Този подход от една страна е продължение 
на изследванията на Бобчев, но от друга се отличава от него дотолкова, докол-
кото предлага наличието на ясна форма на автономност на правната система в 
периода на оформянето и прилагането на изследваните тук ранни паметници. 
Стефан Бобчев, винаги умерен в оценките си за тях, все пак ясно подчертава, че 
не става въпрос за официално приети и съответно промулгирани законови ко-
лекции, като подчертава техния частен характер. Това му заключение позволява 
да се използват по-гъвкави критерии в тяхната оценка, което приближава него-
вите виждания (поне според това изследване) към историческите сведения, без 
да се търси възстановка на определена очаквана от изследователя историческа 
ситуация.

Като се продължи този ред на мисли, трябва да се обърне внимание и на други 
български изследователи, които се опитват да ситуират дискутираните паметни-
ци в общия културен контекст на ранната славянска книжнина. Иван Билярски 
и Мариана Цибранска42 виждат в Славянския номоканон и ЗСЛ творения на Св. 
Методий поради това, че той е притежавал достатъчната компетентност в ези-
ков, правен и административен смисъл да изготви подобни сложни по своето 

40 v. Р. Станков, Древнеболгарские переводные тексты…, с. 62, който се позовава на J. Huťanová, 
Lexika starých slovanských rukopisov. Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava, 1998, с. 76 – 
98.

41 Р. Чолов, Аспекти на правото в Югоизточна Европа – приемственост и оригиналност, Ius 
romanum, 2 (2016) (Aspects du droit Sud-Est Européen – continuité et originalité. VI Congres 
International d’études du Sud-Est Européen. Sofia, 1989, р. 40–48).

42 I. Biliarsky, M. Tsibranska-Kostova, Legatum iuridicum sancti methodii et les balkans. Association 
Pierre Belon „ Études Balkaniques „ 1 n° 19-20 (2013), p. 41 à 63 ; М. Цибранска-Костова, Законо-
дателната дейност на св. Методий и неговият номоканон: 1130 години по-късно. Дзяло, 1 (2013); 
idem, рецензия, Проблемът за лексикалните моравизми в старобългарския език, Ростислав Стан-
ков. Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов. София, Уни-
верситетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 
ХLI, 3 (2017).
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съдържание документи. Задълбочените познания на автора в частност на ЗСЛ за 
правните паметници и извън Исаврийската Еклога може да бъде проследено и 
в проучванията на Михаил Бибиков43. Той посочва паралели в текстовете, които 
достигат не само до Еклогата, но и до Юстиниановото право. В този смисъл 
трябва да се обърне внимание, че всъщност тези паметници трябва да бъдат раз-
глеждани в съвкупност при внимателна преценка за приложимостта на съответ-
ните норми, с оглед определянето на действащото право за съответната епоха.

Изводи.
При общия поглед върху старобългарските правни паметници, тяхното пред-

ставяне и анализиране от Стефан Бобчев и по-късната историография до днес, 
трябва да се посочи, че те надхвърлят рамките на чисто националното законо-
дателство. В повечето случаи и то не само в началото на славянските държави 
става въпрос за присъединяването на владетеля към конструкция от по-висш 
наднационален характер, което се наблюдава и от характерната фразеология за 
придобиваното достойнство44. В светски и религиозен смисъл в този период са 
били налице два културно-политически центрове Рим и Константинопол. Сла-
вянските владетели търсят приемственост от тях наред с оформянето на техния 
властови суверенитет, така и в устройството на правото не определена незави-
сима конструкция, а присъединяване към нещо признато и авторитетно. Този 
модел е познат и характерен за историята на Свещената Римска империя, за дър-
жавите на лонгобардите, но се различава съществено от Франция, където се е 
приемало, че кралят е император в собственото си кралство. 

Единството на правната структура трябва да се търси не само на светско, но 
още повече и на религиозно ниво. Трудно е да си представим средновековно-
то право в ясно изразено систематично различие между тези две начала. Дори 
и днес основните принципи на правото са приемани като изконни и недели-
ми, просто въплътени в различни проявления45. Това е толкова по-характерно 
за средновековното мислене, особено за народ, изграждащ самосъзнанието си 
на основата на нова религия, преодоляваща първоначалната запрета, и търсещ 
единението на езиково и властово равнище като принцип, който да гарантира 
неговото проспериране. В този смисъл единството между владетеля и народа 
като между пастир и паство, толкова характерно за Исаврийската епоха, е дори 
по-необходимо в български и славянски контекст46.

43 М. Бибиков, „Закон судный людем“ и византийская Эклога в свете средневековых правовых 
традиций. Российская история, 4 (2019), с. 82 – 91. Например относно престъпленията срещу 
личността на императора – D. 5 48.16.1. 48, 4; С.6 9, 8, 3; 5, относно самоуправството (C. 8, 4), 
по отношение на клеветата (C. 9.46.10 [423]; D. 48.16.1) и пр.

44 Cfr. I. Biliarsky, M. Tsibranska-Kostova. Translatio Imperii: les formulas verbales et les images d’éloge 
de souverain (le cas de Bulgarie médiévale). XXIX Seminario Internazionale di Studi storici Da Roma 
alla Terza Roma. Diritto@Storia, quaderno N 8, I, (2009).

45 И. Билярски, Правото и Свещеното или Мярката на Справедливостта. Архив за средновековна 
философия и култура, Свитък ХX, (2014), с. 420 – 429.

46 D. Simon, Legislation as Both a World Order and a Legal Order. Law and Society in Byzantium: 
Ninth-Twelfth Centuries, edited by Angeliki E. Laiou and Dieter Simon, Dumbarton Oaks Trustees for 
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Значението на старобългарските паметници, наречени така поради своите 
езикови особености трябва да се търси не във формално систематичното разде-
ление на национални и регионални правни системи, а от гледна точка на общия 
свод на традицията в Източната Римска империя. Става дума за общи норми, 
важащи за широкия кръг от народи в различни държавни формации, обединени 
в общ идеологически кръг. Той включва светски и църковни норми. 

Бобчевият подход макар и чисто позитивистичен е концентриран върху из-
ворите като основен пилон, около който трябва да се изграждат тезите за съ-
ответната правна реалия. Той обаче не предполага изграждането на изначално 
определени диалектически модели на историческото развитие47.

Важен елемент в неговото обяснение на структурата и съдържанието на па-
метниците е обичайното право, което пропива голяма част от неговото творчест-
во. При него то е опит да се обясни усещането за изживяваните от народа съби-
тия, въплътени в правото като своеобразна когнитивна конструкция.
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Резюме: Правната закрила на традиционните знания и на традиционните форми 
на културно изразяване е въпрос с нарастващо значение за правото на интелекту-
алната собственост. През последните две десетилетия се наблюдава повишена 
активност насочена към развитието на обективното право на интелектуалната 
собственост в тази област. Все по-често държави и местни общности поставят 
на международно ниво въпроса за необходимостта от създаването на правна за-
крила на техните традиционни знания и на изразните форми на традиционна им 
култура. Значимостта на този въпрос се обуславя от силно нарасналия интерес 
на бизнеса към проучването и използването на знания, опит и културни изразни 
форми на различни местни общности и на коренно население, за извличане на ико-
номически облаги чрез получаването на патенти, чрез създаването на музикални 
произведения и др. Докладът изследва в каква степен закрилата на интелектуал-
ната собственост може да послужи за правното регулиране на отношенията във 
връзка с използването на традиционните знания и традиционните форми на кул-
турно изразяване.

Ключови думи: традиционни знания, традиционните форми на културно изразява-
не, генетични ресурси, интелектуална собственост

PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE, TRADITIONAL FORMS 
OF CULTURAL EXPRESSION AND GENETIC RESOURCES THROUGH THE 

INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM

Prof. DSc Jivko Draganov 
„International Law and EU Law“ Department, Law Faculty, UNWE

Summary: The legal protection of traditional knowledge (TK) and traditional cultural 
expressions (TCEs) is a growing issue for intellectual property rights. The last two decades 
have seen an increase in activity aimed at the development of the system for protection of 
intellectual property in this area. Increasingly, states and local communities are raising 
the question at international level of the need to create legal protection for their traditional 
knowledge and their traditional cultural expressions. The importance of this issue is due to 
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the strong interest of business in the study and use of knowledge, experience and cultural 
expressions of various local communities and indigenous peoples, to derive economic 
benefits through obtaining patents, through the creation of musical works, etc. The report 
examines the extent to which the protection of intellectual property can be used to regulate 
the use of traditional knowledge and traditional cultural expressions.

Key words: traditional knowledge, traditional cultural expressions, genetic resources, 
intellectual property

1. Традиционните знания, традиционните форми на културно 
изразяване и генетичните ресурси като нематериални блага 

Понятието традиционни знания (TK – Traditional Knowledge) няма общо-
приета дефиниция. То се използва за означаване на широк кръг изразни форми 
на специфични знания, умения, опит и достижения на културата на определена 
местна общност (коренно население и др.), които са създадени, развити и които 
се предават през поколенията и могат да се разглеждат като част от културната 
или духовната идентичност1. Според възприетото от Световната организация 
за интелектуална собственост (СОИС) разбиране, традиционните знания се от-
насят до умения, практики, ноу-хау, иновации в областта на биоразнообрази-
ето, селското стопанство и здравеопазването. Липсва общоприета дефиниция 
и на понятието традиционни форми на културно изразяване (TCE – Traditional 
Cultural Expressions) 2. То се отнася до формите, в които намират израз твор-
ческите изяви на местните общности. Такива форми могат да бъдат музиката 
и танците, произведенията на традиционните художествени занаяти, обредите, 
народните приказки и сказания и др., които представляват форми на народното 
творчество (фолклора) 3. Генетичните ресурси се отнасят до биологичен мате-
риал, който се съдържа се в растения, животни или микроорганизми и който 
съдържа генетична информация, която има икономическа стойност и може да 
бъде възпроизвеждан4.

Българското законодателство не е възприело нито едно от посочените три по-
нятия като нормативно. До колкото съществува, правната уредбата на отношени-
ята във връзка с използването на посочените по-горе нематериални блага у нас 

1 Intellectual Property and Genetic Resources,Traditional Knowledge and Traditional Cultural 
Expressions. WIPO, 2020, p.13

2 Подробно за съдържанието на понятието виж в: Burri, Mira, Cultural Heritage and Intellectual 
Property (November 21, 2018). in The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law, edited 
by Francesco Francioni and Ana Vrdoljak (Oxford University Press, 2020), pp. 459-482, Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3288622

3 Двете понятия се разглеждат като синоними. СОИС е възприема понятието „традиционните 
форми на културно изразяване“, тъй като в някои общества думата „фолклор“ има негатив-
но значение.: Intellectual Property and Genetic Resources,Traditional Knowledge and Traditional 
Cultural Expressions. WIPO, 2020, p.15

4 Ibid, p.18
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попада в обхвата на закрилата на културното наследство5. Съгласно чл.2, ал.1 от 
Закона за културното наследство6, то обхваща нематериалното и материалното 
недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които 
са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или 
културна стойност. Чл. 6 обявява за културно наследство: наземните, подземни 
и подводни археологически обекти и резервати; историческите обекти и компле-
кси; архитектурните обекти и комплекси; етнографските обекти и комплекси; 
образците на парковото изкуство и ландшафтната архитектура; природните цен-
ности (образци), включително антропологични останки, открити при теренни 
проучвания, и останки на палеозоологията и култивирани растения; индустри-
алното наследство; произведенията на изящните и приложните изкуства; на-
родните занаяти; документалното наследство; аудио-визуалното наследство; 
устната традиция и езика; книжовните и литературни ценности; обичаите, 
обредите, празненствата, ритуалите и вярванията; музиката, песните и тан-
ците; народната медицина; кулинарните и етноложки традиции; народните 
игри и спортове. Част от изброените от Закона ценности са сред обектите, които 
се разглеждат като традиционни знания и традиционните форми на културно из-
разяване. Към традиционните знания можем да причислим народната медицина 
и култивираните растения, а към традиционните форми на културно изразяване 
съответно обичаите, обредите, празненствата, ритуалите и вярванията; музиката, 
песните и танците и кулинарните и етноложки традиции. Законът за културното 
наследство съдържа определя и обектите, които се включват в т.нар. нематери-
ално културно наследство, а именно: устни традиции и форми на изразяване, 
включително и езикът като носител на нематериално културно наследство; 
художествено-изпълнителско изкуство; социални обичаи, обреди и празнен-
ства; знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената; знания и 
умения, свързани с традиционните занаяти7. От анализа на разпоредбите на За-
кона може да се направи извод, че нематериалното културно наследство включва 
традиционните знания и традиционните форми на културно изразяване.

2. Международно сътрудничество в областта на закрилата на 
традиционните знания, на традиционните форми на културно 
изразяване и на генетичните ресурси

През последните две десетилетия международната общност предприе някои 
важни стъпки към намиране на решение на проблема с липсата на защита срещу 
свободното използване на традиционните знания и на традиционните форми на 
културно изразяване. През 2007 Общото събрание на ООН прие Декларация за 

5 Подробно относно културно-историческото наследство и интелектуалната собственост виж 
в: Драганов, Ж. Обекти на интелектуалната собственост. Сиби. С., 2016, стр.72 и сл. Виж 
също Burri, Mira, Cultural Heritage and Intellectual Property (November 21, 2018). in The Oxford 
Handbook of International Cultural Heritage Law, edited by Francesco Francioni and Ana Vrdoljak 
(Oxford University Press, 2020), pp. 459-482, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3288622

6 Обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., посл. изм. и доп., бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.
7 Чл. 42, ал.1 от Закона за културното наследство
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правата на коренното население8. Приемането на декларацията е резултат от мно-
гогодишни усилия на ООН. Първата работна група по въпросите на коренното 
население започна своята работа през 1982 година9. Декларацията представлява 
най-пълният международен акт за защита на правата на коренното население 
и установява универсална рамка на минималните стандарти по отношение на 
правата на коренното население, която се основава на съществуващата система 
за защита на основните права и свободи10. Чл. 31, параграф 1 от Декларацията 
признава на коренното население правото да поддържа, да управлява и да раз-
вива културното си наследство, традиционните знания и традиционните форми 
на културно изразяване, както и научните, технологичните и културни постиже-
ния, включително човешки и генетични ресурси, семена, лекарства, знания за 
свойствата на флората и фауната, устни традиции, литературни произведения, 
спортни и традиционни игри и изпълнителско изкуство. Второто изречение на 
посочената разпоредба признава правото на коренното население да поддържа, 
да управлява, да защитава интелектуалната си собственост над подобно култур-
но наследство, традиционни знания и изразни форми на традиционната култура. 
Чл.31, параграф 2 изисква от държавите да признаят тези права и да осигурят 
защита при тяхното упражняването.

Друга важна стъпка на международно ниво, насочена към създаването на за-
крила на традиционните знания, традиционните форми на културно изразяване 
и генетичните ресурси, е учредяването през 2000 година от държавите членки 
на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), на Междуп-
равителствения комитет по интелектуална собственост и генетични ресурси, 
традиционни знания и фолклор. След близо двадесет годишни усилия, Междуп-
равителственият комитет има установен краен срок да предложи многостранно 
споразумение, което да установи международноправната основа на защитата на 
традиционните знания. С Решение от 30 октомври 201911 Общото събрание на 
СОИС определя мандат на Комитета за 2020/2021 година, който включва като 
основна цел финализирането на споразумение за международен правен ин-
струмент, без да се предопределя естеството на връзката му с интелектуалната 
собственост, който да осигури балансирана и ефективна защита на генетичните 
ресурси, традиционните знания и изразните форми на традиционната култура12. 
Съгласно Решението на Общото събрание на СОИС, при изготвянето на спора-
зумението Комитетът трябва да вземе предвид Проекта на международен правен 
инструмент във връзка с интелектуалната собственост, генетичните ресурси и 
традиционните знания, свързани с генетични ресурси13 14. Все още, обаче, липсва 
8 Текстът на Декларацията е достъпен на адрес: https://www.un.org/development/desa/

indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
9 https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-

peoples.html
10 Ibid
11 https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/igc_mandate_2020-2021.pdf
12 Ibid, (a)
13 Ibid, (d)
14 Draft International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional 

Knowledge Associated with Genetic Resources. Проектът предвижда две основни цели, първата е 
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международноправен акт, който да определя вида и обхвата на правната закрила 
на традиционните знания, на традиционните форми на културно изразяване и на 
генетичните ресурси, който държавите трябва да предоставят чрез национално-
то си законодателство.

3. Закрила на традиционните знания, на традиционните 
форми на културно изразяване и на генетичните ресурси 
чрез законодателството в областта на интелектуалната 
собственост

СОИС определя два възможни подхода за осигуряването на правната закрила 
на традиционните знания, на традиционните форми на културно изразяване и 
на генетичните ресурси чрез системата за закрила на интелектуалната собстве-
ност – позитивен и защитен15. Защитният подход се отнася до въвеждането на 
механизми, които да не позволяват на лица, които не са свързани със съответни-
те местни общности да получат изключителни права върху традиционни знания, 
традиционни форми на културно изразяване и генетични ресурси. Пример за 
прилагането на защитния подход е създадената през 2001 година в Индия цифро-
ва база данни със знания от традиционната медицина, която да се използва при 
проверка на новостта на заявени за патенти изобретения16. Позитивният подход, 
от своя страна отразява идеята за създаване на възможности за придобиване на 
права на интелектуална собственост от общностите, които са носители на тра-
диционни знания и на традиционни форми на културно изразяване17. Това би 
им позволило да се противопоставят на използването без тяхното съгласие на 
традиционните им знания и на традиционните форми на културно изразяване от 
други лица и би създало възможност за извличане на икономически облаги, като 
разрешават подобно използване срещу заплащане на възнаграждение18. В този 
смисъл може да се тълкува и чл.31, параграф 1 от Декларацията за правата на 
коренното население, в който се прогласява правото на коренното население 
да поддържа, да управлява, да защитава интелектуалната си собственост над 

повишаване на ефикасността, прозрачността и качеството на патентната система по отношение 
на генетичните ресурси и свързаните с тях традиционни знания, а втората е да се предотврати 
неправилното издаване на патенти, които не са нови или които нямат изобретателска стъпка по 
отношение на генетичните ресурси и свързаните с тях традиционни знания. Текстът е достъпен 
на адрес: https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/pdf/igc_mandate_2020-2021.pdf

15 Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural 
Expressions. WIPO, 2020, p.22

16 Munzer, Stephen R. and Raustiala, Kal, The Uneasy Case for Intellectual Property Rights in 
Traditional Knowledge (April 30, 2009). Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Vol. 27, pp. 
37-97, 2009, UCLA School of Law Research Paper No. 09-16, Available at SSRN: https://ssrn.com/
abstract=1397367, p.52

17 Някои държави като Молдова, Казахстан и др. са приели специално законодателство в областта 
на закрилата на традиционните знания. Виж Борисов, Б., Борисова, Вл. Интелектуална собстве-
ност. Издателски комплекс – УНСС., С., 2015, стр. 593.

18 Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural 
Expressions. WIPO, 2020, p.22
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културното си наследство, над традиционните си знания и над изразните форми 
на традиционната си култура. Двата подхода не трябва да се разглеждат като 
взаимно изключващи се и могат да се съчетават.

Българското законодателство не съдържа норми, които да са израз на възпри-
ет у нас защитен или позитивен подход за закрила на традиционните знания, на 
традиционните форми на културно изразяване и на генетичните ресурси чрез 
интелектуалната собственост. Правила във връзка част с посочените обекти се 
съдържат в Закона за културното наследство, но те се отнасят единствено до 
функциите на държавата по опазването и популяризирането на нематериалното 
културно наследство и не предвиждат възможности за получаване на закрила на 
тези блага като интелектуална собственост, нито предвиждат механизми, които 
да осигуряват специфична защита срещу възможности на трети лица да придо-
бият права на интелектуална собственост на основата на нематериалното кул-
турно наследство. Фолклорът, което понятие19 включва устните форми на изра-
зяване и съответно е част от нематериалното културно наследство, но по силата 
на чл.4, т.3, е изрично изключен от авторскоправна закрила. 

Осигуряването на позитивна защита на традиционните знания и на тради-
ционните форми на културно изразяване чрез права на интелектуалната собстве-
ност, изглежда най-лесно осъществимо на основата на закрилата на правата вър-
ху марки. Това би позволило на местните общности да се противопоставят на 
използването на техни символи и други знаци на традиционната им култура от 
трети лица в търговията, като се предвиди възможност да подават опозиции сре-
щу заявки за регистрация на марки, които включват подобни символи и знаци. 
Пример за негативно засягане от подобно търговско поведение е използването 
от фирмата Лего на образи от културата на племето Маори20, които имат важно 
религиозно значение за тях. Допълнителен аргумент в подкрепа на идеята за 
защита на традиционните знания и традиционните форми на културно изразя-
ване чрез марковото законодателство е, че подобна защита може да включва и 
възможност за придобиването на изключително право от съответната общност, 
да използва подобни знаци в търговията и така да извлича икономическа облага. 
Възможно е да се търси решение и за предоставянето на специфична закрила на 
традиционните знания, които се отнасят до изобретения чрез съществуващата 
патентна закрила, но тук възниква въпросът с това кой ще е носител на правото 
на заявяване, както и въпросът относно новостта на тези изобретения. Най-не-
подходящ подход за предоставянето на позитивна закрила е чрез авторското пра-
во, тъй като то държи сметка за наличието на творчество на определен човек 
при създаването на правно закриляното благо, нещо което е невъзможно да бъде 
установено по отношение на традиционните форми на културно изразяване. 

19 „Устно народно творчество – песни, приказки, пословици и т.н.“. Андрейчин и колектив. Бъл-
гарски тълковен речник. Четвърто издание. Наука и изкуство, С., 2004

20 Frankel, Susy R., Trademarks and Traditional Knowledge and Cultural Intellectual Property Rights 
(November 10, 2011). TRADEMARK LAW AND THEORY: A HANDBOOK OF CONTEMPORARY 
RESEARCH, Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis, eds., Edward Elgar Publishers, 2008, Victoria 
University of Wellington Legal Research Paper No. 36/2011, Available at SSRN: https://ssrn.com/
abstract=1003608, p.9
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Възможностите за предоставяне на позитивна закрила на традиционните зна-
ния и на традиционните форми на културно изразяване трябва да бъдат разгледа-
ни при отчитане на основните идеи, които са залегнали при създаването на зако-
нодателството в областта на правната закрила на интелектуалната собственост и 
на основните принципи на тази закрила. Закрилата на интелектуалната собстве-
ност почива на необходимостта да се признае право на конкретно лице, създател 
на определен интелектуален резултат, да използва създаденото от него немате-
риално благо и да забрани на други да го използват за определен период от вре-
ме. След изтичането на този период, който е различен за различните обекти на 
интелектуалната собственост, всеки може свободно да използва нематериалното 
благо. Така се постига баланс между частния интерес на създателя и обществе-
ния интерес, и се създават стимули за развитие на творчеството. Концепцията за 
закрила на традиционните знания чрез правата на интелектуалната собственост 
е диаметрално противоположна на тези принципи. Целта на закрилата на тради-
ционните знания, на традиционните форми на културно изразяване и на генетич-
ните ресурси е, те да се ползват от защита без ограничение във времето. Невъз-
можно е да се установи кога и кой ги е създал. Интересът във връзка с тяхното 
използване не е този на техния създател, а на дадена общност. Ограниченото във 
времето действие на правната закрила на интелектуалната собственост, както 
и съдържанието на правата на интелектуалната собственост не съответстват на 
интереса на носителите на традиционни знания, на традиционните форми на 
културно изразяване и на генетичните ресурси. Ако в някаква степен закрилата 
на интелектуалната собственост може да допринесе за защитата на интереса на 
носителите на традиционни знания и на традиционните форми на културно из-
разяване, то това е чрез защитния подход, като се предвидят механизми, които 
да не допускат търговското им използване от лица, които не са свързани със 
съответните общности и без тяхното съгласие. Защитният подход би могъл да се 
приложи по отношение на издаването на патенти, регистрацията на промишлен 
дизайн и на марки и по отношение на защитата на търговската тайна. 

Заключение
Установената система за закрила на интелектуалната собственост не е в със-

тояние да предостави ефективна и подходяща закрила на правата и интересите 
на местните общности по отношение на защитата срещу използването от други 
лица на техните традиционни знания, на традиционните форми на културно из-
разяване и на генетичните им ресурси. Основните принципи на закрилата на ин-
телектуалната собственост и в частност принципът на ограниченото във времето 
действие на правната закрила, са пречка за установяване на ефективна закрила 
на посочените обекти, която трябва да е неограничена във времево отношение. 
Интелектуалната собственост е насочена към защита на интереса на създателя 
на конкретния интелектуален резултат, а закрилата на традиционните знания, на 
традиционните форми на културно изразяване и на генетичните ресурси – към 
интереса на една общност. Безспорно е налице необходимост от предоставянето 
на определено ниво на защита срещу евентуалното използване на системата на 
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интелектуалната собственост от трети лица, които да получат възможност да 
извличат икономически облаги от създадени от местни общности нематериални 
блага не следва да се допуска и именно в тази насока следва да се промени за-
конодателството на интелектуалната собственост. Правото на интелектуалната 
собственост не е удачно решение за осигуряването на позитивна закрила на тра-
диционните знания поради фундаменталните принципни различия при осигуря-
ването на закрилата на конкретното лице създател на интелектуални резултати 
и на груповия интерес на определена общност върху създадени от нея немате-
риални блага. За вторите следва да се създаде самостоятелна sui generis правна 
закрила.
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УТВЪРЖДАВАНЕТО НА СОЦИОЛОГИЯТА НА ПРАВОТО  
В ЛЕТОПИСА НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ И СЪВРЕМЕННИ 
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Проф. д-р Стефка Наумова
Юридически факултет на УНСС, ИДП – БАН
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Резюме: Социологията на правото от самото си зараждане се стреми да излезе 
извън рамките на юридическия позитивизъм и да “обгърне” правните явления с та-
къв научно-методологичен инструментариум, който позволява основните инсти-
тути на правото да се анализират в техния социален контекст и по този начин 
да улесни очертаването на определени прогностични тенденции в развитието на 
самата правна система. В летописа на Юридическия факултет на УНСС същест-
вено значение за утвърждаването на социологията на правото има проф. Стефан 
Бобчев.Съвременната социология на правото в новите демокрации се разглежда 
не само като абстрактна теория, възникнала в резултат на преодоляването на 
юридическия позитивизъм, а като конкретна практика, имаща за цел да утвърди 
принципа за господство на правото (Rule of Law).

Ключови думи: юридически позитивизъм, правна реалност, историческа школа, 
правно съзнание, емпирично правно-социологическо изследване.

THE ESTABLISHMENT OD SOCIOLOGY OF LAW  
IN THE ANNALS OF THE FACULTY OF LAW AND CURRENT  

TRENDS IN ITS DEVELOPMENT

Prof. Stefka Naoumova, Ph.D.
Faculty of Law – UNWE, Institute for Legal Studies-BAS

Summary: The sociology of law is one of those sciences of law, which from its inception 
seeks to go beyond legal positivism and to „embrace“ legal phenomena with such scientific 
and methodological tools that allow the basic institutions of law to be considered and 
analyzed. in their social context and thus to facilitate the delineation of certain prognostic 
trends in the development of the legal system itself. In the annals of the Faculty of Law 
Prof. Stefan Bobchev is of essential importance for the sociology of law. Modern sociology 
of law in the new democracies is seen not only and not so much as an abstract theory that 
emerged as a result of overcoming legal positivism, but as a concrete practice aimed at 
affirming the principle of the rule of law.
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1. Утвърждаване на социологията на правото в България 
и приносът на проф. Ст.Бобчев

Утвърждаването и институционализирането на социологията на правото в 
България е свързано както с възникването и обособяването на общата социо-
логия, така и с развитието на самата правна наука. Ето защо, когато говорим за 
развитието на правно-социологическите изследвания трябва паралелно да про-
следяваме развитието и на чистата правна наука, и на социологическото позна-
ние. Що се отнася до самата социология на правото sensu stricto, то следва да се 
отбележи, че става въпрос за едновременно развитие и на теоретичните основи 
на тази наука, и за началото на емпиричните социологически изследвания, които 
в Европа са вече факт, а тяхното начало у нас полага проф. Ст. Бобчев. През пе-
риода непосредствено след приемането на Търновската конституция в България 
започва един сравнително бърз подем на емпиричното социологическо изслед-
ване, което е свързано най-вече с бързите икономически процеси, изискващи 
събиране и обработка на емпирична информация, подпомагаща вземането на 
редица законодателни решения или промяна на законодателството по посока на 
европейските стандарти. По този начин емпиричното правно-социологическо 
изследване “изпреварва” теоретичните разработки. Доказателство за това са ем-
пиричните правно-социологически изследвания на проф. Бобчев, който е пионер 
в тази област.

Развитието на правно-социологическата мисъл у нас преминава през три ос-
новни периода. Първият фактически съвпада с периода на Възраждането, вторият 
се отнася към времето веднага след Освобождението и третият – след институ-
ционализирането на социологията на правото и признаването й за самостоятелна 
наука в общото семейство на науките за правото. Следосвобожденският период в 
развитието на правно-социологическата мисъл у нас практически съвпада с нача-
лото на конституционното развитие на страната и началото на либерално-демо-
кратичното ни законодателство. В края на 19-ти и началото на 20-ти век основният 
въпрос, пред който е изправена социално-политическата мисъл в страната, е за 
тенденциите на обществено-икономическото развитие на България. Този въпрос и 
в социологически, и в правно-социологически план се разглежда върху основата 
на концепции, характерни за европейската философска, социологическа, правна и 
икономическа наука през този период1. Именно тогава теорията на правото загубва 

1 Не е без значение фактът, че по-голямата част от основоположниците на правно-социологиче-
ската мисъл като се започне с проф. Бобчев и се продължи с Г. Бакалов, Д. Михалчев, П. Генов, 
В. Ганев, И. Янулов, Хр. Тодоров, Ив. Кинкел, Ст. Консулов, Т. Икономов, Н. Агънски и др. 
получават образованието си във водещи университети в чужбина. Чрез тези учени-изследова-
тели до България достигат идеите и теоретичните разработки на формиралите се вече в Европа 
правно-социологически школи.
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относително монистичния си характер и става разделението между трите фунда-
ментални науки за правото – теория, философия и социология на правото2.

Огромен принос за развитието на емпиричното правно-социологическо из-
следване през този период има проф. Ст.Бобчев3. Обикновено името и творчест-
вото на проф. Ст. Бобчев се свързват с историята на правото. Не са много изсле-
дователите, които разглеждат неговото творчество от малко по-широк зрителен 
ъгъл, а именно – в контекста и на философията, и на антропологията, и на соци-
ологията на правото. Оставените от проф. Бобчев публикувани и непублику-
вани ръкописи са безценен източник в съкровищницата както на правната, 
така и на правно-социологическата ни мисъл, допринесли твърде много за 
възникването и развитието на социологията у нас. За специалистите по со-
циология на правото не е странно, че възгледите на проф. Стефан Бобчев из-
лизат извън рамките на юридическия позитивизъм и догматично-нормати-
вистичното мислене4. Стефан Бобчев познава в детайли творчеството на пър-
вооснователите на това ново направление в обществознанието в Европа, много 
по-късно формирало се като социология на правото. Нещо по-вече – удивително 
е съвпадението между разпространените по времето, когато е апогеят на негово-
то творчество, идеи и възгледи за новата научна област, наречена социология на 
правото и неговите брилянтни разсъждения върху правната реалност и нейното 
основно място в социологическата структура на обществото.

Особено интензивно е развитието на правно-социологическата мисъл в Ев-
ропа в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Тогава именно се формира ново на-
правление в отрасловото социологическо познание– социологията на право-
то. Стефан Бобчев има безспорни заслуги за обосноваването както на предмета 
на общата социология, така и за разработването на основополагащи категории и 
понятия в областта на отрасловите социологически теории5. Нито един от съвре-
менниците му не отстоява с такава категоричност необходимостта правото да се 

2 За това допринасят възгледите на цяла плеяда мислители, като се започне от Огюст Конт, който, 
както е известно е “кръстникът” на социологията, премине се през творчеството на Спенсер, 
Макс Вебер, Емил Дюркем, Ойген Ерлих, Леон Петражицки, Бронислав Малиновски, Енрико 
Фери и др. (в Европа), Паунд, Парсънз и Мертън (в САЩ) за да се стигне до изграждането на 
цялостна теория на правно-социологическото познание.

3 Подробен анализ на правно-социологическите възгледи на проф.Бобчев се съдържа в: Наумова, 
С. Правно-социологическите възгледи на проф. Стефан Бобчев. (В:)Бобчеви четения. Правната 
наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев. Изд.комплекс УНСС, С.2, 2014, с. 38-47.

4 Два фактора допринасят, щото творчеството на проф. Бобчев да се причислява към съкровищ-
ницата на европейската правно-социологическа мисъл. Първият –широкопрофилното образова-
ние, което той получава и вторият – спецификата на правно-социологическото познание в края 
на 19-ти и началото на 20-ти век, до което той има възможност да се докосне и творчески да го 
обобщи и развие.

5 Още в предговора към “Сборник на българските юридически обичаи” той ясно посочва, че “.... 
първи път въ българската книжнина се появяват данни за мирогледа на народа върху държавния 
строй и държавното право и.....смея да вярвам,че предлаганите материали ще могат да послужат 
за да се внесе нова светлина в ембриологията на правните учреждения, въ правната история 
и етнология и изобщо въ социологията”. Бобчев, С. С. Сборникъ на българските юридически 
обичаи. Част втора. Държавно право. София, Печатница на П. М. Бжзайтов, 1908, с. ІV.
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разглежда като специфично социално явление, т.е. в неговия социален контекст6. 
Нещо повече – дори в онези на пръв поглед чисто нормативистки изследвания 
(напр. в учението му за правните субекти) Стефан Бобчев остава верен на по-ши-
рокия социологически подход7. 

Най-общо правно-социологическите възгледи и достижения на проф. С. Боб-
чев могат да бъдат обособени в три основни направления. На първо място – обос-
новаване на необходимостта от преодоляването на юридическия позитивизъм. 
На второ място – извеждане на историческия подход към правото, но в синхрон 
с философското и социологическото интерпретиране на правните явления. На 
трето място – прилагане на модерен инструментариум в изследване на правната 
област на обществения живот. 

С въвеждането на понятието “правна реалност” в юриспруденцията всъщ-
ност се определят границите на правно-социологическото познание. Ст. Бобчев 
разглежда правната реалност като структурообразуващ компонент в социал-
ната структура, посочвайки, че тя, заедно с останалите социални реалности е 
“...закономерно развиващ се и, за това, необходимъ продукт на обществения 
живот”8.Това той прави в период на силен сблъсък между господставщия по 
онова време юридически позитивизъм и опитите да се погледне на правото като 
на “явление в динамика”и че правното явление не може да се развие, без то да 
обхване и други елементи9. В този контекст специално внимание заслужава те-
орията на проф. Бобчев за т.нар. “трояко изучаване на правото”– догматическо, 
философско и историческо10. 

6 “...Догматиката се е задоволявала с тълкуване текстовете на законите. Юристът изучавал и тъл-
кувал текста на Corpus juris civilis, т.е. на това Юстинианово законодателство, което е обемало 
всичкото кодифицирано право: Кодексъ,Пандекти, Институции и Новели. Но човеческият ум не 
е могълъ да се задоволи съ едно такова сухо учение. Следъ време постави се въпросъ: що е пра-
во, като общо явление, а главно– каква е неговата същност, где се крие произходът му;защо и как 
са се появили и съществуват различни права в разни страни. Отговор на тези въпроси почнали 
да дават философските учения. Пак там.

7 “Лицето(persona) e основата на гражданското право; то влазя съ други лица въ договори и задъл-
жения. Сега се вижда много просто понятието на лицето, като субект на частното, на граждан-
ското право; но това понятие е преминало през дълговременни стъпала на развитие въ историята 
на правото”. Бобчевъ, С. С. История на старобългарското право (лекции и изследвания). София, 
Печатница на П. М. Бозайтовъ, 1910, с. 483 и сл.

8 Бобчевъ С. С. История на старобългарското право..., цит. съч., с. 25. По-късно самият В. Ганев 
определя тези елементи като “… емпирично обособени и действително отделени една от друга”. 
Ганев В. Съществува ли стопанска, правна, културна, битова реалност извън социална-та. – Год. 
Соф. унив. Юрид. фак., 27, 1932., с. 9.

9 “Това е така, защото в повечето случаи емпиричната действителност ни разкрива едновременната 
даденост само на някои от всички възможни категории социални реалности. Но нерядко емпирич-
ната действи-телност ни разкрива едновременната даденост на всички”. Бобчевъ С. С. История..., 
Цит. съч., с. 25. Вж. също Ганев В. Съществува ли..., Цит.съч.,с. 9.

10 “... Въ старо време, благодарение на подавляващето влияние на стройната, усъвършенствувана 
и пълна римска система на правото, то е било изучавано почти само догматически.. Явило се 
извън догматическото, ново становище за изучаване действуващето право, ново направление, 
философското, което си поставило за задача: да изучи сиситемата на правото въ неговите начала 
и идеи.Съвременното изучаване на правото се старае да даде надлежното място и на трите вида 
изучавания. Отъ това и съществуването на догма, на философия и на история на правото. В изу-
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Подчертавайки многократно в своите изследвания, че връзката между отдел-
ните елементи на правни явления е “етико-нормативна”, проф. Бобчев силно 
се доближава до психологическата теория на Л. Петражицки. Дори примерите, 
които двамата представят за да обосноват различията в моралното и в правното 
съзнание са почти идентични. Според Петражицки даването на милостиня на 
просяка не е елемент от правното, а от моралното съзнание. При Бобчев, този 
елемент на правосъзнанието се отнася повече до законодателя, а не до адресати-
те на правните норми. “Както пиянството, така и просията винаги е задавала 
грижи на законодателя. Въ всяка страна въ първите още епохи на едно благоу-
стройство, подирвани сж средства противъ просията11”.

В контекста на теорията за социалните групи Ст. Бобчев обосновава произ-
хода не само на малките, но и на големите социални групи, като към тях отнася 
специфични правни обединения – народ, държава. Той ги нарича “обществени 
групировки” или “обществени единства”, като по този начин неговата теория 
наистина естествено се вгражда в правно-социологическата теория на Ойген 
Ерлих и донякъде в теорията за ролята на социалните групи за интегритета в 
обществото чрез правото. Бобчев последователно отстоява идеята, че обществе-
ните групировки, обществените единства, юридическите личности, обществото, 
държавата се отличават по тяхното възникване и установяване, по тяхната същ-
ност, тяхното линеарно подреждане, преплитание и напластяване около едни и 
същи човешки личности като техни центрове 12. Едва ли има друг автор, който 
така обстойно да е изследвал задругата като специфична социална група в обще-
ството. Неслучайно изследователят на българската народопсихология Ив. Хад-
жийски посвещава твърде голяма част от духовната си енергия, анализирайки 
първоначалните достижения на проф. Бобчев върху задругата, обосновавайки по 
този начин формирането на основните компоненти на социологическата система, 
в рамките на които е разположена и правната област на обществения живот.

В края на 19-ти и началото на 20-ти век се появява научната категория “прав-
но съзнание”. Проф. Бобчев е един от първите изследователи, който разглеж-
да правното съзнание като основа на нормотворчеството и то на три нива – на 
нивото на личността, на нивото на обществото и на нивото на законодателя13. 
Анализите на Бобчев, дават мощен тласък на развитието на емпиричното прав-
но-социологическо изследване. Интересно е да се отбележи, че личността, която 

чаването на правото и трите становища са добили място на самостоятелни, особни юридически 
дисциплини, които имат тясна връзка, които допълнят една друга. Поне така е на повечето добре 
уредени юридически факултети. Бобчевъ С. С. История..., Цит. съч., с. 113.

11 Пак там, с.117.
12 Тази идея по-късно развива и В. Ганев. Вж. Ганев, В. Социологичният организъм и теория на 

колективни единства. – Год. Соф. Унив. Юрид. Фак., 30, 1935, 1-95.
13 “Правото не може да бъде изменявано по произвол; то е закономерно разви-ващ се и, за това 

необходимъ продуктъ на обществения живот... Единственият извор на правото е съзнанието на 
народа, което е органическа част на целия му мироглед.Ако се признава народъ, то трябва да се 
признава и обичайното право като резултатъ отъ деятелността на народния дух....Въ факта на 
па-зенето обичая отъ страна на народа се изразява неговото правосъзнание, така също, както то 
се изразява и въ законодателството му”. Бобчевъ, С. С. История....., Цит. съч., с. 25 и сл. 
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е специфична социологическа категория, рядко прилагана в правната наука, трай-
но присъства в анализите на Бобчев. 

Обективността в оценката на творчеството на проф. Бобчев изисква да се по-
сочи, че той не достига до онова равнище на своите теоретични и емпирични 
изследвания, които да му позволят ясно и точно да формулира предмета и обхвата 
на социологията на правото. Обосновавайки, обаче, историческия подход към 
правото, той всъщност се доближава до онова, което днес се определя като исто-
рическа школа в социологията на правото. Нещо повече – критикувайки и някои 
представители на социологията, които твърдо се придържат към позитивизма, 
той на практика извежда основната теза в социологията на правото, а именно – 
необходимостта от изучаването на правото в неговия социален контекст14. За-
дълбочено изучил социологическите идеи на Фридрих Карл фон Савини, Бобчев 
с лекота се позовава на историческата школа в социологията на правото. “...За-
слугата на историческата школа, въ лицето на Мозеръ, Шлосеръ, а по-сетне 
Хуго, Айхорн, Савини и Пухта се заключава главно въ това, че тя приложи към 
изучаването на правото новата идея на закономерното историческо развитие 
и с това определи отрицателното си отношение към теорията на естестве-
ното право”15.

Безспорно най-голямата заслуга на проф. Бобчев в областта на социологи-
ята на правото е въвеждането за пръв път у нас на емпиричното социологиче-
ско изследване. На практика с името на проф. Ст. Бобчев е свързано началото 
на емпиричните правно-социологически изследвания в България. През 1882 г. 
той реализира голяма анкета върху българските юридически обичаи16. За провеж-
дане на своите изследвания той ползва специален екип от учители, студенти, 
свещеници и кметове и прилага по един съвършен начин прецизен социологи-
чески инструментариум. В граничните зони на юридическата проблематика и 
историко-етнографския анализ се открояват определени правно-социологически 
възгледи. Те не се ограничават само върху осветляването на понятието „задруга“ 
като една структурна част на обществото с неотменима историко-юридическа 
характеристика, но имат и по-широк обхват – емпиричен анализ на въпросите 
относно правото, морала и другите системи за социален контрол. За пръв път е 
14 “...Английският историкъ Фриманъ изясни надлежно въпроса за природата и задачата на срав-

нителния методъ при изучаването на държавно-правните явления. Той разделя на три категории 
причините за прилики (сходства), които се срещат в учрежденията на сродните народи – пряко 
заемане,... еднаквост на условията... общността на произхождението....Има учени социолози, 
които отхвърлят третята група от причини....Много е важно как се изучава една наука. От ме-
тодите при изучаването зависи до голяма степенъ сполуката на това изучаване”... Въ най-ново 
време сравнителниятъ методъ е вече приетъ, като най-сигурно средство за правилно, научно из-
следване явленията от областъта на правния живот”.Тук Бобчев има предвид сравнително-прав-
ното изучаване, при което под въпрос се поставя класическата формула за източниците на пра-
вото. Вж. по подр. Бобчевъ С. С. История на...Цит. съч., с. 15 и сл.

15 Пак там.
16 Бобчевъ, С. С. Сборникъ на българ. юридически обичаи. Част І. Гражданско право. Том І. 

Се-мейно право. Пловдивъ, 1897. Бобчевъ, С. С, Сборникъ на българ. юридически обичаи. Част 
І. Гражданско право. Том ІІ. Отдели ІІ, ІІІ и ІV. Вещи. Наследсво. Обязателства. София, 1902. 
Бобчевъ, С. С, Сборникъ на българските юридически обичаи. Част втора. Държавно право. Со-
фия, Печатница на П. М. Бжзайтов, 1908.
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събрана много ценна, при това репрезентативна социологическа информация, 
отнасяща се до правните и моралните възгледи на българското общество, упра-
влението на държавата, източниците на правото, правното регулиране на брака, 
разводите, правното положение на извънбрачните деца, съпружеската изневяра, 
някои основни форми на социална девиация, правното и моралното съзнание на 
различни социални групи.

Завидна е лекотата, с която проф. Бобчев операционализира сложните юри-
дически понятия при съставянето на основния инструмент на своите емпирични 
изследвания – въпросникът за пряка анкета и интервю и ги приспособява към 
нивото на изследваната генерална съвкупност. Методиката на извадката, която 
той ползва е съобразена напълно с методите на емпиричното правно-социоло-
гическо изследване. За пръв път у нас емпиричното правно-социологическо из-
следване става факт, при това на нивото на емпиричните изследвания от ранния 
период на европейската правно-социологическа школа с нейната методология и 
методика.

Бобчев в своите изследвания се позовава на един своеобразен изследовател 
(В. Богишич), който, използвайки метода на анкетата, се опитва да събере све-
дения за развитието на обичайното право в България17, като в известна степен 
копира този метод в своите анкетни проучвания, но сам посочва, че неговата 
методика е по-усъвършенствана18.

По своята задълбоченост и богатство от данни емпиричните изследвания на 
Ст. Бобчев и днес са ценен източник за сравнение при всяко конкретно проучване 
в тази насока, особено що се отнася до изключително интересните допирни точки 
между правото и морала като основни нормативни системи. Цялото творчество 
на проф. Ст. Бобчев е проникнато от един особен стремеж – никога да не поставя 
явленията и реалностите в застинала рамка, а това е характерно именно за соци-
ологическия подход. Затова е силна и приемствеността между основоположници-
те на социологията на правото и днешните представители на тази наука.

2. Съвременни тенденции в развитието на социологията на 
правото

Когато говорим за съвременни тенденции в развитието на социологията на 
правото, не можем да не споменем твърде сполучливата периодизация на съ-
временното развитие на социологията на правото, направена от Ф. Селзник. 
Той посочва, че след известно затишие, в края на петдесетте години на XX век, 
настъпва „бум“ в развитието на социологията на правото, която се опитва да 
обясни новата правна реалност чрез обусловеността й от обществото, без обаче 

17 Става въпрос за съставения от В. Богишич (професор по история на славянските законодател-
ства в Новорусийския университет в Одеса (1869 г.) и член на Българското книжовно дружество) 
въпросник от 352 въпроса върху славянското обичайно право. Богишич разпраща въпросите (на-
ричани от него Упътване за описване на правните обичаи, които живеят в народа) до различни 
лица в Сърбо-Хърватско и в България. От българска страна получава отговори от С. Захариев и 
Д. Оджаков, студент в Одеса.

18 Бобчевъ, С. С. История на старобългарското право. С., 1910, с. 60-63.
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да стеснява рамките на изследванията до емпиричното познание19. В сблъсъка 
обаче между две коренно противоположни концепции за правото (едната – ета-
тистка, изградена върху разбирането, че правото е въздигната в закон воля на 
господстващата класа, а другата – антиетатистка и плуралистична, изразяваща 
възгледа, че правото е въплъщение на принципите за справедливост и за върхо-
венство на закона (Rule of Law) в едно гражданско общество) е трудно не само 
да се разработят унифицирани концепции за правото и за различните правни 
системи, но също така с еднакъв успех да се приложат методики, изследващи 
реалното функциониране на правото. Неслучайно се смята, че Шестият свето-
вен конгрес по социология, проведен в Евиан, Франция, през 1966 г., „избистря“ 
концепциите и тенденциите на развитие на общата социология, но едва на след-
ващите конгреси се очертават по-ясно посоките на развитие на социологията на 
правото. На Седмия световен конгрес по социология, проведен във Варна през 
1970 г., социологията на правото вече „присъства“ активно и основна част от 
докладите са посветени на нейното бъдещо развитие.

Позовавайки се на Селзник, Подгурецки посочва, че периодизацията в раз-
витието на социологията на правото, направена от него, е основа, върху която 
по-лесно могат да се очертаят и съвременните тенденции в нейното развитие20. 
Според Селзник съществуват три етапа в развитието на социологията на пра-
вото, обединени от стремежа на представителите й да създадат и развият една 
наистина независима и самостоятелна наука. Ранният (първи) етап, наречен 
„елементарен“ и „месиански“, се характеризира със стремежа да се откроят и 
идентифицират значимите проблеми, обект на изследване от социологията на 
правото. През този етап активната роля принадлежи на социологически ори-
ентираните философи от Европа и също така социологически ориентираните 
юристи от САЩ. Вторият етап – „бумът“ на емпиричните правно-социологиче-
ски изследвания, се характеризира със стремежа на социолозите на правото да 
натрупат достатъчна по обем емпирична информация за социалното действие 
на правото, да усъвършенстват инструментариума (техниките и методиките) за 
събиране на такава информация, да се докаже необходимостта от периодични 
емпирични изследвания в областта на правото. Третият етап е вече период на 
истинска автономност и зрелост на социологията на правото, съчетание между 
теория и емпирика, изграждане на собствена теория, която е освободена от прав-
ния догматизъм и не е толкова зависима от количествените методи.

Периодизацията на Селзник не би била пълна, ако към нея не се добави онова, 
което той сам посочва като „нов етап“ в развитието на правно-социологическата 
мисъл, а именно – динамичните промени в обществото, настъпили след пада-
нето на Берлинската стена, ориентирането на страните от Централна и Източна 
Европа към съвършено нови правни системи, както и разширяването на ЕС.

Процесът на преодоляване на погрешната етатистка теза за правото, посочва 
Подгурецки, не би могъл да се осъществи без неимоверните усилия именно на 
19 Selznik, Ph. The Sociology of Law. (In:) Sociology Today. Problems and Prospects. New York, 1959, 

p. 115-127.
20 Podgorecki A. Law as an Instrument of a Good and Efficient Government. (In:) Sociology of Law. 

Warszawa, 1999, p. 20 – 21.
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социолозите на правото, а не на самите юристи21. Подобни разсъждения споде-
лят и Р. Тревес, В. Алберт, Н. Луман, В. Ферари, Ж. Арно, Ж. Комай, чиито за-
слуги за институционализирането и съвременното развитие на социологията на 
правото днес никой не подлага на съмнение22. В края на седемдесетте години на 
XX век се формират няколко школи в областта на социологията на правото, вся-
ка със своя специфика и тенденции на развитие. Сред тях водещо значение има-
ха полската, унгарската, италианската, скандинавската, френската, японската и 
американската23. В редица европейски страни социологията на правото утвърди 
своите позиции, противопоставяйки се директно или индиректно на етатисткото 
разбиране за правото и неговата роля за запазване на системата.

В контекста на новите предизвикателства, породени от разширяването на ЕС, 
социологията на правото е изправена пред редица непознати досега и твърде 
специфични за обществото и правото изисквания. От една страна, отпаднаха ре-
дица идеологеми, които в по-голяма или по-малка степен даваха „храна“ на кри-
тиката срещу „буржоазната“ социология и социологията на правото в частност, 
от друга страна обаче, изследователите от развитите демократични страни също 
в известна степен значително стесниха периметрите на своите изследвания. 
Глобализацията на обществото (в технологичен, икономически24, политически, 
социо-културен и т.н. план), изисква адекватни методи за неговото изследване. 
Преосмислят се редица парадигми, служещи като опорни точки за изграждането 
на общоприложима теория за правото и за неговото социално действие.

От друга страна, самата правна област като елемент от структурата на об-
ществото е подложена на динамична промяна. Следователно основният въпрос, 
който отново се поставя, е за взаимната обусловеност и взаимното влияние на 
по-общия от гледна точка на стабилност социален фактор и по-гъвкавата, но 
по-трудно уловима чрез емпирични показатели правна реалност. Все пове-
че социолози на правото си задават въпроса дали ако социологията на право-
то, съгласно периодизацията на Селзник, днес се намира в своята трета фаза 

21 Podgórecki, A. Op. cit, p. 7.
22 Вж. Treves, R., J. F. Glastravan Loon.Norms and Actions. National Reports on Sociology of Law. The 

Hague, M. Nijhoff, 1966; Aubert, V.(ed.) Sociology of Law. Penguin Publications, 1969; Luhman, 
N. A., Sociological Theory of Law. London, Routledge and Kegan Paul, 1988; Ferrari V. Developing 
Sociology of Law. Milano. Giuffre, 1990.

23 Това разделение има по-скоро георафски, а не съдържателен заряд и това следва да се има предвид 
при извеждането на основните характеристики на всяка една от посочените школи.

24 Достатъчно е тук да се спомене световната икономическа криза с нейния пик през 2010-2012 г., 
като състояние на обществото, при наличието на което всяко неадекватно правно решение би 
могло да доведе и до неадекватна реакция на правното съзнание на огромни социални групи, а 
оттам – до засилване на патологичните характеристики на институциите и дезорганизация на 
цялата социална система. Вж. Наумова, С. Функционални особености на правното съзнание в 
условията на икономическа криза. – Световната криза и България – правни аспекти. С., Изд. 
УНСС, 2011, с.10-25. В условията пък на пандемията, предизвиката от COVID-19, правната 
система е силно зависима от очертаването чрез социологията на правото на необходимостта от 
определени законодателни промени, както и от адекватните действия на представителите на съ-
дебната власт с оглед на реализирането на основния принцип на ЕС – върховенството на закона.
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(аналитичната фаза), то може ли от нея да се изисква формулирането на законо-
мерности и правила с по-обща валидност25.

На редовните годишни конгреси на Research Committee on Sociology of Law, 
се представят по-общи или по-конкретни опити за систематизиране на основ-
ните задачи на социологията на правото през 21-ви век. Всички те се обединяват 
около необходимостта от нова идентификация на самото право, а също така на 
избистряне на концепцията за господство на правото (Rule of Law). Новата па-
радигма на правно-социологическото познание следва да бъде така определена, 
че да се избегне опасността от ново догматизиране. “Принципът Rule of Law, 
посочва Курчевски, днес с много голяма охота се демонстрира от юристите 
като нова парадигма, противопоставяща се на любимата им доскоро тема 
за правовата държава. Без самите юристи обаче да си изяснят кое отличава 
съвременното разбиране за легитимността на правото и онова право, което 
донесе на хората и фашизъм, и тоталитаризъм, трудно можем да възприемем 
тази нова тенденция за заменяне на старите форми с (псевдо) ново съдържа-
ние”26. В тази констатация наистина се съдържа едно предупреждение и то е, че 
колкото и правилна и привлекателна да е дадена социална теория за определен 
етап от развитието на обществото, то тя неминуемо ще се обърне срещу само-
то общество, ако остане застинала в първоначалния си вид. Принципът Rule of 
Law е един от най-привлекателните в съвременната юриспруденция, в теорията 
и практиката на редица законодателни решения. Гражданското общество днес е 
удовлетворено – политическият плурализъм като конституционна гаранция за 
спазване на принципа за господство на правото е най-точно мерило за демокра-
тичността на управление. В същото време обаче самата правна система все още 
не е изживяла напълно реформаторския период. Тепърва, посочват социолозите 
на правото, предстои новата парадигма на правно-социологическите изследва-
ния да бъде емпирично проверена 27.

В разглеждания контекст основните задачи на социологията на правото в 
днешното динамично време могат да бъдат групирани в няколко направления. 
На първо място – утвърждаване на собствения обект на изследване при отчи-
тане на настъпилата глобализация на обществените процеси; На второ място – 
осмисляне на концепцията за социалните конфликти като източник на социал-
ното развитие и приложимостта на правото при новите условия като средство 
за тяхното разрешаване; На трето място – приложимост на феноменологичния 
подход към правото като специфично социално явление, като се търсят надежд-
ни емпирични индикатори на правното съзнание и тяхната роля за формиране 
на поведението в правната сфера; На четвърто място – доразвиване и допъл-
ване на структурно-функционалния анализ на правото при откриване на нови 
причинно-следствени връзки, породени от новите социални реалности; На пето 

25 Вж. Podgorecki, A. Op. cit., p. 20; също Trevino, A. The Sociology of Law. Classical and Contemporary 
Perspective. St. Martin‘s Press, New York, 1996, p. 329 – 330.

26 Kurczewski, J. Representing Self, Electorate, and the Nation. Considerations on Polish Assembly. (In:) 
Proceedings of IASS. Warszawa, 1999, p. 141 – 144.

27 Това е и един от основните проблеми, разискван перманентно на поредните годишни конферен-
циии на RCSL.
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място – изследване на социалните детерминанти на отклоненото поведение и ро-
лята на правния фактор за тяхното преодоляване; На шесто място – изследване 
на новите институти на правото, титулярите на трите власти и социологическите 
характеристики на квазидемократичните институти; На седмо място – социоло-
гически характеристики на законодателството в контекста на европейските стан-
дарти и евроантлантическата правна интеграция и открояване на новата роля на 
националното законодателство28. На осмо място –правно-социологически ана-
лиз на функционалните особености на правното съзнание в условията на глоба-
лизация и прегрупиране на традиционните ценности.

С посочената по-горе схема, разбира се, не се изчерпва цялостно проблемати-
ката на социологията на правото, но тя служи като изходно начало на развитието 
на правно-социологическите изследвания в условията на съвременното дина-
мично общество и неговата сложна структура, в която правната област играе все 
по-съществена роля.
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Резюме: От пролетта досега 2020 г. е необратимо преплетена с думата „панде-
мия“. Термини, предизвикващи безпокойство, като „криза“, „епидемична обста-
новка“ и „извънредно положение“, присъстват неизменно в медиите и общест-
вените разговори. Макар да изглеждат подходящи, тези термини и тревогите, 
които неминуемо предизвикват – като обективна невъзможност за „контрол над 
ситуацията“ – може да бъдат използвани за политически цели. Например законo-
дателството за извънредно положение отдавна се използва от авторитарни по-
литически лидери за разширяване и злоупотреба с дадената им власт, а извън-
редните правомощия се използват все по-често в демократичните страни с по-
тенциално дългосрочни ефекти върху върховенството на закона и естеството на 
политическите институции. Може да се приеме, че е необходимо да се предпри-
емат извънредни „спешни“ мерки, за да се запази животът вследствие на глобална 
„пандемия“, но същевременно е нужно да се внимава как точно тези термини се 
използват, за да оправдаят политическите принципи, които са били в действие 
преди избухването на COVID-19.

Ключови думи: глобална пандемия, извънредно положение, принципи от Сиракуза

POLITICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE PANDEMIC LANGUAGE

Prof. Gabriela Belova, PhD
Assoc. Prof. Gergana Georgieva, PhD

Department of International Law and International Relations,
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad,

Summary: Since spring 2020 has been irreversibly intertwined with the word “pandemic”. 
Terms causing concern such as “crisis”, “epidemic situation” and “state of emergency” 
are invariably present in the media and public conversations. While appropriate, these 
terms and the anxiety they inevitably provoke – such as the objective impossibility of 
“control over the situation” – can be used for political purposes. For example, emergency 
legislation has long been used by authoritarian political leaders to expand and abuse 
power, and emergency powers are increasingly used in democracies with potentially 
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long-term effects on the rule of law and the nature of political institutions. It may be 
considered necessary to undertake extraordinary “urgent” measures in order to save lives 
as a result of a global “pandemic”, but concurrently care should be taken to see exactly 
how these terms are used to justify the political principles that had been in operation 
before the outbreak of COVID-19.

Keywords: global pandemic, state of emergency, Siracusa principles

Пандемията COVID-19 ще остане най-определящото събитие през 2020 г. В 
продължение на много месеци (от пролетта на 2020 г.) медиите атакуват еже-
дневно с новини за броя на случаите, методите за защита и лечение на болестта. 
Всичко това не може да не се отрази върху речта и езика.

В много авторитетни английски речници – Уебстър, Оксфорд – вече са вклю-
чени думи, свързани с тази инфекция. Например, акронимът COVID-19 (съкра-
тен за COronaVIrus Disease – 2019 или коронавирусна инфекция/болест 2019) 
вече е официализиран.

Една от първите дискусии, които се провеждат в началото на годината, е дали 
избухването на COVID-19 е епидемия или пандемия. И двете думи произхождат 
от древногръцки език: epi = сред, pan = всички и dēmos = народ. По този начин 
гръцката дума „епидемия“ се отнася до болест (особено чума), която се задържа 
на едно място и е „сред“ група хора. Няколко века по-късно терминът пандемия 
се използва за означаване на заболяване, което засяга всички хора или по-широк 
кръг от населението. Декларацията на СЗО (Световната здравна организация), 
че COVID представлява пандемия, се основава на нейното разпространение в 
различни континенти и народи и по този начин е правилна и от медицинска и 
езикова гледна точка.1

Експерти посочват, че думата „карантина”, която в миналото, се е използвала 
за група хора, изолирани от другите, от обществото, придобива нов смисъл – 
сега терминът се използва в смисъл, че всеки е изолиран от всички.

В статия за арменския геноцид на K. Beledian, който може да изглежда да-
леч от темата, авторът изразява интересна идея: „Можете да разпространявате 
съмнения относно възможностите на езика, а след това си мислите, че езикът 
ви принадлежи. [...] Катастрофата е на езика. Не искам да кажа, че геноцидът е 
езиково явление, че не съществува, че не е историческо събитие.... Но всичко, 
което се случва около нас съдържа и чисто езикови последици, дори ако сме 
свикнали да не обръщаме внимание на това2. Ако не беше думата „геноцид”, 
щяхме да построим друга асоциативна система, иначе нямаше да имаме понятие 
за целенасочено и систематично унищожаване, отчасти или изцяло, на дадена 
национална, етническа, расова или религиозна група3.

1 Coen, A., Coury, D. Political Talk: The Political Implications of Pandemic Language, 21 April 2020. 
Достъпно на https://cahsseffect.org/faculty/political-talk-the-political-implications-of-pandemic-
language/.

2 Beledian, K. In the Language of catastrophe. Достъпно на https://quod.lib.umich.edu/a/
abs/13469760.0023.104/--in-the-language-of-catastrophe?rgn=main;view=fulltext.

3 Чл.2 от Конвенцията за преследване и наказване на престъплението геноцид, приета на 9 декем-
ври 1950 г. с Резолюция 260 А(ІІІ) на Общото събрание на ООН. Ратифицирана с Указ №300 от 
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От историята са известни десетки събития, които са здраво вкоренени в ези-
ка, политиката и културата: холера, испански грип, Холокост, Чернобил, Фуку-
шима, урагана Катрина и др. Впоследствие около такива понятия се формират 
някои асоциативни и семиотични полета, които в крайна сметка се превръщат 
в затворени системи. „Езикът на катастрофата” е езикът, на който обсъждаме, 
пишем, говорим за пандемиите, използвайки думи и асоциации за това събитие.

На руски език например, се появяват упреци и критични оценки по отноше-
ние на предприеманите мерки, свързани с игра на думи „воз-действие” по анало-
гия с ВОЗ като възприетото в езика съкращение за СЗО (Всемирная организация 
здравоохранения).

Много анализи върху новия коронавирус се фокусират върху медицинските 
предизвикателства и икономическите разходи. Но проблемът има значение и за 
това как се замисля и провежда създаването на политики. Тъй като обществени-
ят дневен ред се фокусира върху контрола на заболяванията, свързаните с него 
политически въпроси вероятно ще бъдат включени в неговия образ. Изправени 
пред вирулентен патоген, всичко започва да изглежда като вирус. Подходът, под-
ходящ за борба с инфекциозните болести, може да се появи отново в по-малко 
подходящи области, отслабвайки способността за насочена промяна.

Езикът на патологията е от основно значение за текущите събития от извест-
но време. „Заразата“ на пазарите, „механизмите за предаване“, „излагането“ на 
риск, „пандемия“, „криза“ и др. са често срещани термини за анализ. Концеп-
цията за заразяване става все по-популярна в края на 90-те години по време на 
азиатската финансова криза (или „азиатския грип“), тъй като икономистите и 
политиците на Международния валутен фонд се вдъхновяват от колеги в изслед-
ването на болестите. Историците отбелязват, че интересът към терминологията 
на епидемиологията е видим от проследяването на поредица от огнища – птичи 
грип (1997), SARS (2002) и свински грип (2009), чиито ефект е популяризиране 
на концепции, които да формират описанието и управлението на Голямата реце-
сия, особено при кризата в еврозоната от началото на 2010 г.4 

Миграционната политика е друга област, в която тази перспектива е възпри-
ета. Открито расистките възгледи, в които мигрантите се считат за разпростра-
няващи болести или дори самите те да са болест, са меко казани груби изрази. 
Човек вижда следи от епидемиологично мислене и в по-малко драматични офи-
циални реакции на движението на хора. Концепцията за „горещата точка“ става 
централна за общоевропейските политики, насочени към контрол на вътрешната 
миграция през есента на 2015 г., обозначавайки местата на концентрирана не-
регламентирана миграция на границата на ЕС. Горещите точки стават места за 
целенасочени мерки и засилен мониторинг, обединявайки местни служители и 
наднационални агенции във „фронтови“ държави членки. Граничният контрол 
на ЕС продължава да се управлява при тези условия.

23 юни 1950 г.
4 White, J. COVID-19 and the language of pathology: when public health vocabularies advance into 

parallel domains 19 March 2020. Достъпно на https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/language-of-
pathology/.
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Тъй като метафорите и аналогиите, свързани с общественото здраве, на-
предват в паралелни области, те се присъединяват към тези, които са извлечени 
от други аспекти на природния свят – бури, наводнения, сили и ефектите на 
гравитацията. С появата на новия коронавирус може да се очаква незабавното 
привличане на тези натуралистични образи да расте – говори се за например 
„ваксиниране на икономиката“ и изграждане на нейния имунитет. Тези перспек-
тиви са широко разпространени, защото отговарят на някои мощни интереси и 
резонират с някои вкоренени идеи за същността на икономиката, политиката и 
обществото, тъй като изразяват дълбока политическа логика.

През повечето време натуралистичните перспективи могат да бъдат начин 
за рационализиране на ограничената намеса от страна на властите. Когато со-
циално-икономическите предизвикателства се разглеждат като разширяване на 
природните сили, те предизвикват понижени очаквания за това какво може да 
постигне политиката. Проблемите в най-добрия случай могат да бъдат управля-
вани и опитомявани и, докато се търсят причини, те са склонни да бъдат тре-
тирани като груби факти – неща, които могат да бъдат взети предвид, но не и 
променени. Изготвянето на политики се счита по същество за отговарящо на 
динамиката, която вече е в ход.

И обратното, когато разходите за дадена перспектива стават неустойчиви, на-
турализаторският възглед се удвоява като лиценз за нарушаване на съществу-
ващите ангажименти, независимо дали са политически обещания или законови 
ограничения. Когато нещо се оприличи на инфекциозна болест, то се оприличава 
на това, което е непредсказуемо и може да се развива експоненциално, прикан-
вайки действия, които се приспособяват към изискванията на момента. Колкото 
и логично да е това за справяне с епидемия, то предлага безплатен пропуск за 
преценка и непоследователност в други аспекти на управлението. И когато въз-
становяването на здравето е подразбиращата се цел, може да се очаква това да се 
комбинира с консервативна ориентация към голяма част от статуквото.

Ключов смисъл на политиката като контрол на заразата е, че служителите 
се сблъскват с предизвикателства, за които те не са причината. Разглежданите 
проблеми – във финансите, миграцията, социалния ред и другаде – се разглеждат 
като спонтанно развитие, а не като ефект от минали избори. Сравнението със за-
разна болест отделя проблемите от по-широк социален и политически контекст. 
Това е, разбира се, един от начините, по които длъжностните лица могат да се 
стремят да намалят своята отговорност. Когато предизвикателствата, пред които 
са изправени, се натурализират, те възникват не по тяхна вина. За тези, натова-
рени с администрирането на икономика, склонна към криза, стигнало се до тък 
отчасти чрез политически решения, привлекателността на понятия като зараза 
е разбираема. По същия начин се вижда привлекателността на приписването на 
всякакви трудни обстоятелства на появата на вирус (бюджета на Обединеното 
кралство през март 2019 г.)5: икономическата стагнация, чиито причини са дъл-

5 Budget 2020: Chancellor pumps billions into economy to combat coronavirus. Достъпно на https://
www.bbc.com/news/uk-politics-51835306.
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гогодишни, заедно с множество нежелани социални условия, след това се преде-
финират като болести, възникнали от нищото.

Една от последиците от инфекциозните болести е да се изгради привлекател-
ността и правдоподобността на шаблона за изготвяне на политики, който лесно 
да се прехвърли в други области – шаблон, в който ролята на длъжностните лица 
е да използват дискреционни средства за управление на проблеми, които никой 
не причинява. Колкото и да е решаващ приносът на епидемиологията днес, по-
добна перспектива едва ли ще е достатъчна, за да се справи със социално-ико-
номическите предизвикателства, за които изглежда са необходими трансформа-
ции, а не корекции. Днес повече от всякога е очевидно, че кризите са свързани 
със структурите и приоритетите на обществата. От сътресенията на съвремието 
се надяваме да се появи друг вид съзнание, по-възприемчив към това как соци-
алният свят е неприводим към естествения.6

В светлината на периодически възникващи политически вълнения и кризи в 
различни държави, в международноправната доктрина се появява загриженост-
та, че някои държави използват извънредните ситуации за оправдаване на злоу-
потреби и незаконна поддръжка на диктаторски режими. Това подкопава спаз-
ването на върховенството на правото и защитата на правата на човека. Има две 
основни тълкувателни пречки пред защитата на правата на човека по време на 
извънредни ситуации в дадена държавата. Първо, редица правителства се при-
държат към разбирането, че по време на криза, те са свободни от всяка форма 
на контрол и могат да прибягват до всякакви средства, необходими за справяне 
с кризата. Второ, правителствата смятат, че международните хуманитарни кон-
венции са неприложими, когато конфликтът е изцяло вътрешен и не е обявена 
война. 

Както подчертават някои изследователи през периода 1985-2014 г. извън-
редно положение е било обявявано в поне 137 държави7. Логичен е изводът, 
че държави без конституционни разпоредби относно извънредното положение, 
прибягват до него значително по-често от държавите, чиито основни закони съ-
държат подобни разпоредби. Допълнителен анализ показва, че е важно да се 
направи разграничение между извънредни ситуации, обявени поради природни 
бедствия, и тези, обявени в резултат на политически сътресения. Държавите са 
по-склонни да обявяват изънредно положение при големи природни бедствия, 
още повече че те акумулират по-малко ресурси8. 

В Резолюция, приета на 30 август 1977 г., Подкомисията на ООН за предотвра-
тяване на дискриминацията и защита на малцинствата изисква от Европейския 
6 White, J. COVID-19 and the language of pathology: when public health vocabularies advance into 

parallel domains 19 March 2020. Достъпно на https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/language-of-
pathology/.

7 Bjørnskov, Christian & StefanVoigt Why do governments call a state of emergency? On the determinants 
of using emergency constitutions, European Journal of Political Economy, Vol. 54, September 2018, 
pp. 110-123. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.01.002.

8 Относно конкретни сценарии, свързани със сигурността на държавите в условията на корона-
вирусната падемия вж. Иванов Г. Националната сигурност на държавата в условията на панде-
мия от коронавирус, сп. „Национална сигурност”, бр. 3, ISSN: 2682-941X & ISSN: 2682-9983 
https://nacionalna-sigurnost.bg/broi-3/
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икономически и социален комитет, чрез Комисията на ООН по правата на чове-
ка9, да направи анализ на връзката между правата на човека (особено при задър-
жане за неопределено време без повдигнато обвинение или законно основание) 
и състояние на обсади или спешни случаи. Подкомитетът назначава францу-
зойката Никол Куестио (Nicole Questiaux) за докладчик и я натоварва с изгот-
вянето на проучване по този въпрос. През 1982 г. специалният докладчик г-жа 
Куестио предава на Комисията доклад, озаглавен „Проучване на последиците 
относно правата на човека, свързани със ситуации, известни като „извънредни 
ситуации”10.

От 30 април до 4 май 1984 г. в гр. Сиракуза, Италия се провежда между-
народна конференция, чието свикване е спонсорирано от Международната ко-
мисия на юристите, Международната асоциация по наказателно право, Амери-
канската асоциация към Международната комисия на юристи, Института Urban 
Morgan по правата на човека, и Международния институт за висше образование 
в наказателните науки. Участниците в конференцията дискутират клаузите за 
ограничаване и дерогация в Международния пакт за граждански и политически 
права (МПГПП), включително легитимните цели, общите принципи на тълку-
ване, които уреждат тяхното налагане и прилагане, както и някои от основните 
характеристики на основанията за ограничаване или дерогация. Дискутантите в 
Сиракуза обсъждат проучването на доклада на Никол Куестио относно ефекта 
от състояния на извънредна ситуация върху правата на човека и конференцията 
води до разработването на „Принципите от Сиракуза относно разпоредбите за 
ограничаване и дерогация в Международния пакт за граждански и политиче-
ски права”. Юридически незадължителният международен документ е приет от 
Икономическия и социален съвет на ООН през 1984 г. в отговор на опасенията, 
че клаузите за ограничаване в МПГПП следва да се тълкуват и прилагат в съот-
ветствие с обектите и целта на Пакта11.

Следва да се има предвид, че принципите от Сиракуза не са изготвени в кон-
текста на конференция, спонсорирана от ООН, а по-скоро в рамките на форум, 
спонсориран от множество неправителствени организации.

Съображения, свързани с общественото здраве, могат да бъдат използвани 
като основание за ограничаване на някои права на човека, с оглед предприема-
нето на мерки за справяне със сериозна заплаха за здравето на населението. Тези 
мерки трябва да бъдат насочени конкретно към предотвратяване на заболявания 
или осигуряване на грижи за болните. Освен това трябва да се обърне внима-
ние и на Международните здравни правила на Световната здравна организация 
9 От 19 юни 2006 г. Комисията на ООН по правата на човека е заменена от Съвета на ООН по 

правата на човека.
10 United Nations Commission on Human Rights, ECOSOC, Sub-Commission on Prevention of 

Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1982/15, 27 July 1982.
11 Abiola, Sara JD The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International 

Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR): History and Interpretation in Public Health Context. 
Research Memorandum Prepared for the Open Society Institute’s Public Health Program Law and 
Health Initiative, Harvard University, http://health-rights.org/index.php/cop/item/memo-the-siracusa-
principles-on-the-limitation-and-derogation-provisions-in-the-international-covenant-for-civil-and-
political-rights-iccpr-history-and-interpretation-in-public-health-context.\
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(International Health Regulations), които предоставят допълнителни тълкувателни 
насоки за ограничения на правата на човека в името на общественото здраве. 
По-конкретно, те трябва да бъдат:

1) Предвидени и осъществени в съответствие със закона;
2) Насочени към легитимна цел от общ интерес;
3) Строго необходими за постогане на цел в едно демократично общество;
4) Най-малко ограничителни с оглед постигането на целта;
5) Въз основа на научни доказателства и да не са нито произволни, нито дис-

криминационни при прилагане;
6) С ограничена продължителност, при зачитане на човешкото достойнство и 

да подлежат на преразглеждане.
Съществуват няколко ситуации, свързани с общественото здраве, при които 

има позоваване на принципите от Сиракуза, когато се касае предимно за контро-
ла върху инфекциозни заболявания като туберкулоза, пандемичен грип, ХИВ/
СПИН и др. 

При реализирането на своята основна цел да постигне „възможно най-високо 
ниво на здраве” за всички хора, Световната здравна организация е оправомоще-
на да отправя препоръки към държавите12. В миналото СЗО е одобрявала „наме-
са в свободата на движение при поставяне под карантина или изолация поради 
заразна болест”, стига при тази намеса да е спазен принципът на необходимост 
и тя да може да се счита за легитимна. В настоящия контекст на коронавирусна-
та инфекция СЗО първоначално препоръча „обичайни предпазни мерки” и кон-
султиране за въвеждане на ограниченията за пътуване. Въпреки това, още дори 
преди СЗО официално да обяви „извънредна ситуация на общественото здраве 
с международно значение (Public Health Emergencies of International Concern – 
PHEIC)”, новият коронавирус принуждава множество правителства да наложат 
ограничения върху пътуванията за Китай и други засегнати страни.

Второ, дерогациите трябва да са съобразени с принципа на необходимост. 
Това означава, че тези мерки трябва да бъдат абсолютно необходими при дадени-
те обстоятелства и да бъдат преценявани много внимателно, ако не се използват 
в ситуации на въоръжен конфликт. Освен това, тъй като извънредното положение 
дава на правителството правомощия да налага извънредни политики, от жизне-
новажно значение е всички дерогации от защитата на правата на човека да бъдат 
строго ограничени по своята продължителност, географски и материален обхват. 

Трето, поради изключителния характер на този механизъм компромисът меж-
ду защитаваните ценности (правата на човека и обществената сигурност) трябва 
да бъде внимателно балансиран спрямо други алтернативи и да бъде подходящ за 
постигане на преследваната цел. Поради това принципът на пропорционалност 
изисква държавите да предоставят обосновка за всяка специфична мярка, осно-
вана на обявяването на извънредна ситуация, както и да гарантират, че всички 
наложени мерки са съобразени с принципа на недопускане на дискриминация. 

12 Belova G.& S. Pavlov Some Comments on the Highest Attainable Standard of Health KBO International 
conference Proceedings, Volume 26, Issue 2, pp. 109-113, DOI: https://doi.org/10.2478/kbo-2019-
0065.
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Четвърто, мерките по дерогация на някои от текстовете на Международния 
пакт за граждански и политически права трябва да са съобразени с други съ-
ществуващи задължения на държавите в съответствие с международното право, 
включително с обичайното право и с общите принципи на правото. Държавите, 
които са страни по множество инструменти за защита на правата на човека, се 
сблъскват с допълнителни тежести, тъй като някои мерки, дори ако са позволени 
според МПГПП, биха могли да нарушават Американската конвенция за правата 
на човека или Европейската конвенция за защита на правата на човека и основ-
ните свободи (ЕКЗПЧОС), които включват по- детайлна уредба или неподле-
жащи на дерогация права на човека. Следва да се има предвид обаче, че всички 
права и принципи, установени в част I на Европейската социална харта могат да 
бъдат ограничавани с оглед защитата на общественото здраве в съответствие с 
разпоредбата на чл. G, пар.1.

Накрая, една позоваваща се на дерогация държава трябва незабавно да ин-
формира другите държави – страни по Пакта, чрез Генералния секретар на 
ООН, относно обхвата, продължителността и обосновката на мерките. Въпреки 
че предприемането на дерогиращи мерки не е обусловено от официално уве-
домление до международната общност, държавите трябва поне да посочат не-
обходимостта и „подробно описание на съответните факти”, които служат като 
основание за дерогацията13. 

Първоначално дерогации на Международния пакт за гражданските и полити-
ческите права, свързани с настоящата пандемия, са регистрирани от Гватемала 
относно ограничаването на свободното движение (член 12,), правото на мирно 
събиране (чл. 21) и относно правото на личен и семеен живот (чл. 12 и 17); от 
Армения за правото на лична свобода и сигурност (чл. 9) и членове 12 и 21; от 
Перу (членове 9, 12, 17, 21); от Естония (членове 9, 12, 14, 17, 21); от Еквадор 
(чл. 12, параграфи 1 и 3, член 21, член 22, параграф 1- (2)); и от Румъния (чле-
нове 12, 17, 21). 

През пролетта на 2020 г. въз основа на член 15, пар. 3 от ЕКЗПЧОС Латвия, 
Румъния, Грузия, Албания, Северна Македония, Сърбия и Сан Марино уведомя-
ват Генералния секретар на Съвета на Европа, че се позовават на тази разпоред-
ба, за да се справят с продължаващата пандемия. На основание член 27, пар. 3 
от Американската конвенция за правата на човека Гватемала, Перу, Еквадор, Ко-
лумбия, Боливия, Панама, Чили, Аржентина, Ел Салвадор и Доминиканската ре-
публика нотифицират Генералния секретар на Организацията на американските 
държави (ОАС) за въведенето извънредно положение и специалните закони, кои-
то приемат. Няколко държави впоследствие подновяват своите нотификации до 
Съвета на Европа и ОАС14. 

На практика има поразителна липса на последователност при дерогаци-
ите. Вярно е, че повечето държавите се отклоняват от свободата на движение 
и от свободата на събрания/сдружения. В крайна сметка тези държави обаче 
13 Ponta, Adina Human Rights Law at the Time of Coronavirus, Issue 5, Volume 24, 20 April 2020. 

https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/5/human-rights-law-time-coronavirus.
14 Lebret, Audrey COVID-19 pandemic and derogation to human rights, Journal of Law and the 

Biosciences, 1–15 doi:10.1093/jlb/lsaa015 Advance Access Publication 4 May 2020.
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представляват малцинство, тъй като мнозинството от държавите в световен ма-
щаб не извършиха дерогации, въпреки че са предприели също толкова или дори 
по-сериозни мерки. Освен това, близо половината от държавите страни по Аме-
риканската конвенция по правата на човека са извършили дерогация, в сравне-
ние с една пета от тези, които са страни по ЕКЗПЧОС, и само две държави са 
се отклонили от прилагане на разпоредби от МПГПП без регионална дерога-
ция15. Очевидно е, че тези държавни практики изискват допълнително проучва-
не. Също така не винаги стриктно се спазват и процедурните формалности при 
нотифицирането на дерогациите.

Таблица №1

Дерогациите, направени от държави, които са ратифицирали или са се при-
съединили към обвързващи международни споразумения, като МПГПП, Аме-
риканската и Европейската конвенции по правата на човека и конвенциите в 
рамките на Международната организация на труда, се наблюдават от независи-
ми експертни комитети, регионални юрисдикции и други държави – страни по 

15 Coghlan, Niall Dissecting Covid-19 Derogations, 05 May 2020, https://verfassungsblog.de/dissecting-
covid-19-derogations/. Авторът посочва, че 10 от 47 държави (21%) са нотифицирали дерогации 
от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКЗПЧОС); 12 от 24 държави (50%) са ноти-
фицирали спирането наприложението на АКПЧ; и 14 от 173 държави (8%) са нотифицирали де-
рогации от Международния пакт за граждански и политически права, като 12 от тях са държави, 
които са страни или по ЕКПЧ или по АКПЧ и са се отклонили от прилагането на определени 
техни разпоредби. Информацията е систематизирана от автора в таблица №1, приведена в насто-
ящата статия.
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съответната конвенция. Така например, Европейският съд по правата на човека 
неколкократно е сезиран да прецени дали и доколко дадена ситуация представля-
ва заплаха за нацията. Съдът в редица случаи потвърждава, че спешните състоя-
ния са оправдани, например в решенията си по делата Lawless v. Ireland (1961), 
Brannigan and McBride v. the United Kingdom (1993), and Aksoy v. Turkey (1996). 

След всичко, изложено дотук, възниква въпросът за „кризата“ и „извънредна-
та ситуация“, в която живеем сега. И двете думи имат много интересни връзки с 
болести и зарази (зараза от латински contagio означава да докоснеш или да имаш 
контакт с нещо лошо или нечисто). Учените подозират, че този нов коронавирус 
се появява като зоонозна болест, която се е преместила от животни към хора, 
най-вероятно на пазар в Китай, създавайки „извънредна ситуация“ (появата на 
нещо непредвидено или неочаквано). Но кога се превръща в криза? Интересното 
е, че кризата е етимологично свързана и с болестта, въпреки че често се използва 
в други контексти (включително напоследък с климатична криза). Кризата идва 
от гръцки език krisis, което означава присъда или решение, често в контекста на 
процес, но се отнася и до повратната точка на болестта. През 15-ти век кризата е 
означавала момент, в който ще настъпи промяна за добро или лошо – в случай на 
заболяване, повратна точка между възстановяване или смърт. Според Оксфорд-
ския речник на английския език „криза“ все още има значение в патологията, 
свързана с този преломен момент16, нещо, което е особено трогателно, когато 
разглеждаме заразените и хоспитализирани от COVID. В Испания и Италия, къ-
дето здравните системи са претоварени, лекарите са принудени да правят пре-
ценки сред заразените и да решават кой да получи интубиране и по-нататъшно 
лечение и при кого не се вижда голяма надежда за възстановяване и трябва да 
бъде оставен да умре.17 Да не подминаваме и факта, че на 17 март 2020 президен-
тът на Франция Макрон неколкократно повтаря в обръщението си към нацията 
фразата „ние сме във война”18.

Погледът върху произхода на тези термини разкрива теми, при които 
COVID-19: (1) не може лесно да се задържи сред една група, а вместо това се 
разпространява бързо сред населението (пандемия); (2) възниква внезапно и не-
очаквано (извънредно положение); и (3) изисква важни решения (криза). Пред-
вид бързото разпространение на глобални инфекции, липсата на готовност сред 
правителствата и фаталните последици от вземането на решения около болестта, 
речникът, който използваме, изглежда подходящ. Но тези термини и тревогите, 
които неизбежно предизвикват – като невъзможност за „контрол над ситуаци-
ята“ – също са често използвани за политически цели.19 Законoдателството за 
извънредно положение отдавна се използва от авторитарните политически ли-
дери за разширяване и злоупотреба с дадената им власт, а извънредните пра-
вомощия се използват все по-често в демократичните страни с потенциално 

16 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/crisis_1?q=crisis.
17 Mounk, Y. The Extraordinary Decisions Facing Italian Doctors, https://www.theatlantic.com/ideas/

archive/2020/03/who-gets-hospital-bed/607807/.
18 https://www.svobodnaevropa.bg/a/30492478.html.
19 Coen, A., Coury, D. Political Talk: The Political Implications of Pandemic Language, 21 April 2020, 

https://cahsseffect.org/faculty/political-talk-the-political-implications-of-pandemic-language/.
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дългосрочни ефекти върху върховенството на закона и естеството на политиче-
ските институции20. Невъзможността за контрол над положението при опреде-
лянето на пандемията може да се използва, за да оправдае силни твърдения на 
държавната власт над определени групи от хора. В Индия властите събират над 
27 000 членове на мюсюлманска мисионерска група, обвинени от правителство-
то на BJP (Bharatiya Janata Party) в умишлено разпространение на вируса, въпре-
ки че членове на индийската научна общност посочват, че това твърдение не се 
подкрепя от данните.21 В Азербайджан властите използват спешни ограничения 
за движение, за да се насочат към политически активисти и журналисти, свър-
зани с опозицията на режима22, а подобни модели на използване на пандемията 
като възможност за репресия на политическите опоненти и правата на човека са 
отбелязани в Унгария и Камбоджа.23

Политическите желания за възстановяване на териториалния контрол на фона 
на трансгранична пандемия и вземане на важни решения по време на криза също 
са доказани в дискурса на САЩ. В забележки относно коронавируса президен-
тът Тръмп заявява, че „тази криза показва колко е важно да имаме силни грани-
ци“ и да „осигурим нашата имиграционна система“ – засилвайки реториката на 
партията си относно необходимостта от засилен контрол и ограничения върху 
граничните пунктове.24 Освен това, в съответствие с политическите си приори-
тети за национализъм и далеч от онова, което той и неговите поддръжници често 
наричат   „глобализъм“, Тръмп подчертава, че „никога не трябва да разчитаме на 
чужда държава за средствата за собственото ни оцеляване“. Следователно необ-
ходимостта да се разчита по-малко на многостранност и международни органи-
зации се определя не само като въпрос на обществено здраве, но и по-широко 
като въпрос на национално „оцеляване“, кризисен момент на живот или смърт 
за страната като цяло. Тази рамка помага да се осмисли последвалото съобще-
ние на администрацията, че планира да спре цялото финансиране на СЗО25 в 
очакване на разследване на нейните „опасни и скъпи решения“ по отношение 

20 Например отчита се, че дори само въвеждането на режим на социална дистанцираност в много 
държави, както и на т. нар. отдалечени работни места или home office също води до повишаване 
на заплахите пред киберсигурността. Вж. Белова Г., Н. Марин, Й. Кочев COVID-19 и кибер-
престъпленията срещу здравеопазването, сп. „Национална сигурност”, ISSN: 2682-941X & 
ISSN: 2682-9983, https://nacionalna-sigurnost.bg/sdm_downloads/cyber-crimes/

21 Coronavirus conspiracy theories targeting Muslims spread in India, https://www.theguardian.com/
world/2020/apr/13/coronavirus-conspiracy-theories-targeting-muslims-spread-in-india.

22 Ibid.
23 Pettersson, A. COVID-19 Is No Excuse for Governments to Abuse Human Rights, https://theglobepost.

com/2020/04/09/coronavirus-human-rights/.
24 Remarks by President Trump, Vice President Pence, and Members of Coronavirus Task Force in Press 

Briefing https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-vice-president-
pence-members-coronavirus-task-force-press-briefing-10/.

25 Trump Says He Will Halt WHO Funding, Pending Review,  https://www.npr.org/sections/
coronavirus-live-updates/2020/04/14/834588506/trump-says-he-will-halt-who-funding-pending-
review?t=1604145600484.
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на пандемията. Езикът на пандемията също е неразривно свързан с конкретни 
политически цели сред демократите26.

С оглед на изложението би могъл да се направи изводът, че използването на 
пандемическия език за описване на огнището на COVID-19 произтича от етимо-
логиите на тези думи, но също така се корени в политически мотиви. Предвид 
езиковите връзки с повратните моменти за възстановяване на болестите, прила-
гането на криза към разпространението на коронавируса тук може би е по-под-
ходящо, отколкото много по-широкото му приложение в други области на поли-
тиката. Налице са обаче примери за това как определени термини могат да бъдат 
мобилизирани в подкрепа на конкретни политически цели. Поради тази причина 
следва да се обръща по-голямо внимание на силата на езика, който се използва, 
и повече информираност относно употребата на дадени термини в политически 
контекст.27 Би могло да се приеме, че е необходимо да се предприемат извънред-
ни „спешни“ мерки, за да се запази животът вследствие на глобална „пандемия“, 
но същевременно е нужно да се внимава как точно тези термини се използват, за 
да оправдаят политическите принципи, които са били в действие преди избухва-
нето на COVID-19.
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Резюме: В настоящата статия се разглежда понятието ненаименувани търгов-
ски договори в контекста на правния регламент на търговските сделки. Предмет 
на анализ са специфичните белези на ненаименуваните търговски договори, които 
се извеждат на базата на общите положения за ненаименувани договори, призна-
ти в правната теория. Основната теза на автора в настоящото изследване е, че 
категорията ненаименувани търговски договори следва да се приеме като отделна 
класификация в специализираната теория на търговското право, аналогично на 
утвърдената класификация в облигационното право. 

Ключови думи: ненаименуван договор, търговски сделки, общи начала, принципи на 
правото

ABOUT THE CONCEPT OF THE UNNAMED COMMERCIAL CONTRACTS

Prof. Margarita Bachvarova, PhD
Department of Legal Sciences – University of Economics – Varna

Summary: This article goes through the term of unnamed commercial contracts within 
the context of the legal commercial transaction regulations. Analysis has been made of 
the specific features of the unnamed commercial contracts which are drawn out based on 
the general provisions for the unnamed contracts recognized in the legal doctrine. The 
author’s main thesis in this research is that the unnamed commercial contracts category 
should be taken as an independent classification in the specialized commercial law theory 
similar to the approved classification in the law of obligations. 

Keywords: unnamed contract, commercial transactions, common principles, principles 
of law 

Въведение
Анализът на ненаименуваните договори в специализираната ни литература 

се свързва преди всичко с класификацията на отделни видове договори, поради 
липса на изрична правна регламентация1.Налице са отделни изследвания на кон-

1 Голева, П. 2015. Договор за лечение. с. 6, Коев, Кр. Характеристика на договора за факторинг. 
2016 Юридически сборник. БСУ. 2016 (1), с.412-422.
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кретни ненаименувани договори като факторинг, франчайзинг, дилърство, но не 
и съвременно общо учение за тях2. Към настоящия момент в търговскоправната 
теория е обоснована тезата, че на съвременния етап са налице договори в практи-
ката, които са основание да признаем обособяването на самостоятелен институт 
на ненаименуваните договори в търговското право3. Следва да отчетем обстоя-
телството, че те намират в съвремието широко приложение в икономиката, което 
обуславя и необходимостта от изследването на техните особени характеристики. 
Основната цел на настоящата статия е да изведе основните белези на ненаимену-
ваните търговски договори на базата на общото учение за договорите в правната 
теория. За постигането й, авторът си поставя следните изследователски задачи: 
а) да открои особеностите в историческото развитие на ненаименуваните до-
говори в облигационното право; б) да обоснове и систематизира основните им 
специфични техни правни белези като търговски договори.

Методологията на изследването обхваща прилагането на следните утвърдени 
методи: анализ, исторически метод, систематичен метод, индукция, дедукция.

Историческо развитие
Понятието договор е с фундаментално методологическо значение в специа-

лизирана правна доктрина4. За изясняване на неговата същност теорията въз-
приема отделни концепции, които акцентират в една или друга степен на отдел-
ните му елементи. Терминът innominate contract е обобщаващ и отразява спора-
зумения, които не могат да бъдат отнесени към уредените от националния закон 
договори. В тази връзка предстояща задача на теорията и науката е да изгради 
методология за изясняване на тяхната правна същност на основата на обективни 
научни показатели. 

Първоначални сведения за ненаименуваните договори се съдържат от първи 
век на новата ера у Марк Антистий Лабеон5. Той прокарва твърдението, че в 
полза на страната, която не е получила насрещното обещание за защита на ней-
ния интерес следва да бъде признат иск – action in factum. Впоследствие, през 
втори век от н.е. се разпространява твърдението, че тези съглашения следва да 
се защитават с помощта на цивилния иск за неопределени вещи (аction civilis 
incerti). 

В следкласическото римско право, което е повлияно от икономическия упадък 
на робовладелието, като контракти се признават не само снабдените с иск дого-
вори в цивилното право, но и всички съглашения, които пораждат правни после-
дици. В резултат на влиянието на обичайните схващания и каноническото право 

2 Голева, П. Облигационно право. София, 2004, Изд. Теодора,. с.29
3 Бъчварова, М. 2015. Специфични ненаименувани търговски договори- институт на договорното 

право. Варна, Наука и икономика.
4 Morton J. Horwitz, The Historical Foundations of Modern Contract Law, Harvard Law Review, Vol. 

87, No. 5 (Mar., 1974), pp. 917-956, Published by: The Harvard Law Review Association. Йосифова, 
Т. Някои особености при определяне на понятието „договор“. 2019. Известия. Списание на Ико-
номически университет. 63( 4), с. 356-368

5 Татарь, О. Историко- правовой аспект исследования непоименнованых (безымянных) догово-
ров. 2018. Legea Si viata. с. 42
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се възприема идеята, че простото съгласие обвързва (solеus consensus obbligati). 
Постепенно и ненаименуваните договори се утвърждават окончателно като из-
точници на правна връзка. Като особеност в тяхната юридическа конструкция се 
изтъква, че при тези съглашения са налице два етапа: а) подготвителен (nudum 
pactum)- на този етап съгласието не е обезпечено със защита; б) същински (вто-
ри)етап, при който е налице изпълнение на даденото обещание, с което при тези 
съглашения настъпва и тяхното юридическо действие (nata est actio)6.

Концепцията за ненаименуваните договори намира своето бъдещо развитие 
в изследванията на римския юрист Павел от края на втори век и началото на 
трети век от н.е. В произведението си „Въпроси“, книга пета, той типизира не-
типичните сделки като ги категоризира в 4 групи7. Те се възприемат в кодифи-
кацията на Юстиниан, където е утвърдено следното деление на ненаименувани 
договори8:а)contract – законообвързващо споразумение; б)договори du ut des – 
прехвърля се собствеността на една вещ, за да се прехвърли собствеността върху 
друга вещ9 ; в) договори du ut facias – прехвърлям собствеността върху вещ, за 
да получа определено действие10. г) договори facio ut des- извършвам действие 
за да получа собствеността на една вещ11; г) договори facio ut facias – страната 
извършва действие за да получи насрещна престация12.

В специализираната теория са налице и дефиниции, които да отразят спе-
цификата на ненаименуваните договори. В българската теория, тези дого-
вори се определят като „неформални съглашения, по силата на които една от 
страните извършвала известна престация срещу обещана от другата страна 
контрапрестация“13. 

В теорията все повече се повдига дискусията за методиката, по която да бъдат 
отграничени ненаименуваните договори14. На тази основа са изведени критерии, 
които се отнасят до следните особености на този вид съглашения: а) едната стра-
на изпълнява своята престация веднага, а другата страна предоставя само обе-
щание за контрапрестация, без да е налице незабавно изпълнение; б) задълже-
нието възниква не в момента на постигане на съгласие от страните, а в момента 
когата едната страна вече е изпълнила своето обещание и на това основание; в)
съгласието се явява недостатъчно за този договор и се е изисква изпълнение на 
задължението от едната страна15; в) съгласието се явява като предпоставка за 
поемане и изпълнение на задължение от насрещната страна; 

6 Татар, О. Цит. съч., с. 42
7 Зайков, А. Римско частно право. Москва, Образование и наука, 2012, с.412
8 Андреев, М. Римско частно право.., София, 1992, БАН, с. 376
9 Класически пример е договорът за замяна.
10 Класически пример е договорът за дарение с тежести.
11 Класически пример договорът за консигнация.
12 Класически пример е спогодбата.
13 Андреев, М. Римско частно право. Цит.съч.,. с. 375
14 Yordanova (Bachvarova), М. Development and legal aspects of the innominate contracts in Problems 

of social and economic of development of business. „BREEZE“, Montreal, Canada, 2014, pp. 236-241 
http://ecofin.at.ua/monografy_11_2014.pdf pp. 236-241

15 Зайков, А. Римско частно право. Москва, 2012, с. 411. 
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В специализираната теория- Гредингер16 обосновава следните специфики на 
ненаименуваните договори в частното римско право: а) те съдържат волеизя-
вление на две лица за сключване на предполагаема сделка, близка до уреден 
договор от гражданското право; б) налице е изпълнение на една от договарящата 
страна на поетото задължение; в) съществува обезпечаване на договора със съ-
дебна защита.

Обичайно в облигационното право, характеристиката на договора се свързва 
към определен вид именуван и/или ненаименуван договор.17 В позитивното ни 
право, в ЗЗД (отм.) съществува текст, който регламентира спазването на общи-
те правила по отношение на договорите, независимо от обстоятелството дали 
притежават собствено название.18 В действащия ЗЗД подобна разпоредба не е 
налице, но правилото може да бъде изведено на основата на способите за тълку-
ване и на основание чл. 9 от ЗЗД. В правната теория за класифициране на дого-
ворите, които нямат изрична уредба се използва терминът „атипичен договор“19. 
При анализиране на отделни договорни форми в търговскоправната ни теория, 
авторите приемат квалификацията за ненаименуван търговски договор като кон-
стантна величина, без да аргументират спецификите им от правна гледна точка20. 

При изследване на отделните законодателни подходи се констатира, че за да 
се сключи ненаименуван договор се прилагат следните параметри от правна 
гледна точка най –вече за защита на обществения ред, морала и закона, а имен-
но:: а) договорът да не ненарушава императивни правни норми; б) да не нару-
шава добрите нрави; в) да не нарушава ограничения, свързани с въведени ли-
цензионно-разрешителни режими; г) налице са ограничения относно предмета, 
съдържанието и формата на сделките с недвижими имоти; д) обичаите в практи-
ката и добросъвестността са въведени от законодателя като обективни критерии 
за тълкуване на договора; е) да съответства на обществения ред, изграден върху 
основните принципи на правото21.

Основната теза на автора в настоящото изследване е, че категорията ненаи-
менувани търговски договори следва да се приеме като отделна класификация в 
търговското ни право, аналогично на утвърдената класификация в облигацион-
ното ни право. Прилагането им в практиката е в резултат на процеса на глоба-
лизация в икономиката и конвергенцията на правните системи, необходима за 
преодоляването на националните регламенти при осъществяване на търговската 

16 Бычков, А. Смешанны договор в римском частном праве. Асспирантский вестник., с. 135. https://
cyberleninka.ru/article/n/smeshannyy-dogovor-v-rimskom-chastnom-prave/viewer

17 Таков, Кр. Предварителни договори-някои неизяснени аспекти. С., Търговско право. 2004 (1), с. 
7

18 Чл. 7 от ЗЗД отм., следвайки Френския Граждански кодекс гласи: Договорите, и да имат и да 
нямат собствено название, се подчиняват на общите правила, които съставят предмет на насто-
ящия отдел.“

19 Голева, П. Облигационно право. София, 2004, Изд. Теодора,. с.29
20 Пишона, П. 2016.“Договорът за франчайзинг и неговото развитие“. Ius Romanum 1:557 
21  Yordanova. M. 2014 Development and legal aspects of the innominate contracts, Цит.съч, с. 239
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дейност22. В тази връзка могат да се посочат следните положения и аргументи за 
признаването им в специализираната литература.

Като изходна позиция за анализиране на понятието ненаименувани търговски 
договори се основаваме на следните безспорни положения: а) търговските дого-
вори са разновидност на търговските сделки и притежават родовите им белези; 
б) нанаименуваните договори не притежават изрична правна уредба в позитив-
ното ни право; в) сключването на ненаименувани договори се допуска, поради 
наличието на свободата на договаряне и автономията на волята в частното ни 
право; г) по силата на чл. 288 от ТЗ за неуредените положения относно търгов-
ските сделки се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство.

За разграничаването на ненаименуваните търговски договори23 от правно 
уредените договори в търговското право, прилагаме като критерии утвърдените 
в правната теория признати елементи на всеки договор, а именно: а) особености 
от гледна точка на страните на договора; б) обект (предмет) на договора; в) на-
чин за разпределение на правата и задълженията между страните; г ) съдържа-
ние на договора; 

В настоящото изследване приемаме тезата, че ненаименуваните търговски до-
говори са предмет на правна регламентация в действащото ни право в контекста 
на родовото понятие търговски сделки. Независимо от използването на общата 
категория „търговски сделки“ от законодателството ни –чл. 286 от ТЗ, то следва 
да се приеме, че съществува и правна уредба на търговските договори.Това се 
обосновава с разпоредбите, регламентиращи изискванията към предложението 
и приемането като елементи от фактическия състав за сключване на договорите 
(арг. чл.290-292 от ТЗ). В допълнение към него, в чл. 1 от ТЗ, съдържащ списък 
на сделките, които се третират като aбсолютни търговски сделки са налице и из-
рично посочване и на отделни търговски договори като тяхна подразновидност: 
търговска продажба, договор за лизинг, реклама, търговско представителство и 
посредничество и др.

Основният извод от горизложеното е, че в чл. 1 от ТЗ се съдържат разновидно-
стите на именуваните търговски договори, които имат и изрична регламентация. В 
търговския оборот приложение намират и сделки, които се признават за търговски 
на основата на субективния принцип, поради факта, че те се сключват от търговец 
и са тясно свързани с упражняването от него занятие24. В тази категория, по наше 
мнение, е и систематичното място на ненаименуваните търговски договори, които 
са продукт на автономията на волята на търговеца в рамките на осъществявания 
от него предмет на дейност. 

Следващата особеност е свързана със страните при ненаименуваните тър-
говски договори. За да придобие търговски характер договорът следва или да е 

22 Бъчварова, М. 2018. Процесът на конвергенция на правните системи в съвременното търговско 
право. Известия, 2019, бр. 3, стр. 308-318, Икономически университет- Варна

23 Към тази категория търговската ни практика отнася- договор за франчайз, договор за дистрибу-
торство, договор за факторинг и др. Вж. Бъчварова, М. Специфични ненаименувани търговски 
договори – институт на договорното право. 2015, Варна. Наука и икономика. 

24 Чл. 286 от ТЗ гласи,че търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражня-
ваното от него занятие. 



80

упоменат изрично в чл. 1, ал.1 от ТЗ, или поне едната страна да е търговец и той 
да се сключва с оглед на неговото занятие. За ненаименуваните търговски дого-
вори дефинитивно се изключва приложението на чл.1, ал.1 от ТЗ. Следователно, 
за тях ще важи правилото, че поне едната страна е със статут на търговец и е 
тясно обвързан с осъществяване на неговото занятие.

Налице е съществена специфика, с оглед на каузата като елемент от характе-
ристиката на именуваните договори в търговското право и като разграничите-
лен критерий с останалите ненаименуваните търговски.В исторически аспект 
е обосновано твърдението, че и двата вида договори имат своята кауза, но при 
именуваните тя е в самите тях, докато при ненаименуваните каузата е извън съз-
дадената от тях правна връзка.25 Следва да отбележим, че характерно за тър-
говските отношения е техният възмезден характер, поради спекулативната цел, 
която преследват търговците при упражняване на занятието си. Именно поради 
това и едната страна се задължава за определена престация, с оглед на която 
насрещната страна осъществява равностойна в пари или друг имуществен екви-
вален престация. С оглед на този основополагащ принцип в търговското право, 
по наше мнение, ненаименуваните търговски договори притежават определена 
кауза, подчинена на крайната цел- реализирането на печалба.

Особености съществуват и относно предмета на ненаименуваните търговски 
договори. Характерно за него е, че е възможно в известна степен да бъде асо-
цииран с елементи на конкретен уреден договор от частното право26. Това съз-
дава трудности при определяне на приложимото законодателство при наличие 
на спор. Поради това, отделни автори приемат, че в техния предмет могат да 
се отграничат както наличието на главни, така и на допълнителни елементи. В 
тази връзка следва да отбележим, че ненаименуваните договори не следва да се 
отъждествяват със смесените договори. Характерно за смесените договори е, че 
съдържат известни разновидности на именуваните договори, поради което за 
тях се прилагат разпоредбите на тези договорни форми. Докато ненаименува-
ните договори са неизвестни за действащото законодателство и поради това се 
подчиняват на общите начала и принципи27.

В заключение, с оглед на горепосочените анализи, могат да се направят след-
ните обобщения, отнасящи се до спецификите на ненаименуваните търговски 
договори.

Първо, развитието на учението за ненаименуваните договори исторически 
се свързва със следкласическото римско право и е резултат от икономическите 

25 Стоянов, Д. За римскоправните корени за учението за „causa“- та на договорите. 2016. Ius 
romanium. НБУ. бр.1, стр. 3

26 Така например договорът за дистрибуторство съдържа клауза за изключителна продажба. Догово-
рът за франчайз съдържа елементи на договор за лизинг, търговско представителство и др. Йор-
данова, М. 2014.За дискусионната правна същност относно договора за дистрибуторство. Научни 
трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“ 53 (7), с. 161-164

27 Глуховский, А.И. Критерии разграничения непоименованых е смешанных договоров. Законност 
и провопорядок в современном обществе. С.50
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процеси по преодоляване на примитивното натурално стопанство и развитие-
то на търговския обмен, който изисква санкционирането на неформалните 
съглашения.

Второ, понятието ненаименувани търговски договори е родово по вид по-
нятие, което обхваща договори, които имат търговски характер на основата на 
субективния принцип за характеризирането на сделката като търговска.

Трето, от гледна точка на правата и задълженията на страните, те са двустран-
ни по характер, поради изискването за наличие на насрещна престация, съот-
ветно насрещни права и задължения между участниците. Следствие от това е и 
техният възмезден характер, който се свързва с връзката им с търговията на поне 
едната страна

Четвърто, поради липсата на изрична регламентация за тях при прилагане-
то първо следва да се отчита наличието на търговския обичай, а след това се 
прибягва към съответното приложение на сходен аналогов договор, уреден от 
търговското и/или облигационното право. 

Пето, Ненаименуваните търговски договори се явяват независими и 
самостоятелни договори, към които намират приложение общите прави-

ла на договорното ни право. Границите на тяхното сключване и съдържание-
то им се определят от свободата на договаряне и законовите рамки за нейното 
упражняване.
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Резюме: Докладът се стреми да изследва взаимодействието между кибер нападе-
нията и принципите на международното хуманитарно право (МХП). Изразява се 
мнение, че докато юридическите принципи на МХП се прилагат за всички форми на 
война, включително кибер нападенията, въпросът за това как тези принципи да се 
прилагат остава предмет на дебат. Авторът изследва как утвърдените принципи 
за разграничаване, необходимост, пропорционалност и неутралност, съответно 
във военните действия, трябва да се прилагат в случаите на кибер нападения. МХП 
предоставя подходяща рамка само за много ограничената зона на кибер нападени-
ята, които представляват въоръжена атака или които се извършват в контекста 
на продължаващ въоръжен конфликт. Докладът заключава, че е необходима усъ-
вършенствана всеобхватна международноправна рамка за по-ефективно справяне 
с кибер нападенията.

Ключови думи: кибер нападения, въоръжени конфликти, международно хумани-
тарно право

CYBERATTACKS AND PRINCIPLES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN 
LAW
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Department of Public International Law, 
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Summary: The paper seeks to explore the interaction between cyberattacks and principles 
of international humanitarian law (IHL). A view is expressed that whilst the legal 
principles of IHL apply to all forms of warfare, including cyberattacks, the question of 
how they should be applied remains subject to debate. The author explores how the well-
established principles of distinction, necessity, proportionally and neutrality respectively, 
should apply in cases of cyberattacks. The IHL provides an appropriate useful framework 
only for the very limited area of cyberattacks that amounts to an armed attack or that 
takes place in the context of an ongoing armed conflict. The paper concludes that an 
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improved comprehensive international legal framework is needed to more effectively 
address cyberattacks.

Key words: cyberattacks, armed conflicts, international humanitarian law 

Кибер нападенията не са рядкост днес и те все повече се превръщат в прак-
тика на съвременните международни отношения. Разпространението на кибер 
нападенията днес измести в известен смисъл войната като средство за разре-
шаване на политически и военни проблеми между държавите. През май 2017 г. 
светът бе свидетел на първото глобално кибер нападение, при която рансъму-
ерът WannaCry засегна граждански инфраструктури (т.е. болници, транспортни 
услуги, енергийни услуги и др.) в над 200 000 организации в 150 държави.1 От 
2005 г. Над тридесет държави са заподозрени в спонсорство на враждебни ки-
бер операции. Според публично известни данни Китай, Русия, Иран и Северна 
Корея са спонсорирали 77 процента от всички предполагаеми операции. През 
2019 г. е имало общо седемдесет и шест операции, повечето от които са били 
шпионаж.2

Земята, морето, въздухът, космосът и вече киберпространството са потенци-
алните области на войната. Какво право би трябвало да се прилага при упражня-
ването на кибер нападенията? Ако се приеме, че кибер нападенията са атрибут 
на кибер войната, то се поставя въпросът дали и в каква степен биха могли да 
се използват принципите и нормите на международното хуманитарно право и 
по-специално правото на жертвите на самозащита при такива нападения. 

Терминологични бележки
За целите на разработвания доклад бихме могли да използваме работна де-

финиция на кибер нападенията3 като действия на държавни или недържавни 
субекти за проникване в критични компютърни системи на друга държава с цел 
причиняване на щети или смущения, които да нанесат вреди на нейната полити-
ческа или национална сигурност.

Протокол I от Женевската конвенция дефинира нападението като „насилстве-
ни действия срещу противника както при настъпление, така и при отбрана“. По 
този начин, тази дефиниция поставя акцента върху ефекта от нападението, а не 
върху конкретните използвани средства.

1 BBC News, Cyber-attack: Europol says it was unprecedented in scale (13 May 2017) http://www.bbc.
com/news/world-europe-39907965. Според данни от масмедии, вирусът „WannaCry” е базиран 
на инструмент, разработен от американските служби за сигурност, които от години са знаели за 
уязвимост в Windows. Това е зловреден код, който блокира достъпа до данните в компютъра.

2 До тези данни е достигнал американският Съвет за международни отношения, които поддържа 
база данни от извършените в света враждебни кибер операции. Базата данни за проследяване 
(tracker) на кибер операциите категоризира всички случаи на публично известна държавна кибер 
активност от 2005 г. до днес. Базата за проследяване съдържа само данни, в които извършителят, 
известен също като актьора на заплахата, е заподозрян, че е свързан с определена национална 
държава. https://www.cfr.org/cyber-operations/

3 В доклада се използва термина „кибер нападение“, (вместо „кибератака“) който съответства на 
терминологията на международното хуманитарно право.
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Разпоредбите на този юридически инструмент се отнасят до всички нападе-
ния независимо на каква територия се провеждат, включително националната 
територия на участващата в конфликта страна, която е под контрола на против-
никовата страна. 

Кибер нападението може да се дефинира според неговата цел – нарушава-
не, деградиране, манипулиране или унищожаване на информация, която води 
до причиняване на щети или смущения, нанасящи вреди на политическата или 
националната сигурност на държавата. За целите на този доклад, кибер нападе-
нието се разграничава от кибер престъплението, при което отсъства елемента на 
увреждане на сигурността на държавата.

Кибер нападенията като съвременно средство за поразяване
Съществуват различни дейности, които попадат в дефиницията на кибер на-

паденията. Класически пример за кибер нападение представлява заразяването на 
иранският център „Натанз“ с вируса на Stuxnet. 

„Самонасочващата се“ кибер зараза е успяла да унищожи през 2009-2010 г. 
1000 от общо 9000 центрофуги за обогатяване на уран, разположени в яд-

рения център на Иран. Според експерти, вирус с такива възможности би могло 
да бъде разработен само от държавна структура. С вируси от типа на Stuxnet 
могат да се неутрализират ядрени обекти по начин, който в определени случаи 
е по-ефективен от употребата на оръжие. Stuxnet се разпространява чрез Интер-
нет, използва пропуски в сигурността на Windows и поразява автоматизирани 
производствени системи, като им задава погрешни команди. Особеното при това 
нападение бе, че въпреки че беше увредена, ядрената централа външно е изглеж-
дала че работи нормално.

За сравнение, кибер шпионажът не представлява вид кибер нападение, тъй 
като последното не включва промяна на компютърната мрежа. Целите на кибер 
шпионажа варират от кражбата на интелектуална собственост до незаконен дос-
тъп до лични данни на гражданите.

Сред експертите няма единно мнение по въпроса дали кибер нападението 
може да се идентифицира с употребата на сила в междудържавните отношения. 
Могат да се посочат примери за кибер нападения обаче, които да представля-
ват използване на сила. Те включват операции, които водят или се състоят от 
следното: нараняване или смърт на хора; сериозно финансово или икономическо 
въздействие; проникване във военни системи с цел компрометиране на отбрани-
телните способности; финансиране или обучение на лица за извършване на ки-
бер нападения срещу държави; намеса в работата на ядрени реактори, водеща до 
масови загуби на живот; деактивиране на системите за управление на въздуш-
ното движение, което води до сваляне на самолет; неутрализиране на основни 
медицински услуги.4

4 Roguski, Przemyslaw. Application of International Law to Cyber Operations: A Comparative Analysis 
of States‘ Views. The Hague Program for Cyber Norms. Universiteit Leiden, March 2020, p. 10.
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Кибер нападенията и международното хуманитарно право
Докладът анализира хипотезите, при които кибер нападението представлява 

въоръжена атака съгласно jus ad bellum и по този начин може точно да се счита 
за „кибервойна“. Анализира се също така как законите, регулиращи поведението 
в хода на войната – известни като jus in bello – могат да се прилагат в случаите 
на кибер нападениe. Разбира се, детайлното изследване на тези закони зависи от 
конкретния случай на кибер нападението.

Международното хуманитарно право (МХП) регламентира основното задъл-
жение на воюващите по време на въоръжен конфликт – че всички човешки съ-
щества трябва да бъдат третирани хуманно, включително и воюващите на друга-
та страна, като не се прави преценка относно мотива и законността на водените 
военни действия. 

Както може да се очаква, сред изследователите няма единно мнение дали и в 
каква степен кибер нападенията се регулират от МХП. 

Основният въпрос, който може да се постави при разглеждането на jus ad 
bellum е при какви условия едно кибер нападение може да се идентифицира с 
въоръженото нападение, което да оправдае използването на законното право на 
самозащита на съответната държава съгласно чл. 51 от Устава на ООН? 

Ръководен принцип на съвременното международно право, намерил място в 
чл. 2, ал. 4 на Устава на ООН е забраната за използване на сила или заплаха със 
сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и 
да е държава или по какъвто и да е друг начин несъвместим с целите на ООН. 
Обхватът на забраната на използването на сила е предмет на оживен академичен 
дебат. Тази нормативна разпоредба се подкрепя от обичайна международноправ-
на норма за ненамеса във вътрешните работи на другите държави.5 

Спорен е въпросът дали обхватът на чл. 2(4) включва и кибер нападенията. 
Уставът на ООН забранява упражняването на физическа сила, но този юриди-
чески инструмент е предвидил две хипотези, които допускат използване или за-
плаха със сила. Чл. 39 визира възможността Съветът за сигурност на ООН да 
определя съществуването на всяка заплаха срещу мира, нарушение на мира или 
акт на агресия и прави препоръки или решава какви мерки ще бъдат взети за 
поддържането или възстановяването на международния мир и сигурност.

От друга страна, съгласно чл. 51 от Устава на ООН, държавите-членки упраж-
няват неотменимо право на индивидуална или колективна самоотбрана в случай 
на въоръжено нападение срещу член на организацията, докато Съветът за си-
гурност вземе необходимите мерки за поддържането на международния мир и 
сигурност. Чл. 51 от Устава на ООН регулира използването на сила в случаите на 
самоотбрана в отговор на въоръжено нападение. Ако използваме този общопри-
ет стандарт, не всички осъществени кибердействия биха могли да се квалифици-
рат като “въоръжено нападение“, а само тези, които предизвикват унищожаване 
на имущество или смърт или нараняване на лица, което би довело до адекватен 
отговор, както с кинетично, така и кибер действие. 
5 Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. USA), 1986 I.C.J. 14, para 

209.
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В практически план по-голямата част от кибер операциите на държавите се 
извършват под прага на използването на сила и се състоят от прониквания в ки-
бер системи на ниско ниво. При тези действия се причиняват вреди, но често без 
видими физически последици.

Според нас, при анализа на jus ad bellum едно кибер нападение би могло да 
се приравни на въоръжено нападение в зависимост от причинените последици. 
Този критерий е намерил място в известната уговорка „Мартенc“.6 Тази клауза 
преодолява принципа, че всичко, което не е изрично забранено в правото е раз-
решено. В подкрепа на уговорката „Мартенc“ е и действието на морала, който 
в тесен смисъл може да се приеме като съвкупност от правила за поведение и 
възгледи за добро и зло, дълг и справедливост и т.н. 

На Срещата на Върха на НАТО, проведена на 11 и 12 юли 2018 г. бе дадено 
ново тълкуване на чл. 5 от Устава за колективна отбрана, като се прие, че НАТО 
има намерение в случай на „хибридна война“ да задейства разпоредбите на този 
член, какъвто е случаят и при въоръжено нападение. Тази теза обаче рязко сваля 
прага на приложимост на норма, чиято злоупотреба би поставила под опасност 
законността на ответното въоръжено нападение поради съмнителни или недос-
татъчни „хибридни“ доказателства.

Използването на въоръжена сила на държавата в отговор на кибер нападениe 
трябва да отговаря на принципите jus ad bellum за необходимост, пропорционал-
ност, неутралност и разграничаване съгласно международното обичайно право.

Приети на 12 август 1949 г., непосредствено след края на Втората световна 
война, действащите четири Женевски конвенции са всеобщо ратифицирани и 
отразяват универсалните ценности на етичното поведение във време на въоръ-
жени конфликти. България е ратифицирала Женевските конвенции и последова-
телно спазва ангажиментите си по тях. Едва ли предизвиква съмнение тезата, че 
когато текстовете на Женевските конвенции са ревизирани (за последен път след 
завършването на Втората световна война), не са отчитали кибер нападенията, 
като феномен на съвременните международни отношения. 

Според принципа за необходимостта до използването на сила трябва да се 
прибягва в краен случай, след като се изчерпат всички допустими от междуна-
родното право мирни средства за разрешаване на международните конфликти. 
Ето защо еднo кибер нападениe не би билo в съответствие с принципа на необ-
ходимостта, ако не допринася за постигането на определена военна цел. Приема 
се, че принципът на пропорционалността не е спазен, ако определена воен-
на цел може да се постигне с мирни средства със сравнително същите разходи. 

6 Тъй като сключените договори не могат да обхванат всички обстоятелства в това число и за 
бъдещи събития, които се появяват по време на война към преамбюла на Четвъртата Хагска кон-
венция е добавена „клаузата Мартенс”, носеща името на руския юрист Фьодор Мартенс, настоял 
за тази добавка. Според нея: „Докато не бъде приет по-пълен кодекс със закони за водене на 
война, високите договорящи се страни смятат за целесъобразно да заявят, че в случаите, които 
не са обхванати от приетите от тях разпоредби, мирните жители и участниците в бойни действия 
остават под закрилата и действието на принципите в законите на държавите, които произтичат 
от общоприетите обичаи на цивилизованите народи, от законите на хуманността и от повелите 
на обществената съвест“.”
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Естеството на кибер нападенията прави изключително трудно проверката на 
принципа на неутралност, което поставя определени проблеми при гарантиране 
на статута на неутралните държави.

Разграничаването е основен принцип на съвременното МХП, който заслу-
жава да бъде разгледан по-подробно. Логично е да се приеме, че кибер нападе-
ния, които не разграничават граждански и военни цели не са допустими съглас-
но МХП. В Съвещателното си мнение за ядрените оръжия, Международният 
съд на ООН прие, че принципът на разграничаването и предотвратяването на 
ненужни страдания служат като два основни принципа на съвременното между-
народно право.

Осигуряването на защитата на гражданското население е по-лесно осъщест-
вимо при нападенията с оръжие, при използването на което може да се разгра-
ничават гражданските и военните обекти. Защитата на гражданските обекти във 
военни действия обаче е по-трудна, дори близка до невъзможна, при използване 
на такива оръжейни системи, който водят до безразборни нападения.

Граждански лица биха могли да не вземат пряко участие във военни дейст-
вия и в същото време да допринасят за подготовката и провеждането на кибер 
нападения, и на това основание да се идентифицират като законна цел на евен-
туалнo контрa нападениe. От друга страна, спазването на принципа на разгра-
ничаването не винаги би могло да се гарантира безпрепятствено в условията на 
кибер нападения, защото нейните вероятни цели за предизвикване на смущения 
се използват едновременно както oт граждански, така и от военни участници в 
дадена критична система.

Съгласно чл. 51(3) на Допълнителен Протокол I, гражданското население се 
ползва със закрила, с изключение на случаите и по времето, когато те вземат 
пряко участие във военните действия. Кибер нападенията по принцип не разгра-
ничават точно прякото участие в бойни действия и други форми на враждебна 
активност.

Кибер операциите, които са насочени към сървъри във военната област могат 
да се считат законни, тъй като атакуват обекти, които поддържат планирането 
и дейностите на съответния противник в даден военен конфликт. В теорията се 
приема, че за да се определи една кибер операция като кибер нападениe, е не-
обходимо причиняване на кинетичен резултат. Някои кибер операции, целящи 
предизвикване на определени неудобства, например чрез временно прекъсване 
на интернет не биха могли да се квалифицират като кибер нападение.

Този анализ на принципа на разграничаването значително се усложнява като 
се има предвид двойната същност на съвременните научно-технически пости-
жения, особено в сферата на кибер пространството, в което кибер нападенията 
са безмълвни. Eдин практичен подход би бил тясното дефиниране на „военните 
цели“, с което би се постигнал по-приемлив баланс между хуманитарните съо-
бражения и военната необходимост в кибер пространството.

Някакъв ориентир за дефиниране на гражданските и военните обекти дават 
разпоредбите на Допълнителния Протокол I. В него гражданските лица са тези 
лица, които не са бойци, а гражданските обекти са тези, които не влизат в обсега 
на военните цели. 
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Определени идеи за действието на принципа на разграничаването ни дава 
анализа на чл. 56 и 58 от Допълнителен Протокол I на Женевската конвен-
ция. Според чл. 56 определени обекти не трябва да бъдат обект на нападение, 
дори когато тези обекти се квалифицират като военни цели поради тежките ху-
манитарни последици от нападението върху такива обекти. Ако тази разпоредба 
се тълкува в хипотезата на евентуална кибер война, тези обекти би могло да 
включват и кибер инсталации. 

Чл. 58 от Допълнителен Протокол I на Женевската конвенция визира пред-
приемането на предохранителни мерки срещу последствията от нападения, като 
задължава участващите в конфликта страни във възможно най-голяма степен да 
се стремят да преместят извън околностите на военни обекти гражданското на-
селение, отделните граждански лица и граждански обекти, които са под техен 
контрол. Тези задължения обаче са ограничени от факта, че те трябва да бъдат 
„в максимална степен осъществими“. Поради взаимосвързаността на граждан-
ското и военното кибер пространство задълженията на участниците в даден кон-
фликт са лимитирани.

Кибер нападенията и защитата на правата на човека
Когато говорим за правата на човека, имаме предвид най-вече правата гаран-

тирани съгласно Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Между-
народния пакт за граждански и политически права, включително свободата на 
изразяване, свободата на словото, правото на личен живот, свободата на мне-
нието и свободата на сдружаването. Кибер нападенията водят в редица случаи 
до отказ на достъп до критична информация, до премахване на техническите 
възможности на хората да изразяват себе си, да работят, да учат и да имат достъп 
до социални услуги.

Несъвместимостта на действията, залегнали в основата на кибер операциите 
в мирно време и международноправните норми, насочени към защита на правата 
на човека, заема своето място в дневния ред на международната общност. Пре-
ди всичко, редица държави отговориха на разкритията относно практиките на 
други държави, като твърдят, че са нарушени международните закони за правата 
на човека. Тогавашният президент на Бразилия, Дилма Русеф, например, харак-
теризира от трибуната на 68-та сесия на Общото събрание на ООН през 2013 г. 
програмата за наблюдение на американската агенция за национална сигурност 
като „ситуация на тежки нарушения на правата на човека и гражданските сво-
боди“, добавяйки, че „правото на безопасност на гражданите на една държава 
никога не може да бъде гарантирана чрез нарушаване на основните човешки 
права на гражданите на друга държава“. 

От друга страна, държавите изрично са признали правото на неприкоснове-
ност на личния живот в дигиталната сфера. В Резолюция 68/167 от 2013 напри-
мер, Общото събрание на ООН изрично призна отрицателното въздействие, кое-
то има събирането на лични данни, по-специално когато то се извършва масово, 
върху упражняването на правата на човека. 
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Наред с горепосочените примери, илюстриращи несъвместимостта на кибер 
нападенията с основните права на човека, интерес представлява анализа на при-
чините за определена сдържаност на държавите за публично идентифициране 
или реагиране на кибер нападенията, които отбелязват определен ръст в послед-
ните години.

Това може просто да е резултат от наличието на недостатъчни доказателства 
на дадено кибер нападение, или неубедителни данни за приписването на кибер 
операцията на заподозряна държава. Освен това, предизвикателствата към при-
писването (атрибуцията) в кибер домейна включват техническо идентифицира-
не на местоположението и идентичността на кибер инфраструктурата, от която 
произхожда дадена операция; атрибуция за идентифициране на лицето зад ин-
фраструктурата; и идентифициране на достатъчна правна връзка между лица-
та, които стоят зад съответното действие и дадената държава. Сложността на 
приписването в кибер контекста се съчетава с различни фактори, включително 
възможността определени кибер операции да бъдат насочвани през множество 
компютърни мрежи в различни държави и използването на механизми за „при-
писване“, за да се скрие произходът на кибер операциите.7

Сътрудничеството между държавите и експертите  
за регулиране на кибер нападенията

В рамките на ООН Групата на правителствените експерти за развитието в 
областта на информацията и телекомуникациите в контекста на международната 
сигурност (UN GGE) проведе редица срещи от 2004 г. насам, за да обсъди при-
лагането на международното право към кибер дейностите. През 2013 и 2015 г. 
тази Група постигна съгласие, че принципите на Устава на ООН се прилагат за 
действията на държавите в киберпространството, но срещата на експертите през 
2017 г. завърши без консенсус. През 2018 г. Общото събрание на ООН създаде 
нова Група от правителствени експерти, който да работи по тези въпроси. 

През юни 2019 г. беше конституирана нова работна група на Общото събра-
ние на ООН с отворен състав, която има за задача да проучи съществуващите 
норми, съдържащи се в предишните доклади на Групата на правителствените 
експерти на ООН. Резолюцията включва и възможността за въвеждане на проме-
ни в правилата, нормите и принципите на „отговорно поведение на държавите“, 
договорени през 2013 и 2015 г. в рамките на ООН.

Може да се очаква че работата на тези два форума на ООН ще допринесе за 
съгласуването на общопризнати правни принципи и норми, които според тях 
се прилагат в киберпространството. В същото време, не бива да се пропускат 
възможните трудности в работата на тези форуми, поради припокриването на 
техните мандати.

7 Sander, Barrie. The Sound of Silence: International Law and the Governance of Peacetime Cyber 
Operations, T. Minárik, S. Alatalu, S. Biondi. 2019 11th International Conference on Cyber Conflict: 
Silent Battle T. Minárik, S. Alatalu, S. Biondi, M. Signoretti, I. Tolga, G. Visky (Eds.) 2019 © NATO 
CCD COE Publications, Tallinn, p. 368.
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Редица регионални и двустранни инициативи допълват процесите на ООН. 
През 2019 г. Групата на правителствените експерти на ООН проведе консулта-
ции с регионални групи – Африканския съюз, Европейския Съюз, Организация-
та на американските държави, Организацията за Сигурност и Сътрудничество в 
Европа и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия.

Заслужава да се отбележи работата на международната група от експерти, 
включени в Ръководството от Талин 2.08 относно международното право, 
приложимо към кибер операциите. Изследването е сериозен академичен труд 
под ръководството на проф. Майкъл Шмит, САЩ, в който се разглеждат въпро-
си като суверенитета, държавната отговорност, МХП, правата на човека, кос-
мическото право и морското право. Талинското ръководство 2.0 идентифицира 
154 правила, регулиращи кибер операциите и предоставя обширен коментар на 
всяко правило. Въпреки че трудът представя възгледите на експертите в лично 
качество, публикацията се възползва от неофициалния принос на редица държа-
ви и над петдесет рецензенти.

В национален аспект, Република България предприема мерки за регулаци-
ята, саморегулацията и сертификацията на кибер пространството на основа на 
принципа за адекватност на мерките спрямо ефекта от въздействията и риско-
вете, в това число кибер нападенията. Наред със задължителните норми и стан-
дарти, приложими за мрежи и системи на държавното управление и критични 
инфраструктури, националната стратегия за кибер сигурност „Киберустойчива 
България 2020” визира развитието на адекватни схеми за оценка (одит), серти-
фикация и акредитация на организациите и системите.

Националната стратегия за кибер сигурност отделя специално внимание на 
следното:

 9 на ниво организации и специалисти – международно признати стандарти, 
модели на зрялост и ръководства за прилагане;

 9 на ниво сектори и национална система за сигурност – стандарти и утвър-
дени изисквания за оперативна съвместимост, други утвърдени или добро-
волно приети на принципа на саморегулация; 

 9 на международно ниво – в съответствие със стандартите, сертификация и 
акредитация за взаимодействие със системите на ЕС, НАТО и други парт-
ньорски организации и държави.

Заключение
Назрява необходимостта от търсене на нови решения за нормативно регу-

лиране на съвременните предизвикателства в областта на кибер сигурността и 
по-специално на кибер нападенията.

През септември 2020 г. Кремъл публикува президентско изявление, при-
зоваващо за укрепване на руско-американското сътрудничество в областта на 
кибер сигурността. Според Русия е необходимо разработването на двустранно 

8 Schmitt, M. Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, 2nd ed, 
Cambridge University Press, 2017.
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американско-руско междуправителствено споразумение за предотвратяване на 
инциденти в информационното пространство – по аналогия с действащото съ-
ветско-американско Споразумение за предотвратяване на инциденти в открито 
море и във въздушното пространство над него от 25 май 1972 г. САЩ неедно-
кратно са заявявали на най-високо държавно равнище готовността си да допри-
насят за гарантиране на кибер сигурността между водещите държави в тази об-
ласт и в света като цяло. Призивите на горепосочените държави, както и на дру-
гите водещи в технологично отношение държавни и недържавни субекти не е 
съпроводено обаче с практически действия за регулиране на кибер сигурността.

Предприетите мерки на национално равнище, съчетани с ефективно регули-
ране на двустранна, регионална и глобална основа биха допълнили и развили 
приложимите принципи и норми на МХП в сферата на кибер нападенията.
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Summary: The article examines the attempts for legislative regulation and the solutions 
achieved by them, on an number of issues of family law – marriage, marital relations and 
divorce, in various quasi-state entities of the Ancient World – Ancient Egypt, Babylon, 
Assyria, the kingdom of The Hittites and others.
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Древен Египет1

Семейството в Древен Египет се характеризира със запазване на значител-
ни останки от матриархата.2 Така например в древния Египет са били широко 

1 Виж Всеобщая история государства и права. Учебник для вузов в двух томах. Том 1. Древний 
мир и средние века, под редакцией В. А. Томсинова, М: ИКД „Зерцало-М”, 2011 (по-нататък в 
текста Томсинов, Всеобщая история...), Томсинов, В.А., Государство и право Древнего Египта, 
ИКД „Зерцало-М”, 2011, Кечекьян, Всеобщая история государства и права, част I Древний мир, 
выпуск I Древний Восток и Древняя Греция, Юридическое издательство НКЮ СССР, Москва, 
1944 (по-нататък в текста Кечекьян, Всеобщая история...), Авдиев, В. И., История Древнего 
Востока, Высшая школа, Москва, 1970, Hall., H. R., The ancient history of the Near East, London: 
Methuen&Co., 1913

2 Матриархатът е господствал при формирането на архаичния род (древният род представлява 
група от лица, които са били свързани с кръвно родство по майчина линия помежду си). При 
него майката е била родоначалник на рода, докато мъжът се е считал за пришелец от друга об-
ществена група (друг род). Това е било обяснимо, доколкото при груповото семейство майката 
винаги е била достоверно известна, с оглед на бременността й, докато далеч не винаги е било 
известно и безспорно установимо кой е бил баща на роденото дете. 
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разпространени браковете между братя и сестри. Децата са се обозначавали не 
по бащинство, а по-скоро по майчинство (като син на еди коя си), а в гробниците 
по времето на Древното царство е било обичайно покойникът да се изобразява 
със своята майка, а не със своя баща.

Жената в древноегипетското семейство е заемала високо положение, поради 
което в историческите извори тя е обозначавана като „владелчица на дома”. Това 
свое положение тя е съхранила през цялото историческо развитие на Древен 
Египет. Едва в началото на V династия в египетското семейство започнало да се 
наблюдава разширяване на правата на мъжа. Появила се полигамията.

Бракът в Древен Египет се е сключвал посредством договор, при който же-
ната е била самостоятелна страна и е договаряла от свое име. В изворите няма 
данни при бракосъчетанието да са извършвани някакви религиозни церемонии.

Съвършено свободен е бил и разводът. В случай на развод е било обичайно 
жената да получи известна сума, с изключение на хипотезите, при които разво-
дът се е извършвал по инициатива на мъжа. В тези случаи цялото негово имуще-
ство е било наследявано от най-големия му син, който е трябвало да го раздели 
между всички деца.

Древен Вавилон3

Макар в исторически план възникването на Вавилонското царство да се свърз-
ва с възхода на акадците, настъпил в края на 3-то хилядолетие пр.н.е., както и с 
възстановяването на града Вавилон4 от основателя на Първата вавилонска ди-
настия Суму-абум, кулминацията в правното развитие на тази държава е настъ-
пила по време на управлението на цар Хамурапи (2067-2025 г.пр.н.е.). Неговата 
нормотворческа дейност, материализирана в така наречения Кодекс (Законник, 
Съдник)5 на Хамурапи и до днес се счита за един от еталоните що се касае до 
регулирането на обществени отношения чрез правни правила.6 Значителна част 

 В този смисъл архаичният род е представлявал общност, начело на която е стояла 
жената. До появата на животновъдството и плужното земеделие определящо за 
изхранването на рода е било домашното стопанство, център на дейността на което е 
била жената. Освен това тя е имала значителна роля и при добиването на ресурси за 
съществуване, доколкото наравно с мъжете се е занимавала със събирането на плодове, 
корени и др.

 Впоследствие матриархатът губи своето значение, отстъпвайки на патриархалното семейство и 
неговите ценности и схващания. Остатъци от неговите обичаи са се срещали обаче в древността, 
най-вече при древните египтяни и в Древна Спарта.

3 Виж История древнего мира. Ранняя древность. Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нерововой, 
И. С. Свенцицкой. изд 3-е, исправленное и дополненное, М.: Наука: Главная редакция восточ-
ной литературы издательства, 1989, Томсинов, Всеобщая история..., Кечекьян, Всеобщая исто-
рия..., Hall., H. R., The ancient history of the Near East, London: Methuen&Co., 1913, Cruveilhier, P., 
Introduction au Code d‘Hammourabi, Paris: E. Leroux,1937, Николчев, Д., Брак, развод и послед-
ващ брак в православната църква (канонично изследване), С., 2006.

4 На езика на акадците Вавилон е означавало „врата на Бога”.
5 Наричан по-нататък в текста „Кодекс на Хамурапи”.
6 За отражението на Кодекса на Хамурапи върху старобългарската правна мисъл виж Бобчев, Ст., 

Най-старият в света новооткрит законник, сп. „Юридически преглед”, г. XI, 1903, № 3, стр. 141-
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от текстовете от Кодекса на Хамурапи са посветени или свързани и с материята 
на брака, семейството и развода в Древен Вавилон.7

По времето на цар Хамурапи вавилонското семейство е било по правило мо-
ногамно (без да се е отчитало фактическото брачно съжителство на мъжа и него-
вата робиня).8 Допустимо е било обаче мъжът да се ожени повторно, а първата 
си жена да остави в дома си като своя робиня ако тя „започне да постъпва без-
разсъдно, да разорява своя дом или да пренебрегва своя мъж”. Ако жената е била 
безплодна, съпругът й е можел да си вземе наложница дори да не са били налице 
недостатъци в нейното поведение; но той не е имал право да вземе наложница, 
ако съпругата му му е предоставила робиня, която му е родила дете. На последно 
място мъжът е можел да си вземе втора жена, в случай че първата се разболее.9

Вавилонското семейство е било патриархално по своя характер.10 Това е оз-
начавало, че мъжът е притежавал неограничена власт над членовете на неговото 
семейство. 

Въпреки патриархалния характер на семейството, жената в Древен Вавилон 
е имала особено положение – тя се е считала за напълно правоспособна лич-
ност. Тя е била собственик и е могла да се разпорежда както със своята зестра 
(šeriktum, акад. sheriktu), така и с имуществото, което е получила като подарък 
от своя мъж по време на брака (акад. nudunnu). Освен това тя е могла да сключ-
ва всякакви сделки, да се занимава с покупка и арендуване на земеделски земи, 
търговия, занаяти и т.н.

Бракът във Вавилон поначало е бил моногамен и се е сключвал чрез дого-
вор, съставян обичайно пред свидетели в устна форма.11 Ако е липсвал дого-
вор, бракът се е считал за недействителен.12 Допустим е бил бракът между сво-

145, както и Кацаров, Г., Законът на Хамураби, сп. „Юридически преглед”, г. XII, 1904, № 4, стр. 
308-318.

7 Това са параграфи 127-195 от Кодекса на Хамурапи. Всички цитати, респ. позовавания в текста, 
от Кодекса на Хамурапи са направени по История древного Востока. Тексты и документы. Под 
редакцией В. И. Кузищина, М., Высшая школа, 2002, стр. 167-190.

8 Така Николчев, Д., цит. съч., стр. 20, позовавайки се на авторите, посочени в бел. № 119 към 
глава първа.

9 Така Томсинов, Всеобщая история..., стр. 75-76.
10 В зората на своето съществуване патриархалното семейство е представлявало голяма семейна 

общност, начело на която е стоял глава на семейството (патриарх). Тази общност се е състояла 
от него и от всички негови сключили (доколкото женените синове, внуци и правнуци са продъл-
жавали да живеят съвместно със своя баща, дядо или прадядо) и несключили брак низходящи. 
Патриархално по своята същност семейство представляват добре познатите от историческите 
изводи „задруга” на южните славяни, „печище” и „дворище” на източните славяни, „большая 
семья” на великорусите, Hausgenossenschaft на древните германци.

 Бракът при патриархалното семейство първоначално се е сключвал чрез похищение (отвличане, 
кражба) на невестата, а по-късно – чрез нейната покупко-продажба, в резултат на която жената 
е ставала собственост на мъжа. Вследствие на тази покупко-продажба се е установявала безгра-
нична или почти безгранична власт на мъжа над неговата съпруга. Първите стъпки в развитието 
на патриархалното семейство по правило са били съпроводени от явното или недотам явно на-
личие на полигамия (многоженство).

11 Виж Томсинов, Всеобщая история..., стр. 106. Обратно Николчев, Д., цит. съч., стр. 21.
12 Според § 128 от Кодекса на Хамурапи „ако човек, който вземе съпруга, не сключи с нея договор, 

тази жена не е (негова – бел. авт.) съпруга”. 
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боден мъж и робиня, както и между свободна жена и роб. Когато бракът оби-
чайно се е извършвал чрез покупка на жената, мъжът е следвало да даде откуп  
(te/irḫātūm, акад. terchatu)13 на бъдещия си тъст, но по времето на цар Хаму-
рапи14 това откупно плащане не е било задължително условие на договора. От 
своя баща съпругата пък получавала зестра, която ставала нейна собственост, 
но била предавана за ползване на нейния мъж. Тази зестра се е връщала на же-
ната в случай на развод по инициатива на мъжа в следните случаи: 1) липса на 
причини за развод в поведението на жената;15 2) безплодие или болест на же-
ната;16 а също така и при развод по вина на мъжа. Зестрата е оставала в полза 
на мъжа, ако за развода е допринесла жената със своето осъдително поведение.

Разводът в Древен Вавилон е бил свободен за мъжа по всяко време, докато 
жената е могла да иска развод само в следните изключителни случаи: 1) ако 
неоснователно е обвинена в прелюбодеяние; 2) ако нейният съпруг не й е верен 
или я унижава (пренебрегва);17 3) ако мъжът напусне дома и местоживеенето 
си и избяга;18 и 4) ако жената е болна от проказа и мъжът се ожени повторно, 
но болната му жена не желае да живее в неговия дом.19 Ако мъжът е бил взет в 
плен и съпругата му не е имала препитание в неговия дом, тя е могла да отиде 
в дома на друг мъж и да му роди деца; но ако плененият й мъж впоследствие 
се е завърнал, тя е трябвало да се върне при него (а децата са следвали своите 
бащи).20 Но ако съпругата му е отишла в дома на друг мъж и е родила деца, въ-
преки че е имала препитание в дома на мъжа си, тя е трябвало да бъде изобли-
чена и хвърлена във водата.21

В литературата е изразено мнението, че разводът в Древен Вавилон се е осъ-
ществявал по пътя на бракоразводен процес, който е протичал пред съд.22 Тази 
теза ми се струва малко вероятна, доколкото, от една страна липсват данни за 
това в достъпните исторически извори и, от друга, доколкото в древността раз-
водът се е считал за частен въпрос, разрешаването на който се е извършвало по 
частен път, без да се ангажира публичната власт за това.

13 За икономическата същност и значение на terchatu и sheriktu виж Silver, M., Economic Structures 
of Antiquity, Greenwood Press, 1995, p. 61.

14 За същността и значението на законите (Кодекса) на цар Хамурапи виж по-подробно Николчев, 
Д., цит. съч., стр. 19-20, а относно изворите за личността, живота и дейността на Хамурапи виж 
авторите, посочени от Дилян Николчев в бел. № 103 към глава първа от неговия труд.

15 Така § 137 от Кодекса на Хамурапи. 
16 Така § 138 от Кодекса на Хамурапи.
17 Така § 142 от Кодекса на Хамурапи
18 Така § 136 от Кодекса на Хамурапи.
19 Така § 149 от кодекса на Хамурапи. § 148 от Кодекса е разрешавал на мъжа женитбата с друга 

жена, но го е задължавал да не гони от дома си прокажената жена – тя е имала правото да живее 
в неговия дом, а той е имал задължението да я издържа до края на живота й.

20 Така § 135 от Кодекса на Хамурапи.
21 Така § 133 от Кодекса на Хамурапи.
22 Така Николчев, Д., цит. съч., стр. 21 и 22, позовавайки се на автора, посочен в бел. № 131 към 

глава първа.
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Асирия23

Асирийската държава е възникнала някъде на предела между третото и вто-
рото хилядолетия пр.н.е. от няколко общини в Северна Месопотамия, населени 
предимно със семитски преселници от Севера (асирийци и акадци). Началото 
на възхода на Асирия започнало по време на управлението на Ашшурубалит I, 
като за около сто години градът Ашшур се трансформирал в мощната Асирийска 
империя, пред която склонил глава дори Вавилон.

За разлика от Вавилон, семейството в Асирия било полигамно. Така например 
асирийският цар Саргон II имал три официални жени и множество наложници. 
За главна негова жена (носеща титлата царица дори и след смъртта на царя) се 
е считала тази, която първа му е родила син. Царицата се е радвала на привиле-
гировано положение и понякога е оказвала значително влияние на своя съпруг.

Асирийското семейство е било патриархално в продължение на векове. Ос-
новна причина за неговото утвърждаване през времето е било прилагането на 
обичайните принципи на първородството и левирата. Съобразно обичая на пър-
вородството най-големият син е получавал преимуществен дял от наследство-
то – обичайно 2/3, като едната трета той е получавал по негов избор, а другата 
една трета – по жребий. А пък според обичая „левират”24 вдовицата е била за-
дължна да сключи брак с един от родствениците на починалия й съпруг.25 

В патриархалното асирийско семейство всички жени и деца са били длъжни 
безприкословно да се подчиняват на мъжете/родителите си, както и на главата на 
семейството. Впрочем положението на жената не се е различавало много от това 
на робинята. Тя не e имала никакви права, не е могла да се разпорежда с иму-
ществото, намиращо се в дома на нейния мъж (ако се е разпоредила самоволно, 
това се е приравнявало на кражба и мъжът й е имал правото да й отреже ушите), 
могла е да излиза на улицата само под покривало (със закрити глава и лице). Мъ-
жът е имал правото „правомерно”, без да има вина за това, да удря своята жена 
и да й оскубе косите. При безвестно отсъствие на мъжа, жената е трябвало да 
23 Авдиев, В. И., История древнего Востока, Высшая школа, Москва, 1970, Садаев, Д. 

Ч., История древней Ассирии, Главная редакция восточной литературы издательства 
„Наука”, 1979, Николчев, Д., цит.съч.

24 Думата произхожда от латинската дума levir, което означава девер. Макар и с някои нюанси, 
левиратът е съществувал като обичай, респ. като правило, и в Древна Палестина и в царството 
на хетите. Обичаят е съществувал и при юдеите – ако мъжът е умрял бездетен, неговия брат 
или баща или някой от останалите живи близки негови родственици е бил длъжен да вземе 
вдовицата на умрелия за жена, а детето, родено от този брак е ставало наследник на покойния. 
За илюстрации на този обичай в литературата се посочват историите на Юда и Ира и Руфи и 
Вооза, а смисълът му се е състоял в това да продължи рода на покойния така че „името му да не 
се забрави в Израел” – виж Гарни, О., Р., Хетты. Разрушители Вавилона, Центрополиграф, М., 
2009, стр. 172-173.

25 Според Авдиев, цит. съч., стр. 354 в асирийския законник е съществувал следния запис: „Ако ба-
щата занесе брачен откуп в дома на тъста на своя син, но жената още не е била дадена на неговия 
син, а другият му син, жената на когото живее в дома на своя баща, умре, то той може да даде за 
жена на своя друг син жената на умрелия му син, която се омъжва повторно”. Съществувал е и 
специален текст от закона, която е разрешавала на свекъра да вземе за жена вдовицата на умре-
лия си син, очевидно в случай, че няма друг син, който е бил длъжен да се ожени за вдовицата 
на починалия си брат.
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го чака в продължение на пет години. Освен това асирийските закони са пред-
виждали необичайно жестоки наказания за жените. Така например жена, която 
е нагрубила който и да е мъж, е трябвало да заплати голяма парична глоба и да 
получи 25 удара с пръчка.26 Прелюбодеянието било едно от най-големите грехо-
ве, наред с убийството на съседа и завладяването на неговия дом.

Бракът при асирийците се е сключвал чрез писмен договор, материализиран 
върху глинена плочка. Този договор се е съставял от писар в присъствието на 
свидетели, които го удостоверявали със своите печати. Препис от този договор 
се е предавал за съхранение на един от градските чиновници. 

Още от дълбока древност до окончателното падение на империята бащата на 
асирийския мъж е плащал откуп (te/irḫātū) за невестата на нейния баща. От своя 
страна бащата на невестата е приемал откупа и е съобщавал каква зестра (širku) 
дава той на своята снаха. Младата съпруга е трябвало да уважава и почита при-
вичките на семейството на своя съпруг.

Въпреки оскъдните сведения, достигнали до наши дни, може да се предполага, 
че разводът за мъжа в Асирия е бил свободен. За тази цел той е трябвало да за-
плати на жената известна сума сребро, но дори това не е било задължително.27 
Ако обаче жената е пожелала да се разведе или е предала своя мъж, я подлагали 
на изпитанието „хвърляне в реката”.28

Царство на Хетите29

Хетската цивилизация датира от 2000-1000 г. пр.н.е., а царството на хетите е 
изградено през периода ХХI-ХV в. пр.н.е. По своето могъщество то се е добли-
жавало до мощта на древните царства на Египет и Вавилон. 

26 Все пак в отделни случаи от новоасирийския период се е наблюдавало частично смегчение от 
строгите патриархални правила. Така например в литературата (Садаев, цит. съч., стр. 214) се 
посочват случаи, при които съпругата е имала право да напусне мъжа си и да се върне в дома на 
своя баща; в друг случай жената се е освобождавала от задължението да отработва дълга на своя 
мъж.

27 Виж Николчев, Д., цит. съч., стр. 25-26, който цитира § 37 от Таблица А на асирийския закон: 
„Ако някой остави жена си, то, ако намери за нужно, може да й даде нещо, а ако не намери за 
нужно, може нищо да не й дава.”

28 Подобен род „изпитания” (или така наречените ордалии) при древните народи са имали битие-
то, от една страна, на способ за събиране на доказателства и едновременно с това, от друга, на 
„съдебно решение” или Божи съд (jugement de Dieu). Така например по законите на Ур-Наму се 
е считало, че „ако Богът на реката я оправдаел”, т.е. ако жената изплувала от водата, това озна-
чавало, че тя е невинна. Ако обаче тя е потънела се е считало, че това е доказателство за нейната 
вина – виж Бобчев, цит. съч., стр. 388. В древен Вавилон се е смятало, че водата като чиста сти-
хия, е могла да очисти невинния човек от несправедливите обвинения, респ. да накаже виновния 
за извършените от него деяния. Така например жена, която несправедливо е била обвинена от 
някого (с изключение на нейния съпруг, комуто е дължала „клетва пред Бога”) в прелюбодеяние, 
е била задължена „заради своя мъж” да се хвърли във водата. По подобен начин § 2 от Кодекса 
на Хамурапи предвижда „изпитание във вода” и по отношение на обвинения в чародейство (ма-
гьосничество).

29 Виж Графский, Всеобщая история права и государства, Изд. Норма, М., 2007, стр. 120-122, Ме-
набде, Э. А., Хеттское общество. Экономика, собственность, семья и наследование, Тбилиси: 
Мецниереба, 1965, стр. 158-196, Генри, О., Хетты, Главная редакция восточной литературы из-
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Хетите са се отличавали с високо ниво на законодателна техника. Доказа-
телство за това е копието на древнохетските закони (датиращи от около XIV 
в.пр.н.е.), намерено при разкопки в древната столица на хетите Хаттус (тур. 
Hattusas). Тези закони (кодекс) се състоят от две основни таблици, които са със-
тавени в различни времена. Първата таблица датира от края на XV-началото на 
IV в.пр.не.е., а втората – от края на XIV – началото на XIII в. пр.н.е. Впослед-
ствие, вероятно във втората половина на XIII в. пр.н.е., е съставена и трета таб-
лица с хетски закони. Немалка част от параграфите на хетските закони са посве-
тени на материята на брака,30 но за съжаление почти липсват такива, посветени 
на развода.

По своя характер хетското семейство е било патриархално и в основната си 
форма – моногамно, както в повечето цивилизовани страни на Древния Изток. 
Властта на главата на семейството била неоспорима и се е разпростирала върху 
жената и децата. В случай на смърт на мъжа, съпругата му е била длъжна да се 
омъжи за неговия брат, после за неговия баща, а след смъртта на последния – за 
един от неговите братя (за един от синовете на негов брат), дори той вече да е 
женен.31

Основната форма на брак при хетите е била „брак чрез покупка” (кaufehe). 
Този брак се е сключвал чрез устен договор, страни по който са били бащата 
и майката на девойката, от една страна и жениха, от друга.32 Жената не е била 
страна по това съглашение, а негов обект, което положение е било типично не 
само за хетите, но и за Вавилон и други страни от древния Изток.33 Роб е можел 
да сключи брак със свободна жена или с робиня при същите условия, които са 
били относими към свободните хети.34

При сключването на този брак мъжът е плащал откуп (kusata) като обезщете-
ние за лишаването на бащиния й дом от една работна ръка. Родителите на девой-
ката пък й давали като зестра (ivaru) нейната част от имуществото на нейното 
семейство, за да подкрепят положението й в семейството на мъжа. Ако мъжът 
е вземел жената за своя съпруга, на него му се е давала за управление част от 
зестрата. След смъртта на жената тази част от ivaru e била наследявана от мъжа 
и е ставала негова собственост, стига тя да не е починала в дома на своя баща.35

На хетите е била позната и друга форма на брак – бракът посредством похи-
щение (Raubehe), въпреки че те имали негативно отношение към него.36 В този 

дательства „Наука”, М., 1987, Гарни, О., Р., Хетты. Разрушители Вавилона, Центрополиграф, 
М., 2009, Авдиев, В. И., История древнего Востока, Высшая школа, Москва, 1970, Николчев, Д, 
цит. съч.

30 Параграфите от таблиците с хетските закони са цитирани по Дьяконов, И. М., Законы Вавило-
нии, Ассирии и Хеттского царства, Вестник древней истории, 1952, № 4

31 Така § 193 от Втора таблица. 
32 Така § 29 от Първа таблица.
33 Така Cruveilhier, P., цит. съч., стр. 12-13.
34 Този извод може да се направи от съпоставката на параграфи 31-33 и 36 от Първа таблица.
35 Така § 27 от Първа таблица.
36 Хетските законодатели са считали похищението и произтичащите от него действия за вредни и 

са отказвали защита на похищението като форма за сключване на брака. Този извод може да се 
направи от съпоставката на параграфи 37, 38, 45 и др. от Първа таблица. 
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смисъл § 28 от Първа таблица предвижда, че ако невестата е обещана на един 
мъж, но друг я похити, то похитителят трябва да плати обезщетение (kussan) на 
първия мъж, но не и на нейните родители. Ако обаче родителите на “обещаната” 
невеста сами са я дали на друг мъж, то те трябва да платят откуп на първия, а ако 
откажат да го овъзмездят за това, са били длъжни да я вземат „за него” от мъжа, 
на който са я дали.

Въпреки, че единствения текст от хетските закони, който съдържа пряко до-
казателство за развод, е § 31 от Първата таблица,37 би могло основателно да се 
предполага, че прекратяването на брака при хетите е настъпвало поради смърт 
на единия от съпрузите или поради развод. Както вече стана ясно, смъртта на 
нейния съпруг, е лишавало жената от вдовство, доколкото тя се е оказвала тол-
кова „привързана” към семейството на нейния мъж, че е трябвало да сключи ле-
виратен брак с неговите роднини, без да е необходимо нейното съгласие. В този 
смисъл тя вероятно е била лишена и от инициатива за развод.

Може да се предполага, че при смесения хетски брак – между свободен/на 
и роб/робиня, правото на развод е принадлежало в равна степен и на двамата, 
независимо от тяхното социално положение. В тези случаи общото им семейно 
имущество е подлежало на разпределяне между тях поравно.

Древен Израел (Юдея)38

Правните принципи и правила на древните юдеи39 се считали за едно цяло 
и били обединени под еврейското название „Тора” (закон, учение, наставление). 
Това всъщност са първите пет книги от Стария завет на Библията. Поради тази 
причина Тора била известна и като Петокнижието на Мойсей или Закона на 
Мойсей.40

37 Този текст гласи следното: „Ако свободен мъж и робиня са влюбени и са заедно и той я вземе 
за жена (по тяхна свободна воля, а не в резултат на заплащане на откуп – бел. моя) и те създадат 
дом и деца, а след това те се скарат и се съгласят да се разотидат (разведат – бел. моя), то те са 
длъжни да си поделят помежду си дома поравно; мъжът може да вземе децата, а жената може да 
вземе един син”.

38 Графский, цит. соч., Николчев, цит.съч.
39 Библейските текстове посочват като родоначалник на юдейския народ Авраам от шумерския 

полис Ура, който (според легендата) е завел своите племенници от Месопотамия в земите на 
Древна Палестина (около 1800 г. пр.н.е.). Авраам имал син, който се казвал Исаак и внук Яков. 
Второто име на Яков било Израил и именно то било дало названието на народа в новото му мес-
тообитание (израилити, израилтяни). Според библейското предание всички юдейски племена, 
пребиваващи в Израел, станали роби и били заведени в Египет. Едва след няколко поколения 
(1320 г. пр.н.е.) те успели да напуснат Египет и, след 40-годишно скитане в Синайската пустиня, 
да се върнат в Ханаан. Всичко това те постигнали благодарение на предводителството им от 
пророка Мойсей и със съдействието на Бог Йехова. Впоследствие, през 1025 г. пр.н.е. първият 
юдейски цар Саул обединил 12 племена, чиито предци се считали за родственици на Яков Изра-
ил, и така създал юдейската държава.

40 Всички цитати в текста от Петокнижието на Мойсей – Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие, 
са направени по текстовете на книгите, достъпни на http://www.pravoslavieto.com/bible/docs/SZ/
Petoknizhie.htm (посетен на 18.07.2016). При цитатите след обозначението на съответната книга, 
следват съответната глава и съответния стих (стихове) от тази глава.
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За древните юдеи семейството е включвало цял род, доколкото, наред с не-
говите членове, в него са се включвали и слугите и пришълците. Поначало се-
мейството е било моногамно. Така например първата семейна двойка – Адам и 
Ева, е била в моногамен съюз (Бит. 2:21-24). Патриарсите от рода на Сит, както 
и Ной също са били моногамни (Бит. 7:7). Моногамията, основана на вечната 
любов между мъжа и жената, се е считала от юдеите за някакъв идеален об-
раз. Този идеал обаче никога не е бил санкциониран като абсолютна религиозна 
норма или изискване. Поради тази причина в Древна Юдея е съществувала и 
полигамията, редица доказателства за което се съдържат в Стария Завет.41 Много 
по-късно във времето Талмуд42 вече предписва правото на мъжете да притежават 
до четири жени, а на царя – осемнадесет.

Положението на жената при древните юдеи е било нееднозначно. От една 
страна тя е била на особена почит, доколкото за юдеите безбрачният живот пред-
ставлявал пълна безсмислица, нонсенс,43 и доколкото тя е била необходима за 
възпроизводсвото на рода, което според древните юдеи било най-очевидния и 
съвършено необходим знак за Божия Благословия.44 От друга страна жената ви-
наги е имала второстепенна роля и винаги е била подчинена на мъжа. Това е 
произтичало най-вече от патриархалния характер на семейството на древните 
юдеи, според който неомъжената жена е била подчинена на своя баща, а омъ-
жената – на своя съпруг. Според Декалог (Десетословие, 10-те Божи заповеди) 
жената е била сравнявана с останалото имущество на мъжа (роб и робиня, вол, 
осел), а според Талмуд жените не са могли да излизат на улицата без покривало 
на главата си и да бъдат свидетели в съда.45

Бракът при юдеите се е извършвал на два етапа. На първо място се е извърш-
вал годеж (erusin), който обикновено е продължавал цяла година. Годежът се е 
извършвал със заплащането на откуп (mohar) – това е била цената на булката, 
която е била заплащана на нейния баща от лице, изявяващо желание да встъпи 
с нея в брак. Mohar е приемал формата на пари или на някаква друга ценност (в 
литературата се споменава пръстен)46 или пък на някаква услуга, извършвана 

41 Така например синът на Каин – Ламех, имал две жени (Бит. 4:19). Авраам имал първоначално 
само една жена, но тъй като тя била бездетна, той взел по нейно предложение слугинята й за 
жена (Бит. 16:1-16). За други примери виж Николчев, Д., цит. съч., стр. 31.

42 Талмуд (евр. учение) представлява сборник с тълкувания на Петокнижието на Мойсей, съставен 
в първите векове от нашата ера от равини – наследници на Фарисеите. Талмуд се състои от три 
големи раздела: 1) Мишна (Повторение) – за тълкуването на закона; 2) Тосефта – коментари към 
Мишна; 3) Гемара – учение, тълкувание на Мишна, което съдържа незадължителни индивидуал-
ни мнения и сказания (съществуват две Гемари – Йерусалимска и Вавилонска). Виж Коен, Ейб., 
Талмуд за всеки. Из учението на иудейските мъдреци, Кибеа, С., 2008.

43 Така Николчев, Д., цит. съч., стр. 31.
44 Така Мейендорф, Брак в православии, Издательство: Фонд „Христианская жизнь”, К., 2000, 

стр. 8. Изхождайки от благославянето на библейските патриарси Авраам, Исаак и Яков да 
имат многобройно потомство (Бит. 13:16; 22:17, 26:24, Числа 23:10), което впоследствие се 
отправя и към целия юдейски народ (Втор. 1:11; Парал. 21:3; Ис. 9:3), евреите са считали без-
плодния брак за проклятие, тежащо над съпрузите и най-вече над жената.

45 Виж Николчев, Д., цит. съч., стр. 36 и авторите, на които той се позовава в бел. № 240 към глава 
първа.

46 Така Николчев, Д., цит. съч., стр. 32
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от кандидата за жених на бащата на девойката.47 Важна част от обреда било 
произнасянето от годеника на формулата „с този пръстен ти се сгодяваш за мен 
по Закона Мойсеев и Израилев”. Той е бил съпътстван и от сключването на дого-
вор (berit), който е съдържал обещание за встъпване в брак в обозримо бъдеще. 
Договорът се е сключвал в присъствието на двама свидетели, като за сключва-
нето му е било необходимо извършването на непосредствено волеизявление от 
невестата.48

Вторият етап от сключване на брака е била същинската брачна церемония 
(nissu’in). При нея годеникът, съпроводен от свои приятели, е идвал в дома на 
невестата, за да я поиска официално за своя съпруга. Започвало е сватбено тър-
жество, което по древен обичай е продължавало седем дни (Бит. 29:22-27; Съд. 
14:10, 12).

По времето на патриарсите няма данни за извършени разводи.49 Впослед-
ствие обаче разводът е бил добре познат, макар еврейстите законоучители вина-
ги да са подчертавали, че това е само възможност, до която трябва да се прибягва 
само в краен случай.50 Правото на развод е принадлежало само на мъжа. Той е 
могъл да отпрати по всяко време жена си от къщата, т.е. да се разведе с нея, ако 
съпругата му „не добие благоволение в очите му, понеже той намира в нея нещо 
„противно”.51 В литературата се посочва,52 че в древността тълкувателите на 
Закона са се питали какво е било това „противно”, което е давало възможност на 
мъжа да се разведе със своята съпруга. По този повод през I в. пр.н.е. между две 
водещи школи на древноеврейски мъдреци – на Шамай и на Хилел – е възникнал 
принципен спор за причините, които биха могли да оправдаят развода. Според 
консервативната школа на Шамай „противното” се е конкретизирало в липсата 
на девственост (дължаща се на прелюбодеяние)53 на съпругата при сключване 

47 Така Еврейская Энциклопедья. Сводъ знаний о еврействы и его культуры въ прошлом и на-
стоящемъ, под общей редакцией д-ра Л. Каценельсона и барона Д. Г. Гинцбурга. Том девятый. 
Издание Общества для Научныхъ Еврейскихъ Изданий и Издательства Бронгаузъ – Ефронъ, С. 
Петербургъ, 1906-1913, стр. 447.

48 Това не означава, че тя се е омъжвала по собствена воля. Точно обратното – момичето е встъпва-
ло в брак по волята на баща си, а ако той е бил мъртъв – по волята на братята или на майка си. 
Виж Николчев, Д., цит. съч., стр. 36.

49 Така Епископ Висарион, Светостта на брачния съюз......, стр. 43.
50 За примери от историята, демонстриращи колко важен е бил за древните юдейски мъ-

дреци мира и хармонията между съпрузите, виж статията на П. Люкимсон, М. Котляр-
ский, Развод в иудаизме, достъпна на http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=1791, по-
сетена на 18.07.2016. Поради тази значимост на стабилността на брака не е изненада, 
че в Древния свят, както впоследствие и в Средновековието, разводите в еврейската 
общност са били много, много редки. Дори и в днешни дни равинските съдии в Изра-
ел, в правомощията на които е допускането на развод, правят всичко възможно, за да 
съхранят семейството, затягайки процедурата за развод и подтиквайки съпрузите към 
разрешаване на конфликтите помежду им.

51 Виж Втор. 24:1.
52 Виж Николчев, Д., цит. съч., стр. 90, бел. № 228
53 Според Рави Йосеф Телушкин, Еврейский мир. Важнейшие знания о еврейском народе, его ис-

тории и религии, Москва, 1995, Йерусалим, 5755, стр. 521 единственото основание за развод в 
слуая е била съпружеската измяна.
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на брака (Втор. 22:13-21).54 А според школата на Хилел „противно” било всичко 
онова, което би могло да обиди съпруга – от зле сготвеното ястие, до това, че не 
изглежда толкова добре, колкото някоя друга жена.55

За да можел да се разведе със съпругата си в този случай, мъжът е следвало 
„да й напише разводно писмо, даде й го в ръце” и „я изпрати от къщата си” 
(Втор. 24:1). Тази формулировка от Второзаконието на Мойсей показва не само, 
че разводът се е извършвал чрез писмен акт – разводно писмо (сефер критут)56 
но и това, че въпросът за развода се е разрешавал по частен ред, без каквато и 
да било намеса на публичната власт. И понастоящем, за разлика от много други 
правни системи, разводът в еврейското право се допуска не по силата на съдебно 
решение, а настъпва по силата на съгласието на двамата съпрузи. Ролята на съда 
се състои в това да провери (ако между съпрузите не е налице съгласие за развод) 
налице ли са правни основания да задължи противопоставящата се на развода 
страна да даде или да приеме гет.57 Освен това той е длъжен да удостовери, че 
при развода са спазени изискващите се от закона формалности.58

Еврейското законодателство е възприело тълкуванията на школата на Хилел, 
но за да предостави защита на жената от несправедливи обвинения на нейния 
съпруг, респ. от евентуална несправедливост на равинството, то е използвало 
един интересен инструмент, наречен кетуба.

Кетуба („написано”, „документ”, „договор”) е представлявал брачен акт, 
който се е съставял обикновено преди венчавката, подписвал се е от двама сви-
детели, прочитал се е на младоженците и после се е връчвал на невестата или на 
нейните роднини. Първообраз на кетуба е бил библейския mohar. С течение на 
времето и с усложняване на жетейските отношения сключването на брака е загу-
било своята първоначална простота и непосредственост. Появили са се формал-
ности, в повече или в по-малка степен характерни за всяка гражданска сделка. 
Появил се е и стремеж на законодателя да защити интересите на по-слабата във 
физическо, икономическо и въобще във всяко отношение страна в брака – же-
ната. Поради тези причини и стремежи mohar е послужил като източник на ре-
формата на Симон бен-Шатах, на която талмудистите придават важно значение. 
Тази реформа накратко се е състояла в следното.

54 Ако обвинението в прелюбодеяние е било вярно, момата е трябвало да бъде пребита до смърт с 
камъни пред вратата на бащината си къща – това е наказанието за извършеното от нея „срамно 
нещо” в бащината й къща. Ако обаче отправеното от жениха обвинение в прелюбодеяние е било 
неоснователно, т.е. не е било доказано пред градските старейшини, той е бил глобяван от тях, 
а съпругата му оставала негова жена и той през целия си живот не е могъл да се разведе с нея 
(Втор. 22:21, 19).

55 Така Рави Йосеф Телушкин, Еврейский мир..., стр. 521
56 Така Курганова, У., Иудаизм, „Фолио”, Харьков, 2010, стр. 85. Николчев, Д., цит. съч., стр. 35 по-

сочва, че първоначално формата на отпращането била проста и се осъществявала чрез устното 
изричане на противоположните думи на вербалната формула за сключване на брака: „защото Тя 
не е моя жена, и Аз не съм й мъж”.

57 В талмудическата литература единственият законен способ за развод е връчването от мъжа на же-
ната (но не и обратно) на бракоразводен акт, наречен гет, който представлява един от най-древните 
документи в еврейското право – така Курганова, У., Иудаизм..., стр. 86.

58 Пак там.
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Първоначално стремежът е бил да се обезпечат права на жената върху налич-
ното брачно имущество, като по този начин тя да стане по-независима в иконо-
мическо отношение от мъжа. Поради това в кетуба се е записвала определена 
сума (напр. Х парични единици), която е била определена за булчинско вено и 
която е била дължима на съпругата. Освен това, ако зестрата, която невестата е 
носела в дома на своя съпруг, е била оценена напр. на 100 единици чисто сребро 
и съпругът е добавял към това свое имущество, също оценено на 100 едини-
ци чисто сребро, се е получавало общо съпружеско имущество на обща стой-
ност 200 единици чисто сребро. С нарочен запис в кетуба съпругът е възлагал 
отговорността за цялото това имущество – съвкупността от веното, зестрата и 
добавената от него част, върху себе си и своите наследници. Този запис е гла-
сял приблизително следното: „Цялото мое имущество е отговорно за кетуба”. 
Едва след този запис съпругът е имал правото да участва в оборота с общото 
съпружеско имущество. 

Една от целите на реформата на Симон бен-Шатах е била да затрудни раз-
вода, доколкото се е предполагало, че при развод мъжът е трябвало да извади 
целия този капитал от оборота и да го предостави на жената. Когато обаче този 
опит довел до въздържание от сключване на бракове от страна на мъжете, равин-
ството е съсредоточило своите усилия върху обезпечаване интересите на жената 
в случаите, когато полученото от мъжа се е прекратявало в случай на неговата 
смърт или на разторгване на брака поради развод. Поради тази причина в кетуба 
били записвани не само парични, но и други задължения на мъжа към жената – 
напр. да я откупи при плен; да я лекува при болест; да предостави на синовете 
от техния брак правото да наследят сумата на своята майка, предвидена в кетуба, 
независимо от дяловете им в наследството на баща им; и не на последно място – 
предоставянето на правото на жената да живее в дома на починалия си мъж и да 
получава издръжка от неговото имущество, ако остане вдовица.59 

Древна Елада60 
Макар историята на Древна Елада да е свързана със Стария свят, около VIII-

VII век пр.н.е. самите гърци вече се обозначават като елини, а страната си – като 
Елада.61 През най-ранния (Омиров) период от развитието на Древна Елада пра-
вото не се споменава като регулатор на обществени отношения в поемите на 

59 За други подробности относно кетуба виж, Еврейская Энциклопедья. Сводъ знаний о еврействы 
и его культуры въ прошлом и настоящемъ, под общей редакцией д-ра Л. Каценельсона и барона 
Д. Г. Гинцбурга. Том девятый. Издание Общества для Научныхъ Еврейскихъ Изданий и Издате-
льства Бронгаузъ – Ефронъ, С. Петербургъ, 1906-1913, стр. 447-453.

60 Виж Кечекьян, Всеобщая история..., Томсинов, Всеобщая история...., Николчев, Д., цит. съч. 
За положението на жените в Древна Гърция виж по-подробно Sealey, R., Women and Law in 
Classical Greece, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1990.

61 Така Николчев, цит. съч., стр. 91, бел. № 247. Развитието на Древна Елада преминава през някол-
ко периода: 1) Омиров – XI – IX в. пр.н.е.; 2) архаичен – 750 – 500 г. пр.н.е.; 3) класически – 500 
-323 г. пр.н.e. (от победата над Персия и формиране на империята на Александър Македонски); 
4) елинистичен – 323 – 31 пр.не. (от разпадането на империята на Александър Македонски до 
падането на Елада под римско владичество).
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великия Омир – там думата закон (nomos) липсва. Вероятно по това време източ-
ници на право са били обичаят и справедливостта. 

а) Омирова Елада

Както основателно се посочва в литературата, от описанието и бележките на 
Омир в Илиада на дома на последния троянски цар Приам е трудно да се уста-
нови каква е формата на брака на древните елини – моногамна или полигамна.62 
Въпреки това би могло основателно да се предположи, че в най-ранния период 
от развитието си, древногръцкото семейство е било полигамно, макар че същест-
вуват и твърдения за неговата моногамност.63

В архаичното общество все още са били съхранени старите патриархален бит 
и нрави, както и патриархалното семейство. Такова например е семейството на 
царя на Пилос Нестор, където съвместно с него живеят неговите женени синове 
и омъжени дъщери. Такава е ситуацията във всички аристократични семейства 
(ойкос), в състава на които влизат не само възрастните синове на главата на се-
мейството, заедно с техните жени, деца и внуци, но и робите, както и т.нар. слуги 
(обикновено това са били чуждоземци, приети в дома по милостта на младите 
членове на семейството).64

Наред с голямото патриархално семейство, се появяват и немного на брой 
моногамни семейства (като тези на древногръцките царе Одисей и Менелай), 
състоящи се от мъж, жена и техните несключили брак синове и дъщери.

б) Спарта

Древна Спарта е възникнала като полис (царство) през IX в. пр.н.е. В лите-
ратурата установяването на държавност и обществен ред при спартанците се 
свързва с името на легендарния законодател Ликург Спартански, на когото се 
приписва съставянето на особен документ – Ретр,65 представляващ по своята 
същност устно прогласената от него Конституция на Спарта, в която са били 
установени държавния и обществен строй на полиса.66

Жените в Спарта са заемали високо обществено положение, което се обясня-
ва както с остатъците от матриархата, така и с обстоятелството, че илотите (ро-
бите) са живеели отделно от своите господари и спартанците не са се ползвали 
от техните жени. Те нерядко са оказвали голямо влияние върху държавните дела 
в полиса. Възпитанието на жените в Спарта е преследвало същите цели, както и 
при мъжете – укрепване на тялото и безприкословна дисциплинираност. 

Една от характерните черти на браковете в Спарта била практиката на 
предварителен подбор на съпружески двойки, с цел осигуряване на по-добро 

62 Така Николчев, Д., цит. съч., стр. 37.
63 Така Андреев, Ю. В., Греция в XI – IX вв. до н.э. по данным Гомеровского эпоса, в История 

древнего мира. Ранняя древность. Под ред. И. М. Дьяконова..., стр. 342.
64 Андреев, Ю. В., Греция в XI – IX вв...., стр. 343.
65 „Ретр” буквално означава договор, но тук се има предвид т.нар. Голяма ретра (др.гр. Μεγάλη 

Ῥήτρα), която е устно прогласената от Ликург Конституция на Древна Спарта.
66 Така Томсинов, Всеобщая история..., стр. 101.
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потомство.67 При достигане на съпружеска възраст (30 г.) всеки спартанец е бил 
длъжен да се ожени. Друга особеност, свързана с брачния институт в Спарта, 
е наличието на т.нар. „групов брак”, при който няколко братя са могли да имат 
една обща съпруга.

В изворите липсват категорични данни за допустимостта на развода в Древна 
Спарта, както и за формите, в които той се е извършвал. Със сигурност обаче се 
е знаело, че бездетните бракове са се разторгвали с развод, а при отсъствието на 
потомство мъжът е могъл да вземе друга жена.

в) Атина

Атинската държава се е образувала в резултат на разложението на родовооб-
щинните порядки в края на VII-VI век пр.н.е., като това се свързва с реформите, 
приписвани на митологичния герой Тезей.

Първоначални източници на правото в Древна Атина са били обичаите, а в 
последствие и писаните закони на архонтите Драконт68 и Солон.

Древноатинското семейство е било моногамно. Положението на жената в него 
може да се квалифицира като строго подчинено, доколкото тя е била подчинена 
едновременно както на властта на главата на своето семейство (kyrios), така и на 
властта на своя мъж. В дома тя е живеела в обособени помещения, достъпът до 
които е бил забранен за мъже. Извън дома жената винаги е била придружавана 
от робиня, а дори в дома тя е била под строгия надзор на своя мъж и неговото 
семейство.

Сключването на брак в Атина е било задължително, но безбрачието не е 
било свързано с неблагоприятни правни последици.69 В ранния (Омиров) пе-
риод атинските бракове са се сключвали чрез покупко-продажба, който дого-
вор се е сключвал между kyrios или бащата на девойката и нейния жених. При 
сключването на договора бащата на невестата е получавал от жениха като откуп 
(hedna) животни и други ценни предмети, а той от своя страна му е правил ня-
какъв подарък. Съществували са две форми за сключване на брак: 1) engiesis – 
обичаен договор за покупко-продажба между жениха и kyrios на невестата и 2) 
epidikasia – сключване на брак пред длъжностно лице или пред съд, която форма 
се е използвала само в някои изключителни случаи (като напр. при омъжване на 
девойка-наследница или при женитба на осиновен). Браковете на метекитe70 с 
атински граждани не са се считали за законни.

67 Това вероятно е бил първообраза на последващите идеи и философия на евгениката, на идеите 
на която е бил привърженик Платон.

68 Според Томсинов, Всеобщая история..., стр. 116 датиращите от 621 г. пр.н.е. закони на Драконт 
са първия писмен източник на право в Древна Атина.

69 Все пак обществото е считало безбрачието за нещастие и неуважение към култа на предците.
70 С думата “метеки” са се обозначавали чуждоземците-преселници в Атина и в Атика, които пове-

че или по-малко са живеели заедно с гражданите на Атина. Обичайно това са били жителите на 
други полиси, които са дошли за определен срок или завинаги в Атина. Те не са имали правата 
на атинските граждани и не са могли да участват в политическия живот на полиса, нито да зае-
мат държавни длъжности.
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Обикновено жените са встъпвали в брак на 12-13 годишна възраст, но Ари-
стотел е считал, че е необходимо със закон да се установи задължително условие 
относно възрастта за встъпване в брак, като според него най-удачната възраст 
била около 18 години за жените и около 37 „или малко по-рано” за мъжете.71 
Според Платон тази възраст била обаче между 30 и 35 години както за жените, 
така и за мъжете.

Разводът за мъжа в Древна Атина е бил напълно свободен. Той е могъл по 
всяко време да изгони жената от своя дом, като единственото му задължение 
е било да й върне зестрата72 и то ако разводът не е бил по нейна вина. Никак-
ви други формалности и в частност никакво съдействие от длъжностно лице в 
случая не е било необходимо. Според някои източници мъжът не само е могъл 
по всяко време да прекрати своя брак, но даже е могъл да омъжи своята жена за 
другиго.73

Ако обаче разводът е бил по инициатива на жената, нещата са стоели по съв-
сем друг начин. В тези случаи жената е била длъжна да се обърне към архонта с 
писмено заявление, в което е следвало да бъдат изложени основанията за развод. 
Дело за развод в определени случаи е могъл да инициира и бащата на съпругата.
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ЗА НАСЛЕДЯВАНЕТО НА АКЦИИ И ТЯХНАТА ДЕЛБА
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Катедра „Частноправни науки”, ЮФ, УНСС

email: miroslavdimitrov@unwe.bg

Резюме: В доклада се разглежда въпросът за наследяването на акции и пробле-
мите, които възникват при повече от един наследник. Проследява се практиката 
на Върховния касационен съд през последните няколко години, съгласно която акци-
ите не се наследяват като вземания и не настъпва автоматичното им разпреде-
ление между наследниците съобразно наследствените квоти, а възниква съприте-
жаване на всяка една от наследените акции. Тази теза се поддържа и в правната 
теория. От друга страна съгласно трайната съдебна практика акциите не подле-
жат на съдебна делба. Последното поставя нерешим проблем за установяване на 
индивидуално притежаване на наследените акции от наследниците и упражняване 
на правата по тях в случаите, когато наследниците имат непреодолими противо-
речия и не е възможно да се споразумеят за тяхното разпределяне и дори опреде-
ляне на общ пълномощник по чл. 177 от Търговския закон. Предлагат се възможни 
решения на поставените проблеми чрез изменение или допълнение на действащия 
закон или чрез промяна на тълкуването му.

Ключови думи: акции, акционер, наследник, наследяване, неделимост, делба

REGARDING THE SUCCESSION OF SHARES AND THEIR PARTITION

Ass. Prof. Miroslav Dimitrov PhD
Private Law Studies Department, Faculty of Law, UNSS

Summary: The report addresses the issue of inheritance of shares and the problems that 
arise with more than one heir. The practice of the Supreme Court of Cassation in the last 
few years is followed, according to which the shares are not inherited as receivables and 
their automatic distribution among the heirs according to the inheritance quotas does not 
occur, but co-ownership of each of the inherited shares arises. This thesis is also supported 
in legal theory. On the other hand, according to settled case law, shares are not subject 
to judicial partition. The latter raises an unsolvable problem for establishing individual 
possession of the inherited shares by the heirs and exercising the rights under them in cases 
when the heirs have insurmountable contradiction so that agreement on their distribution 
and even appointment of a common proxy under Art. 177 of the Commercial Code are not 
possible. Solutions to the problems by amending or supplementing the current law or by 
changing its interpretation are proposed.

Key words: shares, shareholder, succession, heir, indivisibility, partition.
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1. Постановка на проблема
Наследствената маса, която преминава при условията на универсално право-

приемство към наследниците на починалия включва субективни права, задъл-
жения и правнозначими фактически отношения с изключение на лични неуму-
ществени права и изрично уредени като непрехвърлими имуществени права като 
напр. вещно право на ползване и право на издръжка. Безспорно е, че ако насле-
додателят е бил акционер в акционерно дружество или командитно дружество с 
акции, то притежаваните от него права в качеството му на акционер също са част 
от наследството и преминават върху неговите наследници. Когато наследникът 
е един, то той встъпва във всички права, които е притежавал неговият наследо-
дател като акционер и подлежи на вписване в книгата на акционерите с толкова 
акции от съответния клас, колкото е притежавал неговият наследодател1. Този 
случай не поставя проблеми в практиката. Ако обаче наследниците са няколко, 
то те наследяват притежаваните от починалия акционер акции в квоти, съответ-
стващи на дела им от наследството. В тези случаи през последните години се 
породиха значителен брой правни спорове, по които окръжни и апелативни съ-
дилища в страната постановиха противоречиви и нееднозначни съдебни реше-
ния. Касационните жалби против тези решения бяха допуснати от Върховният 
касационен съд (ВКС), който ги разгледа по същество и постанови няколко ре-
шения, в мотивите на които се обсъждат проблеми, свързани с наследяването на 
акции. Въпросът за наследяване на акции е обсъждан и решаван нееднозначно 
във връзка с разглеждането на две групи искове. Едната група е установителни 
искове по чл. 124, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) за признаване 
за установено по отношение на конкретното акционерно дружество, че лицето 
Х е акционер, като притежава акции, придобити по наследство. Другата група 
включва искове по чл. 71 от Търговския закон (ТЗ), предявени от лица, които 
твърдят, че са акционери в акционерното дружество и притежават конкретен 
брой наследени от тях акции, за защита на членствените им права, които права 
са нарушени от органи на дружеството. Нарушението обикновено се изразява в 
отказ от вписване в книгата на акционерите на наследниците като притежатели 
на конкретна бройка акции и недопускането им до участие в Общо събрание на 
акционерите (ОС). При тези случаи лицата, предявили искове за защита на член-
ствените си права всъщност изхождат от придобито от тях качество на акционе-
ри, притежаващи конкретен брой наследени акции. И при двете групи искове и 
образувани съдебни дела се опира до един и същ ключов проблем. Той се корени 
в правната природа на акциите. Чл. 175, ал. 1 ТЗ изрично придава на акцията 
качеството на ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с по-
сочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството. Като ценна книга 
акцията материализира както имуществени, така и неимуществени субективни 
права – право на вземане за дивидент, право на ликвидационна квота, право на 
участие в общото събрание, право на информация относно дружествените дела, 

1 Разглежда се масовият случай на обикновени поименни акции. В случаите на винкулирани ак-
ции следва да се приложат по аналогия правилата за наследяване на дялове в дружество с огра-
ничена отговорност.
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а също и задължения – задължение за внасяне на съответната част от капитала, 
ако акциите са записани, но не са платени, задължение за плащане на лихви или 
неустойка, ако вноските по записаните акции не се извършат в определения в ус-
тава срок. С други думи, акциите удостоверяват съществуването на членствено 
правоотношение между акционера и дружеството, чието съдържание е сложно и 
включва множество права и задължения. От друга страна наличната акция пред-
ставлява материален обект – документ със самостоятелно съществуване и като 
такъв може да се разглежда и като вещ. Многоликата правна природа на акци-
циите всъщност провокира споровете относно тяхното наследяване. Въпросът 
е, следователно, дали акциите следва да се наследяват като вземания, дали като 
вещи и съответно до тяхната делба се съпритежават от наследниците, или по 
специален за тях ред, който да отрази специфичната им същност на материали-
зиращи различни субективни права на техния притежател ценни книги. 

2. Двете тези относно наследяването на акции 
Във връзка с образуваните съдебни дела по установителните искове в някои 

решения на съдебни инстанции в страната (окръжни и апелативни съдилища) се 
приема, че акциите се наследяват като вземания и автоматично се разпределят 
между наследниците, а съпритежание на акции възниква само по отношение на 
неделимия остатък. В други решения обаче се приема обратната теза – всички 
акции се наследяват общо от всички наследници и всички акции се съпритежа-
ват в съответните квоти от наследството. Сезиран с касационни жалби от не-
доволните страни ВКС е образувал няколко касационни производства. Това са 
т.д. 673/19 на II ТО, т.д. 101/19 на I ТО, т.д. № 543/20 на I ТО, 2283/19 на II ТО, 
1687/19 на I ТО и 2214/19 на II ТО на ВКС. В постановените вече по тези дела 
решения2 се възприма тезата, че при наследяване на акции същите не се раз-
хпределят автоматично, а всички наследници съпритежават наследените акции. 
В мотивите на постановените решения върховните съдии, за да достигнат до 
този извод, излагат редица аргументи. Посочва се, че чл. 177, пр. 1 ТЗ нормира 
императивното правило за неделимост на акциите, които, ако се съпритежават 
от няколко лица, правата по тях се упражняват от общ пълномощник. От друга 
страна се изтъква, че акциите не могат да се приравнят на вземания, тъй те обек-
тивират в себе си множество субективни права, а не само вземания, но не следва 
да се приравняват и на вещи досежно тяхното наследяване и упражняване на 
правата по тях. Еднозначно се поддържа във всички решения на ВКС, че ако на-
лични акции се наследяват от няколко лица, то до момента на доброволното им 
разпределяне между наследниците, безалтернативно следва да се прилага пра-
вилото на чл. 177, пр. 1 ТЗ. Следователно, засега по въпроса за наследяването на 
акции ВКС има непротиворечива практика и тя отрича прилагането на правилата 
за наследяване на вземания към наследяването на акции. В цитираните реше-
ния на ВКС обаче не се посочва какви правила следва да се приложат относно 

2 Вж. р. 47/20 на ВКС, II ТО, р. 58/20 на ВКС, I ТО, р. 543/20, I ТО, р. 130/20 на ВКС, II ТО, р. 
111/20, на ВКС, I ТО, р. 98/20, на ВКС, II ТО, които са достъпни на интернет страницата на 
ВКС – vks.bg 
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разпределянето на акциите при множество наследници, ако между тях не може 
да се постигне съгласие, включително и по въпроса за определяне на общ пъл-
номощник по чл. 177, пр. 2 ТЗ.

По поставения по-горе въпрос в теорията пръв е взел отношение проф. Иван 
Русчев в статията му „Върху наследяването на налични акции и на членствено 
правоотношение”3. Авторът подробно, с логични и силни аргументи е обосно-
вал тезата, че наследяването на акции не следва да се приравнява на наследява-
не на вземания и съответно не настъпва автоматично разпределение на акциите 
между наследниците. Подчертава се, че „всяка отделна акция е самостояте-
лен обект на възникналото като последица от настъпилото наследствено 
правоприемство съпритежание, а не акциите като някакъв вид еднородна 
съвкупност върху която наследниците придобиват права”, както и че „носи-
телите на правата по всяка една акция са всички нейни съпритежатели, т.к. 
настъпилото основание за възникване на това особено „съпритежание“ обуславя 
преминаване на правата, инкорпорирани в акцията, към всички.”Аргументите 
на автора са многобройни. Изтъква се особената правна природа на акциите, 
които обективират не само вземания, а и редица други права, поради което не 
следва да се приравняват на вземанията при наследяване, отбелязва се възмож-
ността наследодателят да е притежавал акции от различен клас и следователно 
да няма еднородност на наследените акции, което също възпрепятства автома-
тичното им разпределение между наследниците и др. Крайният извод е, че при 
наследяване на акции от няколко наследника всяка една от тях се съпритежава 
от наследниците, като всеки един от тях притежава такава част, какъвто дял има 
в наследствената маса. Тази теза се споделя в българската правна теория и от 
други автори.4 

Проф. Поля Голева също е взела отношение по обсъждания въпрос за насле-
дяването на налични акции5. Тя с основание също изтъква, че „акцията не е взе-
мане, нито вещ по смисъла на вещното право” и като цяло се присъединява 
към доминиращото разбиране в правната теория, че при наследяването на акции 
не следва да се прилагат нито правилата за наследяване на вземания и пари, нито 
тези при наследяване на вещи, тъй като акцията е „ценна книга, т.е. по своята 
правна същност тя е отделен вид обект на правоотношение.” Добавя се още в 
подкрепа на това разбиране и аргументът, че множеството акции не обоснова-
ват множество членствени правоотношения, тъй като независимо колко акции 
притежава един акционер, то той е страна по едно единствено членствено пра-
воотношение с акционерното дружество. Следователно, ако този акционер бъде 

3 Вж. Русчев, И. Върху наследяването на налични акции и на членствено правоотношение. – сп. 
Норма, 2017, № 3. Статията е публикувана и достъпна също и на специализирания правен сайт 
www.garamada.org

4 Така Петров, В. Относно наследствената общност. – сп. Собственост и право, 2017, № 4, с. 43-
50, както и в монографията на същия автор – Наследяване на вземания, С.: Сиби, 2019, също 
Малчев, М. Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване. С.:, Сиела, 
2019, с. 113-115. 

5 Вж. Голева, П. Наследяване и делба на налични поименни акции, публикувана на 14.08.2020 г. 
на правния сайт www.news.lex.bg
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наследен от няколко наследника няма основание да се твърди, че това членстве-
но правоотношение ще се разпадне автоматично на толкова правоотношения, 
колкото е броят на наследниците. Този аргумент може да бъде споделен, тъй 
като броят на акциите, притежавани от един акционер, имат значение за кворума 
при провеждане на ОС, за формиране на мнозинство при вземане на решения, за 
разпределението на дивиденти и др., но не и относно броя на членствените пра-
воотношения, по които той е страна с акционерното дружество6. Проф. Голева 
правилно изтъква също, че господстващото становище не може да се аргументи-
ра с разпоредбата на чл. 177 ТЗ, тъй като нейният смисъл е да въведе неделимост 
на отделната акция, а не на множество акции в случай на наследяване. Подчер-
тава се обаче с основание, че това разбиране, макар да е възприето в съдебна-
та практика на някои европейски държави (Германия, Швейцария), не създава 
справедлив баланс между интересите на наследниците от една страна, които са 
ощетени и на акционерното дружество, съответно на заварените акционери в 
него към момента на смъртта на един от тях, тъй като дава предимство на ста-
туквото и лишава наследниците от възможността бързо да встъпят в правата си. 
Затова призовава законодателят да уреди конструкция, която да постави всички 
акционери в равностойно положения в случаите на наследяване на акции. 

3. Недопустимост на делбата на акции и произтичащите  
от нея последици

Безспорно е за мен, че аргументите както на съдебните състави на ВКС, 
постановили решенията по горецитираните дела, така и на авторите, взели от-
ношение по повдигнатия проблем са силни, логични и могат да се поддържат. 
Аз също се присъединявам към тях, но не може да не се отбележи че те са чисто 
теоретични и почиват само на правната логика. Проблемът е, че изводът от тях 
не винаги отговаря на житейските потребности и че те не посочват реда, който 
трябва да се приложи относно наследяването, управлението, упражняването на 
правата по съпритежаваните акции и последващото им разпределение тогава, ко-
гато наследниците на починал акционер са с непримирими противоречия. Това е 
така, защото за разлика от случаите при наследяване на вещи, които винаги и без 
ограничение във времето, тъй като искът за делба не се изсрочва с давност, могат 
да бъдат разделени по съдебен ред, при наследяването на акции нещата не стоят 
така. Със свое емблематичното определение № 94/2011 г., постановено по ч.гр.д. 
№ 24/2011 г. на I ГО на ВКС прие, че акциите не подлежат на съдебна делба и 
иск за тяхната делба е недопустим. Това разбиране и в момента се възприема по-
следователно и неотклонно като трайна и еднообразна съдебна практика. Макар 
определението на ВКС да е постановено по повод на делба на безналични акции, 
съдилищата приемат, че то установява принципна недопустимост на делбата на 
акции, включително наличните такива. Любопитното в случая е обстоятелство-
то, че водещ аргумент, изтъкнат в цитираното определение, в подкрепа на тази 
6 Ако се приеме обратното ще се окаже, че едва ли не е допустимо един акционер напр. да гласува 

с част от своите акции в подкрепа на едно проекто-решение на ОС, а с друга част – против него, 
което е очевиден нонсенс и не може да се аргументира по никакъв начин.
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теза е, че акциите според постановилия го съдебен състав „стоят по-близо до 
вземанията” и следователно се наследяват като вземания, поради което иск за 
тяхната делба е недопустим. Така се оказва в крайна сметка, че в различни актове 
на ВКС се дават различни, противоречащи си и взаимно отричащи се отговори 
на поставения основен въпрос: Как се наследяват акции от няколко наследника? 
Последицата от това противоречие е създаването на омагьосан кръг и безизхо-
дица за наследниците на акции тогава, когато те имат нерешими противоречия 
помежду си. Те нито ще могат да определят общ пълномощник по чл. 177, пр. 
2 ТЗ, нито ще могат да се споразумеят да разпределят акциите помежду си чрез 
доброволна делба, нито пък имат възможност по съдебен ред да ги поделят. Така 
е възможно наследниците с години да обикалят съдебните инстанции, за да ус-
тановят правата си на акционери, да не стигнат до решение и съответно да бъдат 
лишени от възможността да упражняват права по наследени от тях акции, а не 
могат дори и да се разпоредят с тях. Вероятно е също в някои случаи, поради 
безизходицата да станат обект на изнудване с цел изкупуване на наследените 
акции на занижена цена и дори е възможно в такава ситуация управлението на 
едно акционерно дружество да бъде превзето от акционери, притежаващи ми-
норитарен дял от капитала, но придобит преди смъртта на мажоритарен акцио-
нер. Очевидно е, че тази ситуация е правно и житейски неприемлива. Лошото в 
случая е, че съдебната практика на ВКС всъщност се явява причината за безиз-
ходицата, в която биха изпаднали наследници на акции. А би трябвало ВКС да 
посочва разрешения, отговарящи на житейските казуси. Получава се в крайна 
сметка в резултат на практиката на ВКС така, че ако наследниците предявят иск 
за делба, то той ще остане без разглеждане като недопустим, делото прекратено 
и така съпритежаването на акциите ще остане. А ако наследниците се опитат 
да установят качеството си на акционери, притежаващи конкретен брой акции, 
чрез установителен иск, за да се впишат после в книгата на акционерите на ос-
нование съдебното решение или да защитят членството си с иск по чл. 71 ТЗ, 
съдът ще разгледа иска им по същество, но ще го отхвърли като неоснователен, 
тъй като те не са индивидуални притежатели на останали в наследство акции, а 
ги съпритежават с останалите наследници и че могат да упражняват правата си 
само и единствено чрез общ пълномощник по чл. 177, изр. 2 ТЗ. Посочването на 
такъв общ пълномощник обаче е нерядко житейски невъзможно. 

4. Възможните окончателни и временни решения на 
безизходицата

По мое мнения възможният изход от описаната по-горе задънена улица има 
няколко варианта на окончателно решение относно придобиването от наслед-
ници на конкретен брой от наследените акции или временно решение относно 
управлението на съпритежаваните от наследниците акции и упражняването на 
правата по тях.

4.1. Законодателна намеса, която да се изрази в създаване на специална нор-
мативна уредба, с която да се уредят специални правила за наследяване на акции 
и тяхното разпределение между наследниците, което да става или автоматично 
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като при вземанията или чрез специални опростени правила, които да позволя-
ват бързото им поделяне;

4.2. Законодателна намеса, която да се изрази в изменение и допълнение на 
глава 29 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с която акциите изрично да 
се включат в наследствената маса, подлежаща на съдебна делба. Това означава, 
че по отношение на делбата им, акциите биха били приравнени на вещи, тъй 
като сега действащата правна уредба както на доброволната, така и на съдебната 
делба, е ориентирана и съответно приложима единствено към вещите. Аргумент 
в тази насока може да послужи разпоредбата на чл. 78 от Закона за собственост-
та (ЗС), съгласно която ценни книги на приносител се придобиват като вещи при 
наличие на предпоставките на този първичен способ за придобиване право на 
собственост. Вярно е, че сега акции на приносител не съществуват, но идеята, че 
ценни книги в някои случаи могат да се придобиват по ред, установен преиму-
ществено за вещи, може да разшири приложението си;

4.3. Допускане в практиката на съответното прилагане на правилата на чл. 32 
ЗС относно използването и управлението на съсобствена вещ, което обаче отно-
во би повдигнало въпроса за приравняването на акциите на вещи по отношение 
на управлението им и което поне засега не се възприема от съдебната практика;

4.4. Допускане в съдебната практика назначаването на особен представител 
по реда и при съответното приложение на чл. 29, ал. 4 и 5 ГПК с правата на пъл-
номощник по чл. 177, пр. 2 ТЗ тогава, когато наследниците не могат да постигнат 
съгласие, въпреки че чл. 29 ГПК урежда назначаването само на особен проце-
суален представител, а пълномощникът по чл. 177 ТЗ не е такъв. С други думи 
отново да се търси аналогия, както по предходния вариант, което също е малко 
вероятно да се наложи като съдебна практика; 

4.5. Образуване на тълкувателно дело и постановяване на тълкувателно реше-
ние на ВКС за преодоляване на противоречивата практика на самият ВКС, която 
от една страна приема, че делбата на акции е недопустима, а от друга страна 
не приема автоматичното разпределяне на акциите между наследниците, но и 
не сочи работещ механизъм за тяхното разпределение. С други думи приемане 
на тълкувателен съдебен акт от ВКС, чрез който да се възприеме една от двете 
тези – автоматично разпределение на наследени акции или съответно прилагане 
на правилата на делба на вещи. Струва ми се, че противоречието между опр. 
94/11 ВКС и шестте решения на ВКС, цитирани по-горе, е достатъчно противо-
речие по смисъла на чл. 292 ГПК за образуване на тълкувателно дело, чрез което 
да се преодолее или разбирането, че акциите не се наследяват като вземания или 
това, че не подлежат на съдебна делба. Ако се възприеме първата теза, наследни-
ците бързо ще могат да встъпят в правата си на акционери, което от житейска и 
стопанска гледна точка е за предпочитане. Ако се възприеме втората теза, подял-
ба на наследени акции ще се извършва по тромавата и дълга процедура на съдеб-
ната делба на вещи. Но макар и бавна, тази процедура все пак ще представлява 
възможно решение на безизходната ситуация, която възниква при невъзможност 
за споразумяване между наследниците, тъй като по този начин съдилищата ще 
започнат да прилагат съответно правилата на глава 29 ГПК, уреждаща съдебната 



116

делба на наследство и по отношение на наследени акции самостоятелно или за-
едно с имоти и движими вещи, ако наследствената маса включва такива.

Надявам се, че в обозримо бъдеше по един или друг начин ще се стигне до ре-
шение на създалия се проблем. Първият и вторият вариант за решение обаче са 
свързани със законодателна инициатива и законодателен процес, което изисква 
първо осъзнаване на проблема от законодателя, второ инициатива за решаването 
му и не малко технологично време за изработване на съответните нормативни 
текстове. Третият и четвъртият от възможните варианти освен че представляват 
временни решения на въпроси на съвместното упражняване на права по акции, 
е свързан и с възможни противоречиви разбирания относно приспособимостта 
и допустимостта за прилагане на чл. 32 ЗС и чл. 29 ГПК относно управлението 
на наследени от няколко лица акции. Остава петият вариант, който като че ли е 
и най-логичен при положение, че не е приемливо практиката на ВКС да не оси-
гурява решение на реални житейски казуси, които зачестяват в практиката. А 
още по-малко приемливо е самата практика на ВКС да създава житейска безиз-
ходица. Затова и отговорността за намиране на изход е на този, който е създал 
сегашната безизходица.
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ЗАЩИТА НА ТРЕТО ЛИЦЕ СРЕЩУ НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ
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Резюме: В развитието на института на отмяната на влезли в сила решения се на-
блюдава стабилност. Отмяната по чл. 303 и чл. 304 ГПК, регламентирана както 
с отменения, така и с действащия процесуален кодекс, е уредена като самостоя-
телен процесуален способ за защита срещу влезли в сила неправилни съдебни реше-
ния, когато порокът им се състои в някое от изрично посочените в разпоредбите 
основания. С действащия ГПК се уреди възможността както срещу ответника, 
така и срещу ищеца да бъде постановено неприсъствено решение при наличие на 
предпоставките по чл. 238 и чл. 239 ГПК. Заедно с това в кодекса намериха уредба 
специфични способи за защита срещу нетипичното решение – отмяната по чл. 
240, ал.1 ГПК и исковата защита срещу него по чл. 240, ал.2 и ал.3 ГПК. Съществу-
ването в процесуалния кодекс на общи и специфични способи за отмяна на влязло в 
сила решение (типично и нетипично) предизвиква необходимост от анализ на при-
ложното им поле и открояване на техните особености. Настоящият доклад има 
за цел да постави на обсъждане проблемите за възможността на трето лице, об-
вързано от постановено неприсъствено решение, да поиска отмяната му по реда 
на чл. 304 ГПК. Поставените пред теорията и съдебната практика въпроси за 
обхвата на особения отменителен способ по чл. 304 ГПК изискват теоретично 
осветляване, за да бъде осигурена предвидима съдебна практика по прилагане на 
института и гарантирани процесуалните права на частноправните субекти чрез 
защитно-санкционните производства, включени в системата на гражданския про-
цес. Опора за изводите в изложението се търси в анализа на естеството, целите, 
функциите и историческото развитие на отмяната по молба на трето лице като 
специфичен способ за защита срещу влязло в сила решение. 

Ключови думи: неприсъствено решение, трето лице, отмяна на влязло в сила реше-
ние, процесуална легитимация за отмяна на влязло в сила решение

PROTECTION OF A THIRD PARTY AGAINST A JUDGMENT BY DEFAULT

Assoc. Prof. Tanya Gradinarova, PhD
Department of Private Law of the Faculty of Law – UNWE

Summary: Stability is observed in the development of the institute of revocation 
of final decisions. The revocation under Art. 303 and Art. 304 of the Civil Procedure 
Code, regulated by both the repealed and the current procedural Code, is regulated as 
an independent procedural remedy against final erroneous decisions, where they are 
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vitiated by any of the grounds explicitly mentioned in the provisions. The current Civil 
Procedure Code regulates the possibility for both the defendant and the plaintiff to have 
a rendition of a judgment by default, given the presence of the prerequisites under Art. 
238 and Art. 239 of the Civil Procedure Code. Accordingly, specific remedies against 
the atypical decision – the repeal under Art. 240, para 1 CPC and the claim protection 
against it under Art. 240, para 2 and para 3 CPC have found a regulation within the Code. 
The existence in the procedural Code of general and specific means of revoking a final 
decision (typical and atypical) causes the need to analyze their scope and highlight their 
specificities. This report aims to discuss the problems of the possibility for a third party, 
bound by a judgment by default, to request its revocation under Art. 304 of the CPC. The 
questions posed before the theory and the case-law about the scope of the special means 
of revocation under Art. 304 of the Civil Procedure Code require theoretical clarification 
in order to ensure predictable case-law on the application of the institute and guarantee 
the procedural rights on individuals through protective and sanction proceedings included 
in the system of civil procedure. Reliance on the conclusions of the report is sought in the 
analysis of the nature, objectives, functions and historical development of the revocation 
at the request of a third party as a specific remedy against a final decision.

Key words: judgment by default, third party, revocation of final decision, legitimation 
(locus standi) for revocation of a final decision

I. 
В развитието на института на отмяната на влезли в сила решения, отнесена в 

нашето процесуално законодателство по историкоправни съображения към ком-
петентността на Върховния касационен съд (ВКС), се наблюдава стабилност. 
Отмяната по чл. 303 и чл. 304 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), регла-
ментирана както с отменения, така и с действащия процесуален кодекс, е уре-
дена като самостоятелен процесуален способ за защита срещу влезли в сила 
неправилни съдебни решения, когато порокът им се състои в някое от изрично 
посочените в разпоредбите основания. Последователна е съдебната практика 
по прилагането на способа при действието на ГПК (отм.), обобщена в два ос-
новни акта с тълкувателен характер на Върховния съд – Постановление № 2 от 
29.09.1977 г. по гр.д.№ 1/1977 г. на Пленума на Върховния съд за обобщаване 
практиката на съдилищата по отмяната на влезли в сила решения1 и Тълкува-
телно решение № 138 от 1.ХІІ.1967 г. по гр.д.№ 106/1967 г. на Общото събрание 
на Гражданската колегия на Върховния съд2. За уеднаквяване на противоречи-
ва практика при действието на ГПК беше постановено Тълкувателно решение 
№ 7/2014 от 31.07.2017 г. по тълк.д. № 7/2014 г. на Общото събрание на Граж-
данската и Търговска колегии ( ОСГТК) на ВКС, което препотвърди и доразви 
постановките на Постановление № 2 от 29.09.1977 г. по гр.д.№ 1/1977 г. на Пле-
нума на ВС. Част от произнасянията в новия тълкувателен акт са посветени на 

1 Сборник постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на НРБългария по граждан-
ски дела. 1953-1979. С.: Наука и изкуство, 1982, с.349-355.

2 Пак там, с. 357-359.
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отмяната на влязло в сила решение по молба на трето лице (т. 10 от него). Повод 
за тази статия са разнопосочните становища, които се поддържат в съдебната 
практика за възможността трето лице, обвързано от влязло в сила неприсъстве-
но решение, да бъде инициатор на отменително производство по чл. 304 ГПК. 
Различните виждания по поставената проблематика обуславят необходимост от 
теоретично осветляване, за да бъде осигурена предвидима съдебна практика по 
прилагане на института и гарантирани процесуалните права на частноправни-
те субекти чрез защитно-санкционните производства, включени в системата на 
гражданския процес. Опора за изводите в изложението се търси в анализа на 
естеството, целите, функциите и историческото развитие на отмяната по молба 
на трето лице като специфичен способ за защита срещу влязло в сила решение. 

II. Кратък историкоправен преглед върху правната уредба на 
отмяната по молба на трето лице. 

1. ЗГС от 1892 г.3 урежда първообраза на сегашната отмяна по чл. 304 ГПК 
под наименованието „[м]олба от неучастващите в делото лица“, като я отнася 
систематично към първата си част, книга трета – за обтъжване на решенията, 
в обща глава с молбата за касация и молбата за преглед на решенията ( първо-
образ на отмяната по чл.303 ГПК), по примера на руския Устав за гражданско 
съдопроизводство от 1864 г. Способът за преглед на съдебните актове се схваща 
като особено средство за обжалване4. Ето защо ЗГС (1892) урежда функционал-
на компетентност по разглеждане на молбата за отмяна от неучастващи в делото 
лица на висшата инстанция – ВКС. Основанието за отмяна на решението по мол-
ба на трети лица е посочено с общо съдържание в чл. 708 ЗГС (1892) и изисква 
влязлото в законна сила решение да нарушава техни права. Като кумулативни 
условия за отмяна на атакувания акт процесуалната теория изтъква: 1) липса на 
юридическо и фактическо участие на третото лице в процеса, без оглед проце-
суалното му качество – главна страна или помагач; 2) молителят да не е знаел за 
образуване на производството, завършило с атакуваното решение; 3) нарушение 
на придобити от третото лице при постановяване на решението права. Изводът 
относно нарушението се прави въз основа на диспозитива, а не на мотивите на 
атакуваното решение, като доказването му е в тежест на молителя5. 

Обоснованото в доктрината становище за предпоставките за отмяна по молба 
на трети неучастващи лица се споделя в съдебната практика при действието на 
ЗГС (1892), като се добавят изискванията да липсва исков път за защита на на-
рушените от атакуваното решение права6 и молителят не само да не е участвал, 

3 Утвърден с Указ № 447 от 15 декември 1891 г., обн. ДВ, бр.31 от 8 февруари 1892 г. 
4 Абрашев, П. Гражданско съдопроизводство (лекции). Т. III, ч. 1, С.: Царска придворна печатни-

ца, 1918, с. 67. 
5 Пак там, с. 103-107. 
6 Вж. Определение № 17/1912 г. на ВКС, I г. о. и Решение № 170/1898 г. на ВКС, I г. о., цит. по 

Перфанов, В. Тълкуванията на Върховния касационен съд от 1880 до 1914 г. по Закона за граж-
данското съдопроизводство. С.: Кооперативна печатница Гутенберг, 1914, с. 637; с.648-649.
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но и да не е бил конституиран в производството, а да е могъл да бъде страна7. 
Условията за „[д]опускане на молбата за отмяна“ според законовия израз в чл. 
708 ЗГС (1892) се схващат от теорията и съдебната практика като изисквания 
за нейната основателност, по която ВКС дължи произнасяне с решение след 
изслушване в открито заседание и преценка на представените от молителя до-
казателства8. Правото на третото лице да получи отмяна на постановеното при 
липса на конституирането му неизгодно за него решение се определя в правораз-
давателните актове като несъвместимо с възможност за защита по исков ред на 
нарушените му материални права9. 

2. При действието на ЗГС от 1930 г.10 разпоредбите, посветени на изслед-
вания институт, са пренесени с почти идентично съдържание в чл. 548, ал.1, п.2 
и чл. 550, ал.1 от него. В текста на чл. 548 способът е озаглавен „молба за отмяна 
на влязло в сила решение“. Теорията определя предназначението на молбата като 
„[с]редство за обжалване на едно влязло в сила решение, насочено към отмене-
нието на решението и новото разглеждане и решаване на делото по същество с 
участието на третото лице“11. При изясняване на понятието „трето неучаствало в 
процеса лице“ като легитимиран молител доктрината подчертава, че това е лице, 
което не е взело участие при разглеждане на спора по същество нито като глав-
на страна, нито като привлечено или главно или допълнително встъпило, като 
отрича това качество на наследниците и частните правоприемници на страните, 
обвързани от правните последици на влязлото в сила решение12. Като определящ 
критерий за интереса на третото лице за атакуване на решението чрез отмяна, 
произтичащ от нарушаването на неговите права, процесуалната теория13 и съ-
дебна практика14 посочват съществуването на особено, самостоятелно право на 
третото лице към момента на предявяване на иска, по който е постановено 
атакуваното решение, общо между молителя и конституирана страна по де-
лото. Дали молителят отговаря на тези условия е въпрос по същество на делото 
по отмяна, по който ВКС се произнася с решението за отхвърляне или уважа-
ване на молбата15. Последователно се прокарва становището, че е недопустимо 
съчетаване между исковия път за защита на нарушените материални права на 

7 Така Решение № 121/1887 г. на ВКС, I г. о., Решение № 123/1887 г. на ВКС, I г. о. и Решение № 
35/1888 г. на ВКС, I г. о., цит. по Перфанов, В. Цит. съч., с. 646 -647. 

8 Вж. Абрашев, П. Цит. съч., с. 107; с. 151-152; Решение № 72/1887 г. на ВКС, II г. о., Решение № 
104/1888 г. на ВКС, II г. о.; Решение № 147/1888 г. на ВКС, I г. о. и Решение № 210/1906 г. на ВКС, 
I г. о. цит. по Перфанов, В. Цит. съч., с. 646 -647; с. 649.

9 Вж. Решение № 170/1898 г. на ВКС, I г. о., цит. по Перфанов, В. Цит. съч., с. 648 -649.  
10 Утвърден с указ № 37 от 23 януари 1930 г., обн. в притурка към ДВ, бр. 246 от 1 февруари 1930 г. 
11 Така Силяновски, Д. Гражданско съдопроизводство. Т. III, 2. изд., С.: Печатница Полиграфия, 

1946, с. 77. 
12 В този смисъл Абрашев, П. Цит. съч., с. 103, както и Силяновски, Д. Цит. съч., с. 77. 
13 Вж. Силяновски, Д. Цит. съч., с. 78.
14 Така Решение № 1034/1932 г. на ВКС, I г. о. и Решение № 991/1931 г. на ВКС, II г. о., цит. по 

Меворах, Н., Д. И. Лиджи. Закон за гражданското съдопроизводство – текст, библиография, съ-
дебна практика и доктрина. Т. 1. С.: Печатница Ст. Василев, 1935, с. 867-868.  

15 Така Силяновски, Д. Цит. съч., с. 78-79. 
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третото лице и молбата за отмяна на влязъл в сила съдебен акт16, като на това ос-
нование се отрича правото на неконституираното трето лице със самостоятелни 
права върху предмета на спора да задвижи разглеждания способ за защита17. 

Анализът на действащата при ЗГС (отм.) уредба на изследвания институт и 
тълкуванията на ВКС по прилагането му обосновава извод, че при историческия 
му генезис законодателят е предвидил общо съдържание на понятието „трето 
лице, неучаствало в делото“, чиито права са нарушени, като легитимиран моли-
тел в производството за отмяна, без да препраща към института на другарство-
то. То е с по-широк обхват от възприетото в действащия ГПК. Изясняването на 
условията за отмяна на влязлото в сила решение по молба на трето неучаствало 
лице е предоставено на процесуалната теория и съдебна практика, които в син-
хрон поддържат, че произнасянето по тях се извършва с решението за отхвърля-
не или уважаване на молбата, след изслушване в открито заседание и преценка 
на представените от молителя доказателства. 

3. С приемането на ГПК (отм.) през 1952 г.18 изследваният способ е уреден 
лаконично в разпоредбата на чл. 233, ал.2, систематично отнесена в неговата 
част втора „Исково производство“, дял първи, в обща глава заедно с отмяната по 
инициатива на заинтересувана страна по чл. 231 ГПК (отм.) и прегледа по реда 
на надзора, обединени по обект на съдебен контрол. Трите института процесу-
алната теория определя като самостоятелни контролно-отменителни произ-
водства за защита срещу порочни влезли в сила решения. Съдържанието на 
разпоредбата, посветена на отмяната на влязло в сила решение по инициатива на 
трето лице, е различно и по-тясно от възприетото в ЗГС (отм.). 

За да посочи легитимираните да поискат отмяна лица, чл. 233, ал.2 ГПК 
(отм.) препраща към разпоредбата, посветена на необходимото другарство – чл. 
172, ал.2 ГПК (отм.). С право да задвижат особения способ разполагат тези не-
конституирани в производството лица, които са имали право да участват като 
главни страни – необходими другари на ищеца или ответника и спрямо които 
влязлото в сила решение проявява сила на пресъдено нещо поради естеството 
на спорното правоотношение или по разпореждане на закона. Процесуалната 
доктрина е последователна в становището, че с легитимация разполага както не-
конституираният в производството факултативен, така и задължителен необхо-
дим другар19, защото и при двете форми на другарство атакуваното решение раз-
простира правните си последици спрямо него. При действието на института на 
прегледа по реда на надзора до приемане на Постановление № 2 от 29.09.1977 г. 
по гр.д.№ 1/1977 г. на Пленума на ВС в част от съдебната практика се поддържа, 
че при неконституиране на единия от съпрузите по спор с вещноправен характер 
относно вещ от имуществената общност, решението подлежи на преглед, а не на 

16 Пак там. Вж. също Решение № 38/1922 г. на ВКС, I г. о., цит. по Меворах, Н., Д. И. Лиджи. Цит. 
съч., с. 867. 

17 В този смисъл Силяновски, Д. Цит. съч., с. 78, както и Решение № 661/1905 г. на ВКС, I г. о., цит. 
по Перфанов, В. Цит. съч., с. 649. 

18 Обн. Известия, бр. 12 от 8 февруари 1952 г.
19 Вж. Сталев, Ж. – В: Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански процес, т. І, София: Наука и изку-

ство, 1958, с. 598.
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отмяна по реда на чл. 233, ал.2 ГПК (отм.), тъй като е процесуално недопусти-
мо поради неконституиране на задължителен необходим другар 20. Съвместната 
процесуална легитимация на съпрузите по спорове с такъв характер е извън съм-
нение21. Специалният способ на отмяната по молба на трето лице, с която раз-
полага както неконституираният задължителен, така и факултативен необходим 
другар, изключва прилагането на общия способ на прегледа по реда на надзора. 
След приемането на Постановление № 2/29.09.1977 г. на Пленума на ВС съдеб-
ната практика последователно поддържа становище, според което и двата вида 
необходимо другарство се включват в приложното поле на отмяната по молба на 
трето неконституирано по делото лице22. Предназначението на разглежданото 
правно средство да „[б]рани правото на третото лице, обвързано от СПН, […] 
да участва в производството, щом като то ще завърши със задължително и за 
него решение“23, е несъвместимо с друго процесуално качество на молителя като 
инициатор на специалното отменително производство, освен с качеството необ-
ходим другар на една от главните страни. 

4. В действащия ГПК изследваният институт е пренесен с идентична на чл. 
233, ал.2 ГПК (отм.) уредба в самостоятелната норма на чл. 304 ГПК със заглавие 
„Отмяна по молба на трето лице“. Заглавието е опит да се съживи връзката между 
действащия ГПК и ЗГС (отм.), чрез подчертаване на спецификата в тази отмяна, 
предоставена „[т]рето лице, неучаствало в делото“24, за разлика от общата отмя-
на по чл. 303 ГПК, легитимирана за която е „заинтересована страна“, т.е. консти-
туирана главна или подпомагаща страна в исковото производство, приключило 
с атакуваното чрез молбата решение. Съхранена е и законовата обусловеност на 
процесуалната легитимация на молителя от института на необходимото другар-
ство, чрез препращане към чл. 216, ал.2 ГПК. Последната разпоредба е напълно 
идентична на чл. 172, ал.2 ГПК (отм.), който съдържаше уредба на необходимото 
другарство. Съпоставителният анализ на чл. 233, ал.2 ГПК (отм.) и действащия 
текст, посветен на особеното отменително производство, води до извод за непро-
менена правна характеристика на способа. В мотивите към проекта на ГПК25 
също се подчертава, че „[н]е се предлагат съществени изменения в материята на 
отмяната“, освен по-прецизни формулировки в някои от основанията за отмяна, 
както и детайлна уредба на сроковете по примера на ЗГС (отм.). 

20 Вж. мотиви по т. 12 от Постановление № 2 от 29.09.1977 г. по гр.д.№ 1/1977 г. на Пленума на ВС, 
както и Сталев, Ж. – В: Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански…, с. 596. 

21 Вж. Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. 3-то допълнено и преработено изда-
ние. С.: Наука и изкуство, 1979, с. 502. 

22 Вж. Решение № 95 от 10.10.1985 г., ОСГК на ВС
23 Сталев, Ж. Сила на пресъдено нещо в гражданския процес, С.: Наука и изкуство, 1959, с. 282. 
24 Вж. чл. 548, ал.1, п.2 ЗГС (1930). 
25 Мотиви към проекта на Граждански процесуален кодекс № 602-01-38 от 11.05.2006 г., 40-то 

Народно събрание, достъпни на www.parliament.bg
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III. Обща характеристика на отмяната по молба на трето лице и 
процесуална легитимация. 

1. Като първа характерна черта на отменителния способ в процесуалната ли-
тература се сочи, че отмяната представлява самостоятелно защитно съдебно 
производство26. Чрез нея се атакува влязло в сила решение, т.е. краен продукт, 
резултат на приключило исково производство. От този факт произтича и втори-
ят отличителен белег на способа – неговата извънинстанционност. Отмяната 
стои извън уредената от законодателя триинстанционна система на разглежда-
не на гражданските и търговски спорове, но се развива като производство пред 
правораздавателен орган, включен в същата система. С формирането на сила 
на пресъдено нещо между спорещите се постига правен мир. Ако след този мо-
мент законодателят допуска въздействие върху стабилния съдебен акт, то е само 
с цел създаване на допълнителни гаранции за носителите на субективни права 
срещу порочно формирана сила на пресъдено нещо, когато това се дължи на из-
черпателно изброени в чл. 303 и чл. 304 ГПК27 основания. Както общата отмяна 
по чл. 303 ГПК, така и специфичната по молба на трето лице са правни спосо-
би – изключения28. Непосредствената цел на общата и специфична отмяна по 
молба на трето лице, както личи от наименованието им, е да отменят, отстранят 
влязлото в сила неправилно решение. Правната последица от отмяната, която 
се цели, е да бъде възобновено инстанционното исково производство, за да бъде 
съобразен новооткрития фактически и/или доказателствен материал, съответно 
отпадането на част от събрания, или да бъде обезпечено правото на защита на 
страната в процеса. 

2. Специфичната отмяна по молба на трето лице е самостоятелен извънин-
станционен и изключителен способ, чрез който се гарантира защита на трети, 
неучаствали в разглеждането на делото главни страни, обвързани поради ес-
теството и неделимостта на спорното материално правоотношение от силата на 
пресъдено нещо на решението29. Тя е част от способите за защита на трети лица, 

26 Това е преобладаващото схващане в процесуалната ни доктрина. То се поддържа от: Сталев, 
Ж.–В: Силяновски, Д., Ж. Сталев, Граждански … с. 566; Сталев, Ж. Българско гражданско…, 
3-то изд., с. 489; вж. също Мингова, А.– В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, 
Р. Иванова. Българско гражданско процесуално право. 10-то допълнено и преработено издание, 
С.: Сиела, 2020, с. 706-707, както и Мингова, А. “Предмет на делото“ в производството за отмяна 
на влезли в сила решения по ГПК.– Норма, 2015, № 4, с.35-36. В обратен смисъл вж. Корнезов, 
Л. Гражданско съдопроизводство. Том първи. София: Софи-Р, 2009, с. 919-920, който определя 
отмяната като „[ч]аст, фаза, стадий от исковото производство“. Мисля, че чл. 308 ГПК е законов 
израз на самостоятелността на отменителното производство, доколкото постановява, че „новото 
разглеждане на делото, решението по което е отменено“, за разлика от други законодателства, не 
е част от производството по отмяна, тъй като се подчинява на други „общи правила“. 

27 Този критерий – обект на проверка, дава основание проф. Стамболиев да определи отмени-
телното производство като „[с]пециално извънредно средство за защита срещу влезли в сила 
решения” – вж. Стамболиев, О. Отмяната по чл. 231 ГПК.– Правна мисъл, 1983, № 1, с. 71. 

28 Вж. така Абрашев, П. Цит. съч,, с. 100-101, както и Решение № 170/1898 г. на ВКС, I г. о., цит. по 
Перфанов, В. Цит. съч., с. 648-649. 

29 Вж. Мингова, А.– В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. Цит. съч., 
с. 739.
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които не са конституирани като страни по делото, за разлика от неучаствалите 
в производството конституирани такива, която хипотеза попада в приложното 
поле на основанието по чл. 303, ал.1, т.5, изр. 1-во ГПК. Този специфичен способ 
за защита разкрива общи черти с отмяната по чл.303 ГПК. Сред тях е целта на 
специфичния институт на отмяната по молба на трето лице – подобно на общата 
отмяна, тя създава предпоставки за възобновяване на исковото производство и 
обезпечаване правото на защита на третото лице чрез конституирането му като 
необходим другар на една от главните страни. Еднакъв е и контролно-отме-
нителният характер на общото и специфичното отменително производство30. 
Подобно на основанията по чл. 303, ал.1, т.5 и т.6 ГПК, основанието за отмяна 
по молба на трето лице е с абсолютен характер. Законодателят с уредбата им е 
презумирал, че в тези случаи е налице неправилност на влязлото в сила съдебно 
решение. Не е необходимо твърдение на молителя, че актът разкрива този порок 
или изследване във всеки конкретен случай, че съдебното решение е неправилно 
(както е напр. при основанието по чл. 303, ал.1, т.1 ГПК). Достатъчно е сезира-
ният ВКС да установи наличието на елементите от основанието по чл. 304 ГПК, 
за да постанови отмяната на атакуваното решение. 

3. Основното разграничение между двата способа е в субекта на правото да 
се иска отмяна. При отмяната по чл. 303 ГПК, това е „заинтересованата стра-
на”, докато легитимирани в производството за отмяна по чл. 304 ГПК са само 
тези участници в неделимо материално правоотношение, за които при възниква-
не на правен спор по него се поражда право на иск като необходими другари 
( чл. 216, ал.2 ГПК). Така само тези трети лица, които биха имали качеството 
на главни страни са субекти на правото на специфична отмяна. В понятието 
„трето лице“, използвано в заглавието на чл. 304 ГПК, законодателят е вложил 
процесуален смисъл. Молителят е субект по оспореното материално правоот-
ношение, предмет на иска, но е трето лице за приключилото с влязлото в сила 
решение исково производство. 

4. Самата същност на отмяната по чл. 304 ГПК като способ за защита на трети 
лица, обвързани от силата на пресъдено нещо на атакуваното решение, разгра-
ничава основанията при общата и специфична отмяна. Разглежданият институт 
е създаден, за да отстрани допуснатото нарушение на основен съдопроизвод-
ствен принцип – правото на участие на страните в производството и правото на 
справедлив процес ( чл. 6, пар. 1 от Европейската конвенция за защита правата 
на човека и основните свободи, съответно чл. 47, пар. 2 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз). Оттук произтича общата идея, общият смисъл на 
отменителните основания по чл. 303, ал.1, т.5 и т.6, както и чл. 304 ГПК – да 
възстановят конституционното право на защита на молителя във възобновено-
то исково производство31. Специфичният институт по чл. 304 ГПК обезпечава 
основата на състезателното начало за третото лице – правото му да бъде кон-
ституирано като главна страна във възобновения исков процес. Нарушението на 

30 Пак там. 
31 Вж. за сходството между основанията по чл. 303, ал.1, т.5 и т.6 ГПК и това по чл. 304 ГПК Мин-

гова, А. „Предмет на делото“…, с. 48. 
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състезателното начало обуславя отмяна на влязлото в сила решение и е уредено 
като конкретни фактически състави в нормите на чл. 303, ал.1, т.5, т.6 и чл. 304 
ГПК32. В съдържанието на чл. 304 ГПК като отменително основание е включено 
неконституирането на молителя в производството, в което е постановено вля-
злото в сила решение, докато хипотезата на чл. 303, т.5, изр.1-во ГПК включва 
неучастие или ненадлежно представляване, но след като лицето вече е придоби-
ло качеството на конституирана страна. Така отмяната по молба на трето лице 
се разкрива като специфичен в сравнение с общата отмяна по чл. 303, ал.1, т.5, 
изр.1-во институт, който изключва възможността да се приложи последната. 

5. От правилото на чл. 304 ГПК могат да бъдат извлечени специфичните 
кумулативни предпоставки за процесуална легитимация на третото лице като 
инициатор на отменително производство. Те включват: 1) обезпечено право на 
конституиране на третото лице като главна страна в приключилия с атаку-
ваното решение процес; 2) третото лице да е адресат на силата на пресъдено 
нещо на постановеното решение в качеството му на необходим другар на кон-
ституирана главна страна поради общността и неделимостта на спорното право-
отношение, на което са субекти; 3) липса на процесуално качество на страна 
в приключилия исков процес; 4) погасено право на иск на третото лице от на-
стъпилата сила на пресъдено нещо на атакуваното решение. Изброеното изчерп-
ва предпоставките на правото на отмяна33 на третото лице като самостоятелно 
потестативно публично право на защита срещу неправилно формираната сила 
на пресъдено нещо в производството без неговото конституиране. 

6. Други ограничения пред процесуалната легитимация и специфичното пра-
во на отмяна на третото неконституирано лице законът не съдържа и не могат да 
бъдат извлечени от същността на способа. Без значение е дали по време на вися-
щото исково производство третото лице е узнало за образувания процес34 и дали 
е могло да упражни правото си на въззивно или касационно обжалване. Правото 
на отмяна на влязлото в сила решение е несъвместимо със съществуващо право 
на иск, което може да бъде упражнено в друго самостоятелно производство, но 
не е обусловено от позоваване на неконституирането от третото лице по време на 
инстанционното разглеждане на делото35. В коментарната литература е изразено 
виждане, според което молбата за отмяна следва да бъде оставена без разглеж-
дане, ако основанието по чл. 304 ГПК е било изтъкнато като касационен повод и 
касационната жалба не е уважена36. Твърди се, че по това основание с касацион-
ното решение е формирана сила на пресъдено нещо, затова ако то бъде повторно 
релевирано с молба за отмяна, същата като недопустима следва да се остави без 
разглеждане. Подобно ограничение пред процесуалната легитимация на третото 

32 Така Стамболиев, О. Принципи на гражданския процес. – Правна мисъл, 2008, № 1, с. 100. 
33 Вж. за правото на отмяна Мингова, А. „Предмет на делото“ …, с. 38. 
34 При действието на ЗГС (1892) проф. Абрашев, под влияние на някои решения от практиката на 

ВКС, поддържа, че условие за допустимост на молбата от трето неучаствало лице е то да не е 
знаело за водения процес – вж. Абрашев, П. Цит. съч., с. 104-105. 

35 Вж. Силяновски, Д. Цит. съч., с. 78.
36 Вж. Пунев, Б.–В: Иванова, Р., С. Чернев, Б. Пунев, Коментар на новия Граждански процесуален 

кодекс. София, ИК „Труд и право“, 2008, с. 506. 
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неконституирано в производството лице законът не предвижда, а и не следва от 
изясненото предназначение на защитния способ – да брани правото на третото 
лице, обвързано от силата на пресъдено нещо, да бъде конституирано в произ-
водство, щом като то ще завърши със задължително за него решение. Мисля, 
че изразеното виждане е реминисценция на възможността да бъдат дублирани 
някои от основанията на прегледа по реда на надзора и отмяната по ГПК (отм.), 
която с уредбата на касационното производство, различните функции и право-
мощия на ВКС в сравнение с тези в отменителното производство е изключена. 

IV. Отмяната по чл. 304 ГПК и неприсъственото решение. 
1. За разлика от подробната уредба на защитните средства срещу пороците 

на типичните решения, на материята за особените способи за защита срещу по-
рочно неприсъствено решение са посветени само лаконичните разпоредби на чл. 
240 ГПК. На страната, срещу която е постановено неприсъствено решение с не-
благоприятно съдържание, законодателят е предоставил две особени самостоя-
телни и взаимноизключващи се средства за защита. Това са: 1) производството 
за отмяната му, уредено в чл. 240, ал. 1 ГПК, в което е компетентен „въззивният 
съд” и 2) исковата защита, предмет на уредба в ал. 2 и ал. 3 от същата разпоред-
ба. Уредбата на специфичните способи за защита срещу неприсъствено решение 
постави проблемът за съотношението им към общите средства за отмяна на 
влязлото в сила решение. На него отговори разпоредбата на чл. 303, ал. 3 ГПК 
с въведеното изрично разграничение в приложното поле на отмяната по чл. 240, 
ал. 1 ГПК и тази по чл. 303 ГПК в хипотезите на постановено неприсъствено 
решение. Последното не подлежи на обща отмяна, когато тя е „[п]о причина, по 
която е могло да се иска или е искана отмяната му по чл. 240, ал. 1, или е могло 
да се предяви или е предявен иск по чл. 240, ал.2”. Правилото е израз на прин-
ципа за изчерпателност и еднократност на отмяната като извънинстанционно 
средство за защита срещу влезли в сила решения. Анализът на съдържанието му 
показва, че за атакуване пороците на неприсъственото решение са предвидени 
специфични способи в чл.240, ал.1 и ал.2 ГПК, с изчерпателно изброени осно-
вания. В случаите, в които последните съвпадат с фактическите състави на чл. 
303, ал.1 ГПК, прилагането на общия способ на отмяна е изключено. Подоб-
но е съотношението между отмяната по чл. 303, т.5 ГПК и тази по чл. 304 
ГПК – те се отнасят една към друга като общ към специален ред за защита.

2. Съществуващата законова уредба дава основание за извод, че е невъзмож-
но спрямо неприсъствено решение да бъдат прилагани едновременно по едни и 
същи причини общият способ на отмяната на влязло в сила решение и специ-
фичните способи на защита срещу него37. Изключването на общия отменителен 
способ по чл. 303, ал. 1, т.5 и т.6 ГПК от специфичната отмяна на неприсъстве-
ното решение е оправдано при наличие на съвпадение между техните основа-
ния. Следователно, в чл. 303, ал.3 ГПК е уредено съотношението между общата 

37 Вж. така Определение № 140 от 30.10.2013 г. по т. д. № 1151/2013 г. на ВКС, І т. о.; Определение 
№ 7 от 12.01.2010 г. по гр. д. № 1943/2009 г. на ВКС, ІV г. о.; Определение № 4 от 09.01.2012 г. 
по гр. д. № 753/2011 г. на ВКС, І г. о.
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отмяна като средство за защита на „заинтересованата страна“ по смисъла на 
чл. 303, ал.1 ГПК, и специфичната отмяна по чл. 240, ал.1 ГПК, съответно иско-
вата защита срещу неприсъствено решение по чл. 240, ал.2 и ал.3 ГПК. Това са 
средства за атакуване на влязлото в сила решение, предоставени на разположе-
ние на конституираните в инстанционното производство страни. Извън обхвата 
на специфичните средства за защита срещу неприсъствено решение остава 
възможността на трето лице – неконституиран необходим другар на една от 
страните, засегнато от неблагоприятно неприсъствено решение, да иниции-
ра производство за отмяната му по реда на чл. 304 ГПК. Лицето, което не е 
било конституирано като страна по делото, спрямо което постановеното непри-
съствено решение проявява правните си последици, има право на защита срещу 
него при предпоставките по чл. 304 ГПК.

3. В съдебната практика на ВКС по въпроса за допустимостта на специфич-
ната отмяна по чл. 304 ГПК спрямо неприсъствено решение се поддържат две 
разнопосочни становища. 

3.1. Според първото, отмяна на неприсъствено решение по молба на трето 
лице е недопустима38. В мотивите на съдебните актове, които го поддържат, се 
изразява становище за изчерпателност на средствата за защита срещу нетипич-
ното решение, уредени в чл. 240 ГПК и невъзможност те да бъдат допълвани с 
общите способи за защита, поради въведената изчерпателност в чл. 303, ал.3 
ГПК.

3.2. Според второто, разпоредбата на чл. 303, ал.3 ГПК се прилага единстве-
но за съотношението между средствата за защита срещу неприсъствено реше-
ние, предоставени на страните, но не и на неконституиран в производството 
необходим другар39. Последният разполага с право да инициира специалното 
производство за отмяна при наличие на изяснените по-горе предпоставки за ата-
куване на неприсъствено решение, чиито правни последици го обвързват. 

4. Намирам, че изясненото разграничение между общите и особени спосо-
би за защита срещу неприсъствено решение, предоставени на разположение 
на конституираните в производството страни, намерило израз в чл. 303, ал.3 
ГПК, обуславя извод за правилност на второто от поддържаните в практиката 
на ВКС становища. Извън обхвата на специфичните способи за защита сре-
щу неправилно неприсъствено решение остава отмяната му по инициати-
ва на неконституиран необходим другар. При наличие на предпоставките по 
чл. 304 ГПК трето лице, срещу което е постановено неприсъствено решение с 
неблагоприятно съдържание, има право да задвижи особения способ за отмя-
на на неприсъствения акт, постановен при липса на конституиране40. От 
приложното поле на общата отмяна по чл. 303 ГПК законодателят е изключил 

38 В този смисъл Определение № 4 от 09.01.2012 г. по гр. д. № 753/2011 г. на ВКС, І г.о.
39 Така Решение № 203 от 27.10.2020 г. по гр. д. № 1312/2020 г. на ВКС, IV г.о.; Определение № 221 

от 22.07.2020 г. по гр. д. № 1304/2020 г. на ВКС, III г.о.; Определение № 291 от 31.10.2016 г. по 
гр. д. № 4290/2016 г. на ВКС, III г.о.

40 Анализът на практиката на ВКС показва, че той се ползва най-често от териториалното поделе-
ние на НОИ в качеството му на необходим другар при липса на конституиране в производства 
по иск за установяване на трудов стаж по съдебен ред съгласно ЗУТОССР – вж. Решение № 203 
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неприсъственото решение, но само ако правото на отмяна е упражнено от кон-
ституирана в производството страна и когато неговата неправилност се дължи 
на посочените в чл. 240, ал. 1 и ал. 2 основания. Неконституираният в произ-
водството необходим другар, срещу когото е постановено неприсъствено ре-
шение с неблагоприятно съдържание, разполага с правото да поиска негова-
та отмяна пред компетентния ВКС на основание чл. 304 ГПК. Да приемем 
обратното означава да го лишим изцяло от право на защита срещу окончателно 
решение, което го обвързва. На този извод трябва да се настои поради склон-
ността на съдебната практика твърде широко да тълкува правилото за еднократ-
ност и изчерпателност на средствата за защита срещу неприсъствено решение, 
съдържащо се в чл. 303, ал.3 ГПК и да отрича възможността за защита срещу 
неприсъствен акт по същество от трето лице. По изложените аргументи намирам 
това становище за неправилно и накърняващо правото на справедлив процес на 
неконституирания необходим другар. 

V. Изводи 
Проследеното историческо развитие на изследвания институт, анализът на 

естеството и предназначението на отмяната по молба на трето лице като спе-
цифичен способ за защита срещу влязло в сила решение позволяват да бъдат 
направени следните изводи по поставената проблематика:

1) Особените предпоставки, обуславящи процесуална легитимация на трето-
то лице като инициатор на отменително производство, включват: 1) обезпечено 
право на конституиране като главна страна в приключилото исково произ-
водство; 2) обвързаност в качеството му на необходим другар на конституира-
на главна страна от силата на пресъдено нещо на атакуваното решение; 3) липса 
на процесуално качество на страна в приключилия исков процес; 4) погасено 
право на иск като правна последица от силата на пресъдено нещо на атакува-
ното решение.

2) Необходимо е да бъде преодоляна констатираната неправилна съдебна 
практика за твърде широко тълкуване на правилото за еднократност и изчерпа-
телност на средствата за защита срещу неприсъствено решение, съдържащо се 
в чл. 303, ал.3 ГПК. Анализът на приложното поле на разпоредбата разкрива, че 
специфичните средства за защита срещу неприсъствено решение по чл. 240 ГПК 
не обхващат особената отмяна по молба на трето лице- необходим другар по чл. 
304 ГПК. Ето защо няма законово основание да отречем правото му, когато сре-
щу него е постановено неприсъствено решение с неблагоприятно съдържание, 
да инициира производство за отмяната му по чл. 304 ГПК. 

от 27.10.2020 г. по гр. д. № 1312/2020 г. на ВКС, IV г.о., както и. Решение № 188 от 19.10.2020 г. 
по гр. д. № 1247/2020 г. на ВКС, IV г.о. 
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МЯРАТА И СЪЩНОСТТА НА ПРАВОТО
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Резюме: Мярата е същността на правото. Мярата в правото представлява съдър-
жанието и обема на правото. По този начин мярата в правото е една от основни-
те теоретични и философски основни на съвременната Обща теория на правото 
и Философията на правото.

Ключови думи: Правна мяра, съдържание на правото.

THE MEASURE AND THE ESSENCE OF LAW

Assoc. Prof. Svetla Marinova Kuneva, PhD
Department of Public Legal Studies – UNWE

Summary: The measure is substance of law. Law measure contains the substance and the 
volume of Law essence. That’s way the measure of law is one of the main theoretical and 
philosophical base of contemporary General Theory of Law and Philosophy of Law.

Key words: Law’s measure; substance of law.

Мярата е определящо понятие за правото като регулативна система. От как 
съществува човека и стремежът му да се самоопредели, мярата участва в де-
финициите за същността и съдържанието на правото. Мярата внушава идеята 
за из (от) мереност, определеност1 и ред за човека. Чрез мярата човекът и в 
предфилософското осмисляне на света, в цикъла на устойчивата повторяемост 
на битието, търси баланс, средина, умереност, мяра. Моралната философия на 
Блез Паскал се обръща към следване на средината. 

Общата теория на правото има за основна задача да обясни и подреди смис-
ловите понятия (фундаменти) на правото в система. Обяснението трябва да е 
валидно за всяко право, затова мярата е в целевия интерес на общата теория на 
правото. Дали мярата е предмет на разглеждане само от Общата теория на пра-
вото или и от Философията на правото е въпрос на гледна точка, на подход към 
правото. Със сигурност обаче тя изгражда същностното ядро на правната наука. 
Ще се спрем на някои специфики на явлението в правната система.

Правната мяра е ценностно-съдържателно понятие, което отразява богати-
те духовни и непреходни измерения на правото като регулативен феномен. Има 
за цел да не остане правото безкритично към закона в широк смисъл, съдържа 

1 Михайлова, М. Теория на правото, С., 1996, с. 36.
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критика към закона в този смисъл е понятие на Философията на правото. За да 
бъде легитимно правото, то трябва да съдържа правната мяра. Тя отразява същ-
ността на правото да отмерва правдиво. За да бъде мяра на правото трябва да се 
положи онова оптимално правносоциологическо съдържание, което отговаря на 
спецификата на нещата2. 

Правната мяра съдържа познание и оценка за нещата, за благата и тяхното 
разпределение. Тя показва нормалното, типичното, правилното за даден вид 
явления, отразява пoвтарящото се за масови явленията, отношения и действия. 
Мярата стъпва и борави с типчно, нормално, закономерно за дадени условия 
състояние на нещата. Мярата борави с качествено-количествени показатели3, 
при което явления, действия, отношения да получат оптимална правовост, опти-
мално правно състояние4. За да бъде част от най-дълбокото измерение на пра-
вото, мярата на правото оправдава властта и разпореждането с едно благо. Прав-
ната мяра задава обема и баланса в разпределителните и разменни отношения. 

Баланса в полето на правото не винаги означава равенство. Макар че рав-
ноправието е атрибут на правото5, мярата търси правомерност и съизмерност 
между фактите на социалната действителност6, търси баланс между давано и 
получавано.

Правната мяра отразява същността на правото. За да е правна мярата трябва 
да е справедлива, а не само нормативна и формална. Правната мяра легитимира 
правното съдържание, тя отразява социалната функция за разумност, оправда-
ност и съразмерност на правото7, да е съвместима с природата на нещата.

Правната мяра е немислима без отношението дължимо-съществуващо. Пра-
вото е отношение към действителността, намерило израз в дължимото. Правото 
е единство от смисъл, съдържание и обем, то е дължимо във всяко от тези проя-
ви. Мярата кореспондира със съдържанието и обема на правото. 

За да бъде част от същността на правото, правна мяра отразява в снет вид 
целта, правнорегулативното насочване към желани, правомерни правни после-
дици. Тя носи и пътя към целта на правото, отразява преднамереното, обичай-
ноповтарящото се, нормираното в правото. Правната мяра пренася същността 
на правото да определя, задава и регулира към желан, полезен, правнодопустим 
резултат и способ за постигането му. Способ, който е конкретизиран в правно 
съдържание – сочи начин на реализиране и границите на защита на правнозна-
чимите блага за субекта.

Ако се свърже с правните принципи, те са явления, които носят смисъл, цел 
за група обществени отношения. Във връзка с други ценностно-оценъчни поня-
тия, изграждащи най-дълбоката същност на правото, мярата може да се опре-
дели като конкретизация на правния интерес. И мярата и интереса в правото се 

2 Сталев, Ж. Нормативната сила на фактическто, С., 1996, с. 19. 
3 Правната мяра отговаря в правото на три въпроса: за кого? Какво? Колко?
4 Михайлова, М. Теория на правото, С., 1996, с. 37.
5 Бойчев, Г. Въведение в правото. Втора част, С., 2006, с. 33. 
6 Михайлова, М. Теория на правото,С. 1996, с. 39.
7 Михайлова, М. Теория на правото, С. 1996, с. 41.
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обосновават чрез обществени8 и правнозначими ценности, чрез тях конкретизи-
рат правния смисъл. 

Ако продължим със смисловата и логическа верига, правният интерес е това 
явление, което съдържа в конктетизиран снет вид целта. Правният интерес сочи 
правнодопустимото отношение на правния ред към едно благо. Правният инте-
рес от теоретична и философско-правна гледна точка показва правната власт, 
която опосредства благата и правната власт над тях. Свежда се до релацията 
правнозащитено-правнонезащитено благо с оглед защитата, която правния ред 
предоставя. По отношение на субектите най-общо правният интерес се конкре-
тизита чрез релацията правнодопустимо-правнонедопустимо, правнопозволе-
но-правнонепозволено правно действие, бездействие, поведение. Защото всяка 
човешка, в това число правна дейсност е целенасочена. Тя обаче е поставена в 
контрола на правно въздействие, затова може да е допустима- недопустима.

Мярата е третата степен на конкретизация на целевата активност на поведе-
нието на човека. Тя показва съдържанието на правото, защото то е обърнато и 
приближено към човека. Разгледана чрез фундаменталните координати на блага 
и ред9, правната мяра показва правнодопустимите средства и техния обем, чрез 
които да се защити правнодопустимия интерес на субектите. Правната мяра е 
модел, връзка, еталон, вплетен в правото. Моделът показва, измерва, конкрети-
зира правно отмереното като част от реда на правото. Мярата дава израз на едно 
правно качество, детаилзира се в правна позиция10. Конкретизира се чрез вид и 
обем на дискурсните правни позиции – субективни права, юридически задълже-
ния11, правни забрани, правни заповеди. Израз на нарушена правна мяра, в която 
отсъства правнопозволено и целенасочено поведение е института на злоупотре-
ба с право12. В този случай средствата на правото противоречат на правната 
мяра. 

Ако се върнем към смисловата верига, принципът носи ценности и цели на 
правото. Той съдържа смисъл и обосновава. Правният интерес по-конкретно от-
разява същността на правото да защитава, регулира, разпределя и преразпределя 
благата, включени в обората на правния живот. Правният интерес е показател за 
защитната функция на правото, той отразява същността на правото. Правната 
мяра конкретизира и стеснява правният интерес чрез уточнение на правното съ-
държание. Измерител за правната мяра е полезността на благото. За това тя сочи 
не само за кого, но и какво и колко предоставя правния ред като възможности за 
достъп до благата. 

8 Йорданова, З. Публичният интерес, обществените ценности и държавното управление. В Науч-
ни трудове на Русенсия Университет, 2010, том 49, серия 7, с. 146.

9 Михайлова, М. Правото-смисъл, сянка, противоположности, С. 2001, с. 7. Същата смислова база 
за разглеждане на правните явления поддържа и проф. Лъчезар Дачев.

10 Дачев, Л. Юридически дискурс, Русе, 2004, с. 202 и следващите. Авторът обосновава разликата 
между правна позиция и правно качество. С оглед темата боравим с тях като равносилни.

11 Маринова, Е. Понятието правно задължение (основни теоретични концепции).В сборник науч-
ни доклади от Международната конференция на Бургаския свободен университет, Бургас, 2010, 
с. 486-487.

12 Вълчева-Куманова, Е. Подходи за изследване на злоупотребата с право. В Научни трудове на 
Русенския университет, 2012, том 51, серия 7, с. 26.
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Мярата на правото намира израз в моделите на човешко поведение. Тя също 
като интереса е положена в снет вид в норми, субективни права, задължения, 
забрани, заповеди. Правната мяра се снема в условията и последиците на прав-
нозначимото поведение на субектите. Тя се съотнася с правноотмереното. То съ-
държа социалната функция и енергия на правото. Правната мяра сочи полезното, 
ефективното, правножеланото поведение, към което е добавено правомощието, 
властта на правото. Правната мяра е близо до фактическото, но си остава дължи-
мо и нормативно в правото. Мярата конкретизира и моделира съществуващото 
към правноизискуемото. Тя сочи дали регулираното фактическо е приело правна 
нормативност, дали съоответства на изискванията на правото. Затова е тя коре-
ктив и критерий за прявовост в полето на правото.
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Резюме: Основно място в изложението се отделя на спецификата на формулите 
на привързване (привръзките) и особено на тези, характерни за ММЧП – закон на 
знамето (lex banderae) и закон по регистрацията на кораба (lex loci registrationis). 
Най-обширно е анализиран законът на знамето, който е най-често приложим и 
обичайно се прилага при липса на избор на закон от страните. 

Методът на изследването е предимно сравнителноправен анализ. Разгледани са 
основни положения, свързани с включването в законодателствата и прилагането 
в практиката на формулите на привързване и спецификите на проявлението им в 
държави от континентално-правната система (Франция, Германия, Италия и др.) 
и от Системата на Общото право (Великобритания, САЩ и др.).

Въз основа на извършения анализ са направени обобщени изводи и са представе-
ни предложения „de lege ferenda“ за усъвършенстване на правната уредба.

Ключови думи: международно морско частно право, приложим закон, формули на 
привързване 

SOME PROBLEMS DEALING WITH APPLICABLE LAW IN THE FIELD OF 
INTERNATIONAL PRIVATE MARITIME LAW

Assoc. Prof. Diana Marinova, Ph.D.
„International Law and EU Law“ Department, Law Faculty, UNWE

Summary: A basic place in the research has been done on the specificity of factors as 
elements of conflict law norms and, in particular, on these which are especially inherent 
to the IMPL – the law of flag and the law of vessel’s registration. The law of flag has been 
analyzed in great detail as most frequently applicable and as an applicable in the case of 
lucking of law choice.

The method used in the research is mainly a comparative analysis. 
In the paper have been presented some basic assumptions concerning the implementation 

in the legislation and the application in the practice of some factors and their specificity 
of a number of countries appertaining to the continental legal system (France, Germany, 
Italy, etc...), as well as to the Common Law system (UK, USA, etc…).
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On the basis of this analyze some general conclusions have been made and proposals 
“de lege ferenda” have been presented in the aim to improve the legal regulation. 

Key words: international maritime private law, applicable law, factors 

Увод
В международното морско частно право, както и в международното частно 

право като цяло, една от основните цели пред законодателството е преодолява-
нето на стълкновенията на национални закони, за да се улесни правоприлага-
нето. Най-ефективният способ за постигането на тази цел е унифицирането на 
преки и отпращащи норми на ММЧП, както и на материални норми в междуна-
родноправни източници – предимно в многостранни конвенции. 

При наличие на еднообразни норми в различни държави не би се поставил 
въпрос за приложимото право, тъй като няма да се проявят стълкновения на 
закони. 

Следва да се признае обаче, че в областта на ММЧП тези унифицирани, ед-
нообразни норми не са многобройни. Независимо от усилията, положени през 
целия 20-ти век и в началото на 21-ви век, успех е налице само в ограничени 
области или в ограничени региони от света. Нарастващата тенденция за ревизи-
ране на съществуващите международни конвенции и други актове не подобрява 
значително ситуацията, тъй като някои от тях са в сила паралелно1. Наред с 
това, периодът на ратифициране или въвеждане по друг начин на международ-
ния източник на международното морско частно право в националното право на 
съответната държава е продължителен. 

Остава значителен делът на случаите, в които държавите прилагат собстве-
ното си право. Това затруднява както сключването и изпълнението на договори, 
свързани с международната морска търговия, така и правоприлагането. Следова-
телно, изборът на приложимо право често е наложителен. В тези случаи устано-
вяването на приложим закон е от изключителна важност за решаването на почти 
всички останали въпроси на международното морско частно право. 

Наред с това, особеност на ММЧП е партикуларизмът и силно застъпеното в 
него диспозитивно начало, освен в материята на отговорността. Кодифицирано-
то морско право отстъпва пред договорното и обичайното.

Като са взети предвид всички така посочени обстоятелства, свързани с раз-
витието на ММЧП, в изложението се изяснява спецификата на формулите на 
привързване (привръзките) и особено на тези, характерни за ММЧП – закон на 
знамето (lex banderae) и закон по регистрацията на кораба (lex loci registrationis). 
Най-обширно е анализиран законът на знамето, който е най-често приложим и 
обичайно се прилага при липса на избор на закон от страните. 

Методът на изследването е предимно сравнителноправен анализ. Разгле-
дани са основни положения, свързани с включването в законодателствата и 

1 Така например, този проблем съществува при прилагането на многостранните международни 
конвенции относно договорите за международен превоз натовари по море – Хагски правила от 
1924 г., Хагско-Висбийски правила от 1968 г. и Хамбургски правила от 1978 г. 
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прилагането в практиката на формулите на привързване и спецификите на про-
явлението им в държави от континентално-правната система (Франция, Герма-
ния, Италия и др.) и от Системата на Общото право, предимно Великобритания.

Въз основа на извършения анализ са направени обобщени изводи и са представе-
ни предложения „de lege ferenda“ за усъвършенстване на правната уредба.

Изложение

1. Специфика на формулите на привързване в международното морско 
частно право 

В сравнение с международната търговия като цяло, корабоплаването има осо-
бени белези. В търговските договори обикновено има само две страни, докато в 
корабоплаването международните отношения се характеризират с въвличането 
на множество правни субекти. По време на един рейс корабите може да посетят 
няколко пристанища с цел да натоварят или разтоварят товар. Корабособстве-
никът или капитанът може да сключат чартърни договори или да издадат ко-
носамент, да наемат екипаж и др. Корабът може да бъде въвлечен в спасителни 
операции или да претърпи сблъскване с други кораби с различна националност. 
Във всички тези случаи се поставя въпросът за определяне на приложимото пра-
во към възникналите правоотношения. Решаването на този въпрос може да се 
окаже трудно осъществимо. 

Специфики при проявлението на формулите на привързване (привръзките) се 
наблюдават не само в областта на търговското корабоплаване, но и във всички 
въпроси на ММЧП – морски ипотеки, морски застраховки, обща авария в кора-
боплаването, морски деликти, сблъсквания на кораби като форма на деликти и 
др. 

За определяне на приложимото право се ползват различни формули на при-
вързване, които се подразделят на две категории, както следва: приложими в 
международното частно право като цяло – отечествен закон (lex pariae), закон по 
местонахождение на вещта (lex rei sitae), закон по място на извършване на прав-
ното действие (lex loci actus), закон по място на изпълнение (lex loci solutionis) и 
др.; присъщи само на международното морско частно право – закон на знамето 
(lex banderae) и закон по мястото на регистрация на кораба (lex loci registrationis). 

Предимствата на формулата „закон на знамето“ (lex banderae) се изразяват в 
нейната яснота, лесно определяне, предварителна известност на страните, отно-
сително голяма постоянност. Несъвършенствата ѝ са свързани най-вече с факта, 
че при едно и също знаме може да се окаже, че има два правопорядъка. Типи-
чен пример в това отношение е британският флаг, под който могат да плават 
шотландски, уелски или английски кораби. Отделните части на Великобритания 
имат известни различия в правната си система. В такива случаи субсидиарно 
приложение намира законът по мястото на регистрация на кораба. Освен това, 
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интертериториалното2 право на федеративната държава следва да определи 
приложимото право. 

Трудности се проявяват при съотношението между закона на знамето и дейст-
вителната националност на кораба – те често се употребяват като равнозначни 
привръзки. Действителна националност на кораба означава съответната държа-
ва на флага да упражнява ефективно своята юрисдикция и правен и техниче-
ски контрол върху кораба3. Целта е избягване на злоупотреби и заобикаляния на 
закони. 

Основанията за прилагане на закона на знамето са избор на приложим за-
кон или, в случай на липса на избор – ако сезираният съд не може да стигне до 
заключение за негласен избор, а националната му правна система предвижда 
прилагане на закона на знамето.

В исторически план формулата на привързване закон на знамето, която може 
макар и по-общо, но по-точно да се определи като принцип на знамето, се свърз-
ва с понятието за борда на кораба. Това означава, че към събития и действия, 
произтекли на борда на кораба в открито море, се прилага правото на държавата, 
под чието знаме плава корабът. 

Като обективна привръзка законът на знамето обичайно се прилага по отно-
шение на вещните права върху морските кораби, а именно: право на собстве-
ност и ограничени вещни права; придобиване на вещни права (например покуп-
ко-продажба на кораб, плаващ под дадено знаме); изменение на вещни права – 
условия на действителност на ипотеката, срок на действие на вписването, ред 
на ипотеките и др.; вписвания в корабния регистър; изчезване на кораб, което 
е основание за заличаването му от търговския регистър и вид прекратяване на 
правото на собственост. В българското законодателство обаче тази привръзка не 
се прилага за вещните права върху кораби, а на прилагане подлежи законът по 
мястото на регистрация на кораба (чл. 10, ал. 1 от КТК). 

Законът на знамето се прилага за правното положение на екипажа и отноше-
нията между членовете на екипажа и корабопритежателя, както и за отношения-
та между членовете на екипажа, независимо от гражданството им и от мястото, 
където тези отношения са възникнали (чл. 12 от КТК).

2 Интертериториалното право e част от вътрешното право на федеративни държави, което има за 
цел да разреши или да предотврати възможно стълкновение на закони, действащи на територия-
та на отделните щати, провинции, кантони и пр. Следователно, при него липсва международен 
елемент, по което се отличава от международното частно право. 

3 В тази връзка е уместно да се посочат условията, при които съгласно българското законодател-
ство един кораб е български. Съгласно чл. 27, ал. 1 от КТК “Под знамето на Република България 
плава само кораб: 1. който е собственост на държавата; 2. който е собственост на българско 
физическо или юридическо лице; 3. повече от половината от който е собственост на българско 
физическо или юридическо лице; 4. който е собственост на физическо или юридическо лице от 
страна—членка на Европейския съюз, при условие че за изпълнението на техническите, адми-
нистративните и другите изисквания на българското законодателство по отношение на корабите 
са упълномощени български физически или юридически лица или физически или юридически 
лица от страна – членка на Европейския съюз, установени в Република България; 5. който е нает 
по договор за беърбоут чартър от лицата по т. 1 – 4 за времето на действие на договора. 
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Законът на знамето безспорно се прилага относно договора за наем на кораб 
(чл. 20 от КТК)4.

Законът на знамето се прилага и за редица други случаи, изрично установени 
в закона, като например прилагането на закона на извличащия кораб за изваж-
дане на имущество, потънало в открито море като вид оригинерно придобиване 
на вещ (чл.17 от КТК), за всички събития и действия на кораба или във връзка с 
него в открито море или по воден път, върху който никоя държава не упражнява 
суверенитет (чл. 13 от КТК), при сблъсквания на кораби, когато корабите плават 
под едно и също знаме (чл. 14, ал. 3 от КТК), за основанието и пределите на от-
говорността на корабопритежателя (чл. 9, ал. 1 от КТК) и др. 

Законът на знамето често съдържа елементите на закона по мястото на сключ-
ването на договора и по мястото на неговото изпълнение. Типичен пример са 
договорите за морски превоз под коносамент. Коносаментът като превозен до-
кумент се подписва и издава от капитана най-често на борда на кораба. Корабът 
е мястото на извършване на акта. Договорът фактически се изпълнява на борда 
на кораба. 

Що се отнася до формулата на привързване „закон по мястото на регистрация 
на кораба“ (lex loci registrationis), тя е характерна и за въздушното право, като се 
вземе предвид само разликата във вида на превозното средство. Тази формула 
е определяна и като съответстваща на формулата „закон по местонахождението 
на вещта“. Подобно виждане обаче по мое мнение подлежи на критика, тъй като 
законът по местонахождението на вещта визира мястото, където фактически се 
намира вещта към даден момент. Много рядко резултатът от проявлението на 
тези формули съвпада. Също така, мястото на регистрация на кораба може да 
не съвпада с мястото на седалището на корабособственика. След разгръщане на 
правната норма тези формули могат да доведат до един и същ резултат, но това 
е въпрос на факт, а не принцип. Така например, като се вземе предвид федера-
тивното устройство на Великобритания, седалището на притежателя на кораба 
може да бъде в Англия, а корабът да бъде регистриран в Шотландия. В този слу-
чай правният резултат след разгръщането на двете формули ще бъде различен. 

Наред със закона на знамето и закона по мястото на регистрация на кораба, в 
ММЧП се прилагат и имат специално проявление и други приврързки. 

Законът по мястото на седалището на корабособственика може да бъде раз-
новидност, частен случай на закона по мястото на седалището на юридическото 
лице – отнася се до субектите на правоотношението, докато при мястото на реги-
стриране на кораба международният елемент се съдържа в предмета на даденото 
правоотношение. На практика често законът по мястото на регистриране на ко-
раба се покрива със закона на знамето, но са възможни случаи на повече от едно 
знаме на кораба, а една регистрация, както и обратното.

4 За договора за наем на кораб вж. Страшимирова, А., Договор за наем на кораб, Варна, Издател-
ство на ВСУ „Черноризец Храбър“, 2010, с. 215; Страшимирова, А., По някои въпроси относно 
правоотношенията, които възникват между страните по договора за наем на кораб за определено 
време (тайм-чартър) и трети лица, В: Морско право и арбитраж, Варна, Издателство на ВСУ 
„Черноризец Храбър“, 2012, с. 113-118.
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Друга формула на привързване е законът по мястото на сключване на догово-
ра за морски превоз (lex loci contractus), която е често прилагана не само в мор-
ското, но и в международното частно право като цяло. Следва да се отбележи, 
че се проявяват трудности при изясняване на същността на понятието „място на 
сключване“. В случай на сключване на договора между отсъстващи тълкуването 
е според самия приложим закон – на държавата по мястото на сключване на до-
говора или по закона на съда.

Прилагането на тази формула проявява специфика в международното морско 
частно право. В областта на морския превоз мястото на сключване на договора 
обикновено съвпада с мястото на натоварване и отплаване на кораба. В резултат 
на това в ММЧП често като равностойна на формулата „закон по мястото на 
сключване на договора“ се прилага формулата „закон по мястото на отплаване 
на кораба“, но това са различни формули на привързване. Втората съответства на 
общата формула „закон по място на извършване на правното действие“.

Следва да се обърне внимание и на уредбата в българското законодателство 
на формата на договора, с който се прехвърля право на собственост или се учре-
дяват вещни права върху кораб, за която се прилага законът на мястото, където се 
сключва договорът (чл. 10, ал. 2 от КТК). Прилагането по отношение на формата 
е традиционно проявление на този формула на привързване.

Друга популярна формула на привързване със специфично приложение в 
международното морско частно право е законът по мястото на изпълнение на 
договора (lex loci solutionis). По отношение на спорове във връзка със съдържа-
нието на договора за морски превоз на прилагане подлежи законът на държавата 
на пристанището, където превозвачът е длъжен да предаде товара/стоката. По 
прилагането на тази формула съществуват критики. Една от тях, която според 
мен е основателна, е, че често корабите тръгват с алтернативно предназначение 
и пристанището по крайното местоназначение не е известно. Нареждането на 
фрахтователя се дава допълнително. Освен това, самото понятие „място на из-
пълнение“ е неясно. Честа практика е това да не е пристанището на доставяне 
на товара, а на натоварването му, тъй като с натоварването започва изпълнението 
на договора. Според повечето изследователи и практици обаче се утвърждава 
положително отношение към прилагането на формулата. Основните причини за 
това са, че тя урежда всичко във връзка с облигационните отношения и улеснява 
случаите при подписване на коносамента от превозвача в различни държави. 
Прилагането на закона по мястото на сключване на договора (подписването на 
коносамента) е неуместно. Натоварването на кораба не е изпълнение. Прила-
гането на закона по мястото на изпълнение доизяснява, че целта на превоза е 
доставяне на товара в пристанището по крайната дестинация. 

Същата обективна привръзка се прилага за погасителната давност по иск за 
заплащане на навлото (превозната цена) – в случая тя се определя като право на 
държавата, където фрахтователят е бил длъжен да изпълни задължението си за 
плащане. 

Съществено приложение намира и формулата на привързване закон на съда 
(lex fori). Съгласно КТК прилагане на закона на съда се предвижда в някои хи-
потези на сблъсквания на кораби и на спасяване и оказване на помощ по море, 
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както и при превоза на товари по море. В чл. 14, ал. 2 от КТК се установява, 
че „ако сблъскването е станало в открито море или по воден път, върху който 
никоя държава не упражнява суверенитет, прилага се законът на страната, пред 
чийто съд или арбитраж се разглежда спорът за обезщетение.“ Ако обаче вреди-
те са възникнали поради сблъскване на кораби във вътрешните морски води, в 
териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България, 
отношенията по обезщетяване на вредите „се уреждат съгласно действащото в 
страната законодателство“ (ал.1). Тук нормата е едностранно отпращаща. В хи-
потезата, при която сблъскалите се кораби плават под едно и също знаме, на 
прилагане подлежи законът на знамето. При уредбата на приложимия закон от-
носно спасяването и оказването на помощ по море също се отпраща към закона 
на съда в хипотезата на спасяване в открито море или по воден път, върху който 
никоя държава няма суверенитет. Така, съгласно ал. 2 на чл. 15 от КТК, „ако спа-
сяването е станало в открито море или по воден път, върху който никоя държава 
не упражнява суверенитет, прилага се законът на страната, пред чийто съд или 
арбитраж се разглежда спорът“. При останалите хипотези, посочени в закона 
обаче, се прилагат други привръзки. Така, по същата логика, както по чл. 14, „ако 
спасяващият кораб и спасеният кораб плават под едно и също знаме, прилага се 
законът на знамето независимо от това, къде е станало спасяването“(чл.15, ал.3). 
Законът на знамето се прилага и за разпределението на възнаграждението между 
корабопритежателя и капитана и другите членове на екипажа, като в закона се 
уточнява, че този въпрос „се урежда от закона на знамето на спасяващия кораб“ 
(ал. 4 на чл. 15). Що се отнася до случая за отношенията по възнагражденията за 
спасяване във вътрешни води или в териториално море на Република България, 
в ал. 1 на чл. 15 се установява, че те „се уреждат съгласно разпоредбите на този 
кодекс“5, т.е. отново уредбата е посредством едностранно отпращаща норма. 

За правоспособността на страните по договора се прилага формулата „оте-
чествен закон“ (lex patriae).

Следва да се подчертае, че определянето на приложимия закон чрез позовава-
не на определени привръзки е особено характерно за договорите за междунаро-
ден превоз. Сред тези формули на привързване се открояват най-вече мястото на 
седалището на превозвача – в случай че страните нямат общо местожителство 
или местонахождение, както и личният закон на превозвача – отечествен или по 
местожителството – (lex personalis; lex domicilii), който е по-често срещана фор-
мула в сравнение с мястото на седалището на превозвача.

Формулите на привързване седалище на превозвача и отечествен закон/закон 
по местожителството са сходни, но различни. Чрез втората формула по-лесно 
може да се определи личният/националният закон на превозвача.

Товаро-разтоварните операции се подчиняват на местния или друг избран 
от страните закон. Приложимият закон за тях зависи от това дали те са част 
от задълженията по самия договор или са отделни правоотношения. В първия 
случай за тях е приложим законът, който се прилага за целия договор, а във вто-
рия – отделен закон. Така, по нашето право в първия случай се прилага КТК, а 

5 (Попр. – ДВ, бр. 58 от 1970 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 113 от 2002 г.). 
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във втория има възможност за прилагане на чужд закон или пристанищен или 
морски обичай. Когато страни по договора са чужденци, на прилагане подлежи 
българският закон при избор от страните. При сезиране на българския съд се 
прилага българският закон.

В случай на прекъсване на товаренето или разтоварването поради непреодо-
лима сила понятието „непреодолима сила“ („Force majeure“ (фр.), „Act of God“ 
(англ.) също се квалифицира по закона на държавата на прилагане на приста-
нищните обичаи. Примери за непреодолима сила в международното морско 
частно право са война, разрушение на пристанищни съоръжения, стачки/локау-
ти на членове на корабни екипажи.

Приложим закон за сталийното6 и контра-сталийното7 време е законът 
на мястото на настъпване на виновната забава. Това е законът на държавата на 
пристанището по натоварване, макар и да липсва изрична уредба в този смисъл. 
Тя се извлича от разпоредбите за определяне на приложимия закон при прево-
зите на товари.8 

2. Специфика на проявление на формулите на привързване в ММЧП на 
държави от континентално-правната система и от системата на 
Общото право.

Предвид важното значение на определянето на приложимия закон считам за 
уместно накратко да се проследи прилагането на така посочените по-горе в из-
ложението формули на привързване в ММЧП на знакови държави от континен-
талната система и от системата на Общото право. 

Формулата „lex banderae“ безспорно е най-често приложимата и заслужава 
най-голямо внимание.

Френското право, доктрина и практика изразяват като цяло предпочитание на 
формулата на привързване „закон на знамето“ по отношение на договорите за 
морски превози, но тя намира приложение и при общата авария, сблъскванията 
на кораби и др. 

Италианското право и съдебна практика са сходни с френското право и прак-
тика. Съгласно чл. 10 от Кодекса на мореплаването на Италия за договорите за 

6 „Сталийно време“ е период, през който корабът е на разположение на фрахтователя с цел нато-
варване или разтоварване.

7 „Контра-сталийно време“ е времето, с което се забавя натоварването или разтоварването.
8 Тази уредба първоначално е установена в чл. 94, ал.6 и ал. 7 от КМЧП, а впоследствие се при-

лага уредбата по чл. 19 от Регламент (ЕО) №593/08 на Европейския парламент и на съвета от-
носно приложимото право към договорните отношения (Регламент Рим I). Регламентът заменя 
Римската конвенция (РК) от 19 юни 1980 г. за приложимото право към договорните задължения, 
с изключение на случаите, за които регламентът не се прилага (за договори, сключени преди 17 
декември 2009 г.). Нормите на РК са в основата на регламента, а КМЧП възпроизвежда норми-
те на РК. Следователно, в основата си уредбата по регламента и по КМЧП е идентична, но се 
прилага регламентът, който има приоритет. За превозите на товари и в частност, за товаро-раз-
товарните работи, се прилага специална уредба по регламента, посветена на отделните видове 
договори, сред които и превозните (превозни, потребителски, застрахователни, индивидуални 
трудови договори).
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международни морски превози се прилага формулата „закон на знамето“ при 
липса на избор на приложим закон от страните. 

Формулата „закон на знамето“ е най-рано възприета в Системата на Общо-
то право и преди всичко във Великобритания по силата на прецеденти. Напри-
мер, по делото “Chartered Mercantile Bank of India v. Netherlands India Steam 
Navigation” се стига до извода, че националността на кораба зависи от факта кой 
го притежава съгласно закона на знамето. Това е оборима презумпция – корабът 
принадлежи на юридически или физически лица на държавата на флага. Оборва-
нето на презумпцията е сравнително лесно, тъй като много кораби носят флагове 
на държави, с които техните собственици нямат нищо общо. В тези случаи е 
налице „недобросъвестна националност“. Мястото на регистрация на кораба не 
е в състояние да окаже влияние върху преценката за неговата националност. На-
пример, ако корабът принадлежи на английски собственик корабът е английски, 
без значение дали и къде е бил регистриран след това. 

Често затруднение възниква при държави с много обособени територии – 
щати, провинции и др. Те притежават различни законодателства от федералното. 
В тези случаи въпросът, който се поставя, е знамето или фактическата принад-
лежност на кораба се вземат предвид. Този въпрос е особено актуален във Вели-
кобритания. В случаи на противоречия между тези закони се прилага законът на 
мястото на регистрация на кораба. В Канада обаче този проблем не стои, защото 
законът на знамето там винаги е федералният закон.

На следващо място, следва да се подчертае широкото прилагане на формула-
та „закон по мястото на сключване на договора“ (lex loci contractus). Тя е харак-
терна особено за Франция. Трудности се проявяват при изясняване на същността 
на понятието „място на сключване“. В случай на сключване на договора между 
отсъстващи тълкуването е според самия приложим закон – на държавата по мяс-
тото на сключване на договора или по закона на съда. В едно френско решение 
на Апелативен съд на Екс – ан – Прованс от 1964 г. се стига до извода за при-
лагане на закона по мястото на сключване на договора по отношение на всички 
въпроси, свързани с договора за морски превоз, включително за погасителната 
давност. 

В Германия формулата по мястото на сключване на договора по някои съдеб-
ни решения се прилага по специфичен начин. В случаи на сключване на догово-
ри за морски превоз в Германия от немски граждани или юридически лица, не-
зависимо от изпълнението му в друга държава, на прилагане подлежи немският 
закон по отношение на целия договор. 

В Недерландия има значителна практика по закона по мястото на сключване 
на договора. В тази връзка може да се дадат някои примери. По договор за пре-
воз от Англия до Нидерландия, при английски фрахтовател и нидерландски пре-
возвач и сключване на договора в Англия се е стигнало до прилагане на англий-
ския закон като закон по мястото на сключване на договора, тъй като е най-тясно 
свързан с договорните правоотношения. По друго дело, свързано с договор за 
морски превоз от Ирландия до Испания с нидерландски кораб при сключване 
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на договора в Ирландия, Апелативният съд в Хага е постановил прилагане на 
ирландския закон, макар че това не е отбелязано в чартъра. Същият съд през 
1964 г. е стигнал до същия извод, като е постановил прилагане на правото на 
щата Ню Йорк по спор, свързан с договор за превоз от Ню Йорк до Ротердам при 
подписване на коносамента в Ню Йорк. Има обаче и случаи, особено при нали-
чие на арбитражни клаузи с избор на арбитраж за решаване на спора, при които 
се прилага избраният закон, а не законът по мястото на сключване на договора.

В Дания и Норвегия също има някои съдебни решения в този смисъл. Пример 
в това отношение е решение на Върховния съд на Норвегия от 1965 г., по което 
съдът е постановил прилагане на канадското право за договор за морски превоз, 
сключен в Монреал.

Законът по мястото на изпълнение на договора (lex loci solutionis) също е чес-
то традиционно прилагана привръзка. Във Франция например тя намира широко 
приложение при договорите за международен морски превоз. Това може да се 
илюстрира със следния пример. В решение на Касационния съд се постановява, 
че относно погасителната давност за отговорността на превозвача мястото на 
изпълнение е място на доставяне на товара от превозвача. В случаи на натовар-
ване на пристанище на държава, която не е членка на Брюкселската конвенция 
от 1924 г. (Хагските правила), например Ирландия, и превоз до френско приста-
нище по разтоварване, се прилага френският закон. 

В Белгия практиката следва френската. Законът по мястото на изпълнението 
на договора е приложим не към цялото съдържание на договора, а към крайните 
действия на договора, като изключение от принципа за прилагане на закона по 
мястото на сключване на договора. Например, за погасителната давност по иска 
за заплащане на навлото се прилага законът на държавата, където фрахтователят 
е бил длъжен да изпълни задължението си за плащане (закон по мястото на из-
пълнение на договора). 

В Германия се наблюдава цялостно и аргументирано приложение на закона 
по мястото на изпълнение на договора като закон на мястото, където товарът 
следва да бъде доставен – крайна цел на договорното задължение. Това правило 
субсидиарно се прилага към принципа на автономия на волята, т.е. то е алтерна-
тива при липса на приложим закон. 

В Нидерландия практиката е като тази в Германия и е основана на Нидер-
ландския търговски кодекс.

В някои латиноамерикански държави – Бразилия, Аржентина, Чили и др., 
правото и практиката са сходни. В Бразилия например има едностранна отпра-
щаща норма в Търговския кодекс (чл. 628), съгласно която бразилският закон 
се прилага в случаи на изпълнение на договора в Бразилия. Прилагането е от 
съображение за обществен ред и се изключват съглашения в противен смисъл. 

Пример може да се даде и с Полша – в коносамента на Полските океански ли-
нии, издаван от тях при превози Полша-Англия, се посочва за приложим законът 
по мястото на изпълнение на договора.
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Често приложение намира и традиционната основна привръзка „закон на 
съда“ (lex fori). Тя е особено предпочитана във Франция. Така например, ако 
е сключен договор за морски превоз в Нидерландия от френски фрахтовател с 
чуждестранен кораб (кораб, който не е френски) до пристанище в държава, която 
не е страна по Хагските правила, сезираният френски съд прилага отечествения 
си закон – френския. 

В решения на Върховния съд на Норвегия е постановено прилагане на 
норвежкия закон независимо от вписания в коносамента друг приложим 
закон – американския. 

В Нидерландия се прилага законът на съда при представяне на коносамен-
та независимо дали страните са избрали приложим закон или международното 
морско частно право предвижда друг закон. 

В Белгия в много случаи белгийски коносамент се счита като основание за 
прилагане на белгийския закон. Законът на съда е предпочетен като приложим 
закон в Решение на Търговски съд в Антверпен от 1970 г., независимо че прево-
зът е бил от Ротердам до Пирея.

В случай че държавата на пристанището по натоварване не е страна по Хаг-
ските правила от 1924 г., а държавата на пристанището по разтоварването е стра-
на по тях и спорът се отнася пред съд от втората държава, на прилагане подлежи 
законът на съда. 

Тази привръзка безусловно се прилага за погасителната давност в държавите 
от системата на Общото право.

Личният/национален закон на превозвача (lex patriae/lex nationalis) тради-
ционно се посочва като приложим в коносаменти в Швеция, Дания, Холандия. 
Типичен пример е Великобритания, където има многобройни съдебни решения, 
по силата на които е приложено британското право и е установена компетент-
ността на британския съд относно спорове по превози между Великобритания и 
и Индия с британски превозвач.

По отношение на товаро-разтоварните работи може да се посочи, е във Фран-
ция се срещат съдебни решения за контрасталийното време като допълнително 
навло. Това разрешение с основание е било критикувано, тъй като в такъв случай 
би следвало приложим закон да бъде законът за целия договор, а практиката е 
обратната.

В случай на прекъсване на товаренето или разтоварването поради непреодо-
лима сила понятието „непреодолима сила“ („Act of God“ – англ.) в държавите от 
системата на Общото право има същата квалификация като в българското право 
и правото на други посочени държави. 

Заключение
Вместо заключение считам за по-уместно въз основа на направения кратък 

аналитичен преглед да посоча някои предложения „de lege ferenda“ за усъвър-
шенстване на правната уредба. 
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На първо място, по мое мнение изключително важно е да се изясни теоре-
тично същността на закона на знамето не само като формула на привързване, 
иманентно присъща на ММЧП, но и като правен принцип на ММЧП, което е 
по-широко като понятие и има и съществена практическа стойност. 

Второ, сегашната правна уредба на основанията за българска принадлежност 
на корабите до голяма степен е казуистична Считам, че в тази част КТК се нуж-
дае от изменение, с което да се опрости уредбата и да се установи ясно целта, 
която се преследва от закона – избягване на злоупотреби и заобикаляния на нор-
мално приложимия закон.

На следващо място, като формула на привързване законът по мястото на ре-
гистрация на кораба в този ѝ вид не се съдържа отделно в международно-част-
ноправните разпоредби на КТК, а само за уреждането на вещните права върху 
кораби се установява правилото за прилагане на „закона на основния регистър“ 
(чл. 10, ал. 1 от КТК). Законодателят вероятно е имал предвид именно формулата 
на привързване „закон по мястото на регистрация на кораба“. До този извод оба-
че се стига единствено с тълкуване. По мое мнение това е недостатък на уредба-
та с норми на МЧП и в частност, с норми на ММЧП в КТК.

Най-сетне, за Република България като държава с излаз на море е от особена 
важност да се включи по-активно в процесите на кодифициране на международ-
ното морско частно право. Това се отнася преди всичко за многостранните меж-
дународни конвенции относно договорите за международен превоз на товари 
по море, съдържащи важни норми на ММЧП, тъй като Република България не е 
страна по нито една от тези конвенции. 
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Резюме: Докладът представя възможностите на разработената информационна 
система за събиране и анализ на информацията за колективни трудови спорове в 
страната. Информационната система съдържа информация за всички колективни 
трудови спорове в страната през последните години и се поддържа от Национал-
ния институт за помирение и арбитраж. В доклада е представена информацион-
ната система, както и нейните възможности за изследване на броя на възникнали-
те колективни трудови спорове в страната и техните характеристики.
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Увод
Колективните трудови спорове (КТС) са неизменна част от отношенията 

между работодателите, от една страна, и работниците и служителите, от друга 
страна. Всеки КТС може да доведе до трайни последици и за двете страни. По-
ради тази причина, въпреки че имат дълга история, уреждането на КТС продъл-
жава да бъде актуално.

Целта на доклада е да разкрие възможностите за информационно обезпеча-
ване на КТС в Република България. За постигането на тази цел са изпълнени 
следните изследователски задачи:

Направен е преглед на българското законодателство в областта на КТС.
Описана е дейността на Националния институт за помирение и арбитраж, 

като основна институция работеща в областта на КТС.
Представена е накратко информационната система, която е разработена и 

поддържана в НИПА в областта на КТС.
Направени са основни изводи и препоръки.
Изследването на КТС е изчерпателно и обхваща всички възникнали КТС в 

страната през последните години.

Преглед на законодателството и институциите работещи  
в областта на КТС в България

КТС са регламентирани в чл. 1 от Закона за уреждане на колективните трудо-
ви спорове (ЗУКТС)1, съгласно който се установява редът за уреждане на КТС 
между работници и работодатели по въпроси на трудовите и осигурителните 
отношения, както и жизненото равнище. 

През 2001 г., в изпълнение на ангажиментите на Република България по Евро-
пейската социална харта (ревизирана) и в съответствие с промените, настъпили 
в областта на индустриалните отношения, Народното събрание приема измене-
ния и допълнения към Закона за уреждане на колективните трудови спорове. С 
новия чл.4а ЗУКТС (ДВ, бр.25 от 2001 г.) е създаден Националният институт за 
помирение и арбитраж (НИПА). 

Основната дейност на НИПА е регламентирана в ЗУКТС, както следва, цит. 
„Националният институт за помирение и арбитраж съдейства за доброволно-
то уреждане на колективни трудови спорове между работници и работодате-
ли. Той е юридическо лице към министъра на труда и социалната политика със 
седалище София и с ранг на изпълнителна агенция“.

През 2006 г., на база опита на други държави-членки, Националният инсти-
тут за помирение и арбитраж разработи механизъм за ранно информиране за 
възникващи КТС. При осъществяването на механизма е търсена широка пред-
ставителност, като за целта са привлечени териториални органи на изпълнител-
ната власт, областни управители и кметове на общини, както и представители на 
социалните партньори (национално представителните работодателски и синди-
кални организации). 

1 Обн. ДВ. бр.21 от 13 Март 1990 г., с посл. изм. и доп. бр.7 от 24 Януари 2012 г.
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Още със стартирането на посочения механизъм, в НИПА започват да се съ-
бират данни за възникналите КТС в предприятия в страната, включително и за 
състоянието на колективното трудово договаряне (КТД) в тях. Данните се съби-
рат предимно административно чрез Изпълнителна агенция „Главна инспекция 
по труда“ (ИА “ГИТ”), а също така се ползват допълнителни източници на дан-
ни, в т.ч. от официални сайтове, периодични издания и други информационни 
източници. Постъпилата в НИПА информация започва да се систематизира и 
обобщава, като по този начин се проследява състоянието на социалния диалог в 
предприятията, както и в различните икономически сектори. 

На базата на първоначално събраната в НИПА информация за КТС е устано-
вено, че в много предприятия социалният диалог не се е развивал успешно, което 
е причина за КТС. Информацията събрана в НИПА показва, че са налице труд-
ности при оказване на съдействие за уреждане на КТС поради недостатъчната 
информация за тях, в т.ч. и за причините за тяхното възникване. Чрез механизма 
се цели решаване на проблема с липсата на своевременна информация за КТС.

Информационно обезпечаване на КТС в България

След близо десет годишното функциониране на НИПА и натрупването на 
голямо количество данни за КТС се прецени, че е целесъобразно и правилно, ос-
новната дейност на НИПА да бъде допълнена от дейност по събиране, съхраня-
ване, обработка и анализиране на данни за КТС. Информацията е предназначена 
както за дейността на НИПА, така също да обезпечава информационно работата 
на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), социалните партньо-
ри, научните среди и широката общественост относно колективното трудово до-
говаряне в страната и възникналите КТС. В чл. 5 от Правилника за устройството 
и дейността на НИПА (издаден от Министерство на труда и социалната полити-
ка, обн. ДВ. бр.35 от 16 Април 200(3) г. посл. изм. ДВ. бр.39 от 9 Май 201(4) г.) 
е уредено, че цит. „при осъществяване на основната си дейност институтът: 
1. събира, съхранява и анализира данни самостоятелно и в сътрудничество със 
социалните партньори за: а) колективното трудово договаряне; б) възникнали-
те колективни трудови спорове; в) причините за възникване на колективните 
трудови спорове; г) способите и сроковете за уреждането на колективните 
трудови спорове; 2. класифицира информация по: а) видове икономически дей-
ности; б) вида на предприятията – малки, средни, големи; в) характер на иска-
нията; г) брой на работниците и/или служителите, засегнати от колективния 
трудов спор“.

Практиката на НИПА показва, че информацията за КТС трябва да включва 
целия процес, от тяхното възникване, проследяване, предотвратяване, да тяхно-
то уреждане. По тази причина държавата, в лицето на НИПА, създаде информа-
ционна система за КТС.

НИПА разработи на своя сайт специален формуляр за ранно информиране 
за КТС2, който по своята същност е инструмент за събиране на информация за 
споровете. Формулярът включва следните раздели: 

2 Достъпно в интернет на адрес: http://www.nipa.bg/ранно-информиране-за-ктс/?lang=BG 
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 • Информация за работодателя и за представителите на работниците и 
служителите;

 • Описание на колективния трудов спор;
 • Предприети действия за уреждане на колективния трудов спор;
 • Информация за стачни действия;
 • Уреждане на колективния трудов спор;
 • Прилагане на документи по колективния трудов спор

Всеки един от тези раздели включва множество въпроси, за които се търси 
изчерпателна информация.

Информацията за работодателя включва данни за наименование на пред-
приятието, неговото ЕИК/БУЛСТАТ/ЛНЧ, основната дейност на предприятието 
по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) и брой наети лица 
в предприятието.

За целите на информационното осигуряване на КТС, НИПА събира следната 
информация за КТС:

Възникване на КТС

Функционирането на всяка пазарна икономика е невъзможно без ефективното 
функциониране на пазара на труда. Нарушаването на правилата на функциони-
ране на пазара на труда води след себе си до възникване на социално напрежение 
и КТС, което от своя страна предпоставя детайлното му уреждане в трудовото 
законодателство и създаване на работещи на практика механизми. 

Кризите в икономиката, както и различните виждания на ръководителите и 
работещите в предприятията за тяхното управление, също са предпоставка за 
възникването на КТС. Поради тази причина от съществено значение е събира-
нето на информация за възникването на КТС, включително за точния момент.

За момент на възникване на КТС се приема моментът, в който работници-
те и служителите предявят писмено искания към работодателя за права и/или 
интереси по въпроси на трудовите отношения и осигурителните отношения и 
въпросите на жизненото равнище. Писменото предявяване на исканията е на ос-
нование чл. 3, ал. 2 ЗУКТС.

Предмет на КТС

Според някои автори3 предметът на КТС включва освен трудовите отноше-
ния и осигурителните отношения, също така и въпроси на жизненото равнище. 
Що се отнася до трудовите отношения като предмет на КТС, може да се обобщи, 
че става въпрос за проблеми, свързани със сключването и изменението на колек-
тивните трудови договори4. Според проф. Мръчков „Към трудовите отношения 
по чл. 1, ал. 1 ЗУКТС се отнасят и „непосредствено свързаните с тях отношения” 
по смисъла на чл. 1, ал. 1, чл. 2 и др. КТ”.5

3 Вж. Василев А., Трудово право, Б., 1997 г., стр. 560
4 Вж. Василев А., Трудово право, Б., 1997 г., стр. 560
5 Мръчков В., Трудово право, С, 2015 г., стр. 869



150

КТД и споразуменията имат за цел да определят условията на труд в конкрет-
ното предприятие, но тяхното съдържание може да бъде по-широко. Те могат да 
съдържат и клаузи, уреждащи колективните трудови отношения, включително 
реда за уреждане на КТС. При сключване на подобен КТД биха могли да възник-
нат разногласия, които да прераснат в конфликт по повод определяне на реда за 
водене на преговори, признаване легитимността на представителите в прегово-
рите и други. За тях също може да се говори като за КТС. КТС възниква между 
колективни участници (няколко работника и служителя) и е насочен към защита 
на колективни права. Поради това, за да се квалифицира като КТС, едно разно-
гласие между работници или служители и работодатели, следва да отговаря и 
на двете условия – да са налице колективни участници и да засягат колективни 
права. Ако разногласието се характеризира само с едно от двете условия, то не 
може да бъде квалифицирано като КТС.

Особено място в КТС заема понятието „жизнено равнище”, тъй като то няма 
легално определение, а много често въпросите, свързани с него са предмет на 
КТС. С въвеждането му в Кодекса на труда (КТ) законодателят обаче му при-
дава правно съдържание и значимост. Съдържанието на понятието „жизнено 
равнище“ може да се определи, като се излезе от общоприетия смисъл, който 
се влага в него. Най-общо под това понятие следва да се разбират всички въпро-
си, обхващащи съотношението между цени и доходи, или по-скоро в степента 
на задоволяване на потребностите на човека от храна, облекло, отопление, ос-
ветление, медицински и образователни услуги и други такива, необходими за 
нормалното му и достойно съществуване. Съдебната практика включва казуси, 
засягащи дори разходите на хората за електроенергията, разбирана като осветле-
ние, отопление, битови нужди, комуникация и други. В този аспект въпросът с 
повишаването цените на електрическата и топлинната енергия е въпрос на „жиз-
нено равнище“ по смисъла на чл. 3, ал. 1 КТ и предмет на консултации между 
участниците в тристранното сътрудничество.”6

Вид на КТС.

Въпреки липсата на легална дефиниция, КТС са регламентирани в чл. 1 от 
ЗУКТС7, съгласно който ЗУКТС установява реда за уреждане на КТС между 
работници и работодатели по въпроси на трудовите и осигурителните отноше-
ния и жизненото равнище, което прави предметът им по-широк. Това са спорове 
относно съдържанието и характера не на действителни или претендирани, а на 
бъдещи права8..

За целите на информационното осигуряване за КТС, НИПА приема следната 
класификация на КТС:

Спорове за интереси: „представляват онези разногласия, при които страни-
те по преговорите не са съгласни относно условията на работа, които да бъдат 
заложени в нов КТД или относно изменението на вече установените в КТД. 

6 Решение № 9289 от 04.12.2001 г. по адм. д. № 8256 от 2001 г. (Обн. ДВ, – бр. 108 ОТ 2001 г.)
7 Обн. ДВ. бр.21 от 13 Март 1990 г., с посл. изм. и доп. бр.7 от 24 Януари 2012 г.
8 Василев А., Трудово право, стр. 559, БСУ, Б., 1997 г.
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споровете от този вид обикновено възникват в контекста на колективното трудо-
во договаряне по време на преговорите или предоговорянето на споразумения“9;

Спорове за права: „възникват във връзка с условията на работа, предвидени 
в закон или в КТД, когато този договор има силата на закон. Такива спорове 
обикновено се отнасят до прилагането на колективен трудов договор или когато 
тълкуването на съществуващ договор се оспорва от една от страните.“10

Обявени действия за уреждане на спора.

Исканията на работниците и служителите и/или техните представители могат 
да бъдат постигнати по различни законоустановени начини, уредени в ЗУКТС 
или в Закона за събранията, митингите и манифестациите11. Действията могат 
да бъдат обявени предварително.

Предприети действия за уреждане на спора.

ЗУКТС урежда следните действия за разрешаване на КТС: Чл. 3, ал. 1 ЗУКТС 
урежда провеждането на непосредствени преговори между страните по КТС. 
Страните са свободни сами да изберат процедурата, по която ще се проведат не-
посредствените преговори. При положителен изход на преговорите се сключва 
споразумение, което, на основание §1, ал.1 ПЗР ЗУКТС, подлежи на незабавно 
изпълнение от страните.

Когато страните не постигнат съгласие чрез непосредствени преговори, всяка 
от тях може да потърси съдействие чрез посредничество от синдикални и рабо-
тодателски организации и/или от НИПА. Способът не е задължителен за стра-
ните, т.е. това е доброволна процедура. Законът не установява изрично формата 
и реквизитите на сезирането, но за яснота това следва да стане писмено, с кратко 
изложение на спора и искане за посредничество за неговото доброволно уреж-
дане. Спорът може да бъде отнесен от всяка от страните поотделно или от две-
те – заедно. Съгласно чл.4, ал.1 от ЗУКТС посредничество за уреждане на КТС 
може да се осъществява и от синдикални и работодателски организации. Идеята 
на закона е посредническата дейност да се осъществява на паритетни начала 
от представители на съответните синдикални и работодателски организации. В 
закона са регламентирани две групи от посредници – посредници на НИПА и на 
съответните синдикални и работодателски организации. Въпрос на избор е към 
кой посреднически орган спорещите страни ще отнесат спора.

Арбитраж е другият извънсъдебен способ за уреждане на КТС. Действащата 
правна уредба на трудовия арбитраж се съдържа в чл. 4 – 9 и § 1 от Допълнител-
ни и заключителни разпоредби на ЗУКТС. Изрична е разпоредбата на чл.16, т.5 
от ЗУКТС. Тя не допуска прилагане на установения в този закон ред за решаване 
на индивидуални трудови спорове. Следователно, по аргумент за противното – 
арбитражът е приложим само по КТС.

9 Достъпно но интернет адрес: http://www.nipa.bg/база-данни/ктс/ 
10 Достъпно но интернет адрес: http://www.nipa.bg/база-данни/ктс/ 
11 Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 199(0) г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 199(8) г., изм. ДВ. бр.24 от 

26 Март 201(0) г., изм. ДВ. бр.52 от 2 Юли 201(9) г.
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Съгласно ЗУКТС, в зависимост от начина на образуване на арбитражното 
производство, трудовият арбитраж може да бъде доброволен и задължителен.

Доброволен е арбитражът, когато се образува по волята на спорещите страни. 
Те постигат решение за отнасяне на спора пред арбитраж и определят арбитраж-
ния орган, като решението на арбитражния орган е задължително за страните. 
Тази форма е възприета като правило в ЗУКТС – чл.5 и сл.. Доброволният арби-
траж се прилага за уреждане както на правни, така и на неправни спорове.

Чл. 14, ал. 3 ЗУКТС регламентира т.нар. задължителен арбитраж. Предпос-
тавките за него са непостигнато споразумение за определяне на минимално не-
обходимите дейности по време на ефективна стачка (чл.14, ал.1 от ЗУКТС) и 
отправено писмено искане до НИПА за разглеждане и решаване на спора. Може 
да бъде отправено от всяка една от страните, но няма пречка да бъде отправено 
и от двете страни заедно.

Другите два способа за уреждане на КТС са предупредителна стачка и ефек-
тивна стачка.

Начин на уреждане.

КТС може да бъде уреден посредством всеки от посочените способи – непо-
средствени преговори, посредничество и арбитраж.

Резултат.

КТС може да приключи чрез пълно или частично удовлетворяване на иска-
нията на страните.

Заключение
Информационната система за КТС, която е разработена и поддържана от 

НИПА, предоставя уникална възможност за изчерпателно изследване на възник-
налите, съществуващите и приключили КТС в страната. На база на събраната 
информация може да се направят различни класификации по изследваните при-
знаци на КТС. Това от своя страна създава възможност за разкриване на характе-
ристиките на КТС, проследяване на тенденциите и създаване на предвидимост 
по отношение на бъдещите потенциални КТС в страната. През последните го-
дини НИПА изгради освен завършена информационна система, също така и ця-
лостен алгоритъм за събирането, обработката и анализа на КТС в страната. Като 
се има предвид създадената експертиза и неутралитета между страните в КТС, 
то и в бъдеще информационното обезпечаване за КТС в страната следва да бъде 
осигурявано от НИПА.
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ПРАВНО-ФИЛИСОФСКИ ПАРАМЕТРИ НА РЕЛАЦИЯТА МЕЖДУ 
ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА И СПРАВЕДЛИВОСТТА
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Институт за държавата и правото БАН

емаил: svnaoumov@gmail.com

Резюме: Честата употреба в юридическата лексика на термина „върховенство на 
закона“ не води до пълно изясняване на проблема за справедливостта като изна-
чално съдържание на правовата държава. Това се дължи на различията при под-
ходите за обяснение на този проблем, при което си противостоят формалистични 
концепции от една страна и такива, които са натоварени със силен ценностен 
заряд – от друга.

Ключови думи: справедливост, правна ценност, правова държава, върховенство на 
правото,правни принципи

LEGAL AND PHILOSOPHICAL PARAMETERS OF THE RELATION BETWEEN 
THE RULE OF LAW AND JUSTICE

As. assistant Svetoslav Naoumov, Ph.D.
Institute for Legal Studies-BAS

Summary: The frequent use of the term „rule of law“ in the political and legal vocabulary 
does not fully clarify the issue of justice as the original content of the rule of law. This is 
due to the fact that there are differences in the approaches for explaining this problem, 
in which formalist conceptions are strongly opposed on the one hand, and on the other 
hand – those that are loaded with a strong value charge.

Key words: justice, legal value, rule of law, legal principles

Проблемът за релацията между върховенството на закона и справедли-
востта като основен принцип в правото не е нов, но придобива особена акту-
алност на фона на динамичните промени в съвременното глобално общество, 
в което се наблюдава силен сблъсък на ценности, активно противопоставяне на 
разнородни морални норми, както и бърза и често трудно доловима промяна в 
психологическите нагласи към правото, определящи правнорелевантното пове-
дение на личността и на социалните групи. Философско-юридическият дискурс 
относно справедливостта в правото, наред с проблемите за социалното действие 
на правото, естествено допира и до справедливостта като установена и гаран-
тирана в правовата държава ценност, както посредством националното законо-
дателство и правото на ЕС, така също и от натрупания в теорията и практиката 
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опит на конституционализма. Поради това, при разкриването на същността на 
правовата държава и на върховенството на правото (Rule of Law) от гледна точка 
на принципа на справедливостта, на преден план излиза проблемът за устано-
веността и гарантираността на свободата на личността чрез правото. На пър-
во място се поставя икономическата свобода на личността, следвана от поли-
тическите, социалните и личните права и свободи1. При правовата държава на 
всяко естествено право трябва да съответства установено в позитивното право 
субективно право. По този начин естествените права на човека се превръщат в 
основни субективни права, а върховенството на закона (Rule of Law) – в изна-
чален принцип на правовата държава.

Позитивното право при правовата държава не може да гарантира реализи-
рането на основните субективни права, а по този начин и на върховенството на 
закона, ако не съдържа в себе си система от други неосновни субективни права 
и задължения.. Целта е да се реализират съдържащите се в самото общество 
обективни предпоставки за установяване и гарантиране в правото на необходи-
мите параметри на всички видове права и свободи на личността при спазване на 
принципа за върховество на закона. Юридическото установяване на свободата, 
присъщо на правовата държава, изисква като основа на частното право да се 
издигне известният принцип: позволено е всичко, което не е забранено специ-
ално. Осъществяването на този принцип предполага отричането на тоталното 
правно регламентиране на обществените отношения и обществените връзки. Та-
къв подход съответства на авторитарните методи на управление на обществото, 
които са несъвместими с правовата държава и с върховенството на закона. 

При изграждането на правовата държава е необходимо да се преодолее схва-
щането за законодателството предимно като средство за принудително регули-
ране на поведението на личността. Правовата държава и върховенството на 
закона предполагат правно установяване на равни възможности за всички 
членове на обществото. Защитата, закрилата и реализацията на основните пра-
ва, произтичащи от ценностите справедливост, свобода, равенство и сигурност, 
представляват главна цел, смисъла на правовата държава и на демокрацията2.

Известно е, че между правото, изразено в нормативните актове и правото, 
действащо в живота, нерядко има несъответствие от гледна точка на гаранти-
раност. Установената мяра на социална свобода трябва да бъде адекватна на 
съществуващите икономически условия. В противен случай се стига до декла-
риране на права, които обществото не е в състояние да осигури. Закон, който 

1 Опитът показва, че с одържавяването на средствата за производство не се решава въпросът за 
икономическата свобода на личността. Отчуждаването на личността от собствеността, а по този 
начин от труда, е резултат от подценяването на необходимостта от установяване и гарантиране 
в правото на съответната на обективните изисквания по съдържание и форми икономическа 
свобода на личността.Същевременно е необходимо да се държи сметка, че „неспособността 
на човек да се възползва от правата и възможностите си като следствие от бедността и невеже-
ството, заедно с липсата на средства, понякога се смятат за категорични пречки на свободата“, 
а следователно и предпоставка за несправедливост. Вж. Ролс, Дж. Теория на справедливостта. 
София, София – С. А., 1998. с. 250. 

2 Dias, E. El estado y democratic de derecho. Madrid, 1988, p. 2, 17. Цит. по Бойчев, Георги. Правова 
държава. София, „Юриспрес“, 2001, с. 198. Достъпно и на: https://www.casadellibro.com



156

не е материално обусловен е обществено неоправдан и в този смисъл е об-
ществено нелегитимен. Така поставен въпросът изисква да се държи сметка и 
за самото съдържание на израза „върховенство на закона”. Не може един нели-
гитимен закон да претендира за върховенствно. Ето защо законодателят трябва 
своевременно да открива в обществения живот постоянно възникващите нови 
социално справедливи интереси и потребности на личността и едва тогава 
да им придава законова форма – юридически да ги признава и защитава3.

Честата употреба и постоянното повтаряне в политическата и юридическата 
лексика на термините „правова държава“ и „върховенство на закона” не води до 
пълно изясняване на проблема за справедливостта като изначално съдържа-
ние на правовата държава. Това се дължи на обстоятелството, че има различия 
при подходите за обяснение на този проблем, при което си противостоят подчер-
тано формалистични концепции от една страна, а от друга страна – такива, които 
са натоварени със силен ценностен заряд. Към първата категория може да бъде 
отнесена Келзеновата концепция, според която rule of law е просто свойство на 
юридическите правила в описателен смисъл4. Към тази категория Я. Стоилов 
отнася също така възгледите на Дж.Раз относно ревизираната в днешно време 
формална теория за правовата държава5. Другите концепции (които са натоваре-
ни с ценностен заряд) извеждат като същностен признак на правовата държава и 
върховен критерий за легитимация на властта правата на човека6.

Концептуално сближаване между двете концепции за чертите на правовата 
държава може да се открие у онези автори, които в съдържанието на правовата 

3 Формирането на правова държава и утвърждаването на върховенството на закона означава демо-
кратизиране, хуманизиране и стабилизиране на законодателството с цел да се постигне по-ши-
рока и ефикасна защита на правата на личността. В правовата държава правното регулиране 
на обществените отношения почива върху взаимното отчитане на интересите на субектите на 
тези отношения, доколкото личността реализира своята свобода както сама, така и чрез соци-
алните общности.Тук следва да се отбележи, че предимство на възгледа за естественото право 
е, че той предпоставя критично отношение към правото и правния ред и дава възможност да се 
провери дали те отговарят на определени изисквания и очаквания, главно от морално естество. 
Тази постановка се споделя от повечето представители както на теорията на правото, така и на 
философията на правото. Вж. по този въпрос по-подр. Стоилов, Я. Правните принципи: теория 
и приложение.София,Сиби, ISBN: 978-619-226-085-9, с. 237-238.

4 Kelsen, H. General Theory of Law and State. Harvard University Press, 1945, ISBN-10 1886363749, 
p. 45. Също Раз, Джоузеф. Понятието за правна система. София, 2005, 234 с.; Raz, Joseph. The 
Authority of Law.Oxford: Clarendon Press,1979, pp. 214-218; Fuller Lon L. The Morality of Law. Yale 
University Press, 1965,ISBN: 9780300010701,pp. 33-91. 

5 Правовата държава в този ревизиран вариант, според Я. Стоилов е по същество негативна цен-
ност, която е устроена да минимизира опасността, създавана от правото само по себе си. Rule of 
Law е присъщо специфично качество на правото като резултат от инструменталната концепция 
за него. Авторът прави утоворка, че, ако става дума за опасност, тя идва от властта, която си слу-
жи с правото, а не от самото него. В цитирания възглед проблемът за върховенството на правото 
на практика се слива с този за неговата ефективност. Признава се, че правото трябва да създава 
и поддържа условия, които са в полза на индивида, но това едва ли е постижимо в достатъчна 
степен, ако правото се възприема само като негативно средство“. Стоилов, Я. Цит.съч., с. 238.

6  Неновски, Н. Конституционно правосъдие. – В: Конституционен съд. Юриспруденция– 1991-
1996. София, „Отворено общество”, 1996; От същия автор:Конституцията. Актуални въпроси на 
теорията и практиката. София, Сиби“,2002.
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държава включват както принципа за правна сигурност (формалният елемент), 
така и принципа за материалната справедливост (материалният елемент)7. 

Следователно – именно правата на човека стоят в центъра на теорията за пра-
вовата държава, защото без признаване, гарантиране и защита на определени 
права, главно като основни права чрез националното и международното право в 
най-добрия случай може да се говори за законова държава, за върховенство на 
закона, но не и за върховенство на правото. 

Чрез върховенство (господството) на закона, от една страна и на на народ-
ния суверенитет– от друга, теориите на рационалното право дават отговор и на 
въпроса за легитимността8. Така правовата държава, описана чрез човешките 
права, е държава на гражданите, а не само държава на властващите. Посоченият 
възглед спомага държавата да се легитимира едновременно чрез принципите за 
народния суверенитет и за върховенство на правото. Вследствие на това тя при-
добива характеристиките демократична и правова. Днес даже е трудно да си 
представим демократичната легитимност или поне европейските държави като 
легитимни, без те да са правови9.

Чрез успоредяване на принципите за народния суверенитет и за правовата 
държава, се проявява ново противоречие, изразяващо се, според Я. Стоилов в 
риторичния въпрос: Възможно ли е едновременно да бъдат признати две претен-
ции за върховенство – на държавата и на правото – и как те биха съжителствали в 
това си качество? Следва отговор – „Колкото и да ни се иска да съединим в едно 
основни изисквания към държавата – за демокрация и за правовост, това не 
е постижимо като механичен сбор от двете. Правото и по-скоро принципът 
за върховенство на правото конструира този ред, в който се вписва властна-
та дейност на държавата“10. Този отговор се основава на вътрешен автор-
ски дискурс със самия себе си. Може би отговорът наистина е сложен и се съ-
държа в лоното на развитието на конституционализма като теория и практика, 
стремящи се към утвърждаване на основния принцип и хуманистичен идеал в 
обществото– справедливостта.

Тук следва да се спомене, макар и накратко, че представителите на прав-
но-политическата мисъл от края на XVII в. (Джон Лок) и най-вече през XVIII 
век (Волтер, Монтескьо, Русо), чиито имена се свързват главно с конституцио-
нализма като юридически израз на идеята за обществения договор и граждан-
ското общество, дават определен тласък на развитието на правнофилософската 
мисъл, най-малкото заради това, че те поставят на изпитание теорията за властта 

7 Вж. напр. Друмева, Е. За правовата държава в практиката на Конституционния съд.– Правна 
мисъл, 2005, № 2, с. 6.

8  Хабермас, Ю. За вътрешната връзка между правовата държава и демокрацията. – В: Ю. Хабер-
мас. Морал, право и демокрация. София, Дом на науките за човека и обществото, 1999, с. 381.

9  „На практика, обаче, с нарастващото неравенство между икономическите властови позиции, 
между степените на благосъстояние и в социалните условия за живот все повече се разрушават 
фактическите предпоставки за равна възможност...наличните норми на частното право следва 
да се специфицират,...следва да се въведат основни социални права, които обосновават принцип 
за по-справедливо разпределение на обществено произведеното богатство“. Хабермас, Ю, Цит.
съч, с. 385.

10  Стоилов, Я. Цит.съч, с. 238. 
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и нейното не толкова юридическо, а философско-правно измерение. Неслучайно 
съвременните представители на конституционното право, в процеса на форму-
лирането на собствения му предмет, успешно се обосновават с постановки на 
традиционния юридически позитивизъм, в противовес на доминиращото значе-
ние и монистичния донякъде характер на държавното право. И това е напълно 
естествено, като се има предвид, че след научното ревизиране на формулата дър-
жава-право 11е доста трудно да се посочи къде е точното място на редица ин-
ститути, смятани за класически в държавно-правната теория – в правото, в поли-
тологията, в социологията, във философията или във философията на правото. 

Приемането на конституция е най-важното политическо събитие в историята 
на една държава. В този процес хората преотстъпват своите права на институция, 
която след това ще бъде в състояние да упражнява контрол върху тях. Ето защо 
индивидите трябва да са загрижени за това предоставяне на власт по няколко 
причини: Първо – свободата е нормално условие за съществуване на хората, без 
наличието на което стойността на живота се обезсмисля; Второ – използвайки 
своята съзидателност, и свобода на инициативата, отделните личности са движе-
щата сила при постигането на най-големите цели на обществото; Трето – винаги 
съществува опасност едно правителство да използва властта си не съвсем мъд-
ро и да управлява репресивно. Въпреки това малцина са тези, които не биха се 
съгласили, че именно правителството е призвано да защитава хората от техните 
собствени ексцесии и от нарушаването на вътрешни и международни интереси.

Преди повече от 200 години, сблъскали се с дилемата за свободата и властта, 
американците намират едно очевидно справедливо решение: да създадат пра-
вителство, което да бъде достатъчно силно, за да ги защитава, но не чак толкова 
силно, че да ги потиска. Обяснението на този проблем според Медисън е, че при 
определянето на рамките, в които действа едно правителство, при което човек 
управлява човека, основната трудност се състои в това,че трябва да бъде даде-
на възможност на правителството да контролира управляваните, както и то да 
бъде задължено да оказва контрол върху самото себе си12. Когато неограничена 
власт се предостави или на крал, или на парламент, независимо от това колко 
добри са били намеренията, съществува значителен риск тя да бъде упражнена 
11  В теорията се посочва, че най-съществен принос в юридизирането на понятието държава и 

извеждането на принципа за правовата държава и върховенстното на правото(Rule of Law) 
имат немските правни мислители от XIX и началото на XX век. Така например, анализирайки 
проблема за дефиниране на дъжавата чрез основни правни понятия, Д. Вълчев посочва, че 
„До края на XIX век в другите европейски държави преобладават интерпретации на държа-
вата главно на полето на политическата философия, а юридическата проблематика, свързана 
с държавата, е затворена в рамките на отрасловите правни изследвания“. Позовавйки се в 
същото време на дуалистичната теория на Йелинек, според когото „...правното изучаване на 
държавата трябва...да допълни социалното изучаване на държавата“, авторът сравнява това 
негово виждане с разбирането на Келзен, че държавата може (и трябва) да бъде разглеждана 
като самия правен ред. Вж. по-подр. по този въпрос. Вълчев, Д. Обща теория на държавата. 
София, „Сиела“, 2013, с. 155. Сам Йелинек посочва, че „ Държавата се явява обаче преди 
всичко историческо-социална формация, към която правото само се присъединява, но която 
то не може да създаде“. Вж. Йелинек, Г. Общо учение за държавата. – В: Общо учение за 
държавата. Под ред. на Ст. Баламезов. София, 1993, с. 39-40.

12 Gutzman, K. James Madison and the Making of America. St. Martin‘s Press, 2012, p. 202. 
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авторитарно. Вместо това, създателите на Конституцията на САЩ избират сис-
тема, която разделя властта на законодателна, изпълнителна и съдебна. Ако 
властта е разпределена така, че определена политика да може да бъде провеж-
дана само чрез комбинирането на законодателното творчество, изпълнител-
ното й осъществяване и съдебното тълкуване, нито една група от отделни лич-
ности не би била в състояние да наложи неконтролируемо своята воля. Или, 
както заключава Медисън, съсредоточаването на цялата власт – законодателна, 
изпълнителна и съдебна – в едни ръце, независимо на един, няколко или много 
хора, и независимо дали те са я наследили, дали са назначени или избрани, тя би 
могла определено да бъде обявена за репресивна и несправедлива. В допълнение 
е важно да се подчертаят и възгледите на Александър Хамилтън по отношение 
на практическото функциониране на разделението на властите13. Именно в кон-
текста на философско-юридическия дискурс на релацията между върховенство-
то на закона и справедливостта в правото бихме се позовали на Хамилтън и 
по-конкретно на твърдението му, че репресивни мерки все още могат да бъдат 
прокарани през изпълнителните и законодателните органи, но вероятността те 
да успеят в съдебната власт е значително по-малка. Пълната независимост на 
съдебната власт е особено важна в условията на ограничена конституция. Под 
ограничена конституция се разбира тази, която съдържа определени специфич-
ни изключения по отношение на законодателната власт14.

Днес в европейското правно пространство доминира едно широко споделяно 
разбиране за върховенство на закона, съдържащо както формални елемен-
ти – определени форми и процеси за прилагането на правните норми, така и 
материалноправни изисквания – съдържанието на правните норми да гарантира 
конституционно закрепените основни права. На свой ред понятието за правовата 
държава включва както принципа за правна сигурност (формалният елемент), 
така и принципа за справедливостта (материалният елемент). Тези основни ха-
рактеристики на правовата държава се проявяват като основни максими в раз-
личните клонове на действащото право, от които се извежда и принципът за Rule 
of Law15.

13 Ограничения от този вид не могат да бъдат запазени в практиката по никакъв друг начин, ос-
вен чрез посредничеството на съдилищата, чието задължение е да обявяват за недействителни 
всички актове, които са в противоречие с конституцията. Без това всички уговорки за опреде-
лени права или привилегии не биха имали никакво. Според Хамилтън колкото по-често дадена 
мярка е подлагана на разглеждане, колкото по-голямо е различието в положението на тези, които 
трябва да я разглеждат, токова по-малка трябва да бъде възможността от допускането на грешки, 
които възникват от налагане на съответните бавни и преднамерени процедури или от грешни 
действия в резултат на влияние, породено от странични интереси. Много по-малка е вероятност-
та някакъв вид недобронамерени възгледи да бъдат застъпвани от всички части на властта в едно 
и също време по един и същи въпрос, отколкото ако на всяка една от тези части бъде оказвано 
влияние или бъдат заблуждавани. Вж. по-подробно Randall, St. Willard. Alexander Hamilton: A 
Life. N Y: Harper Collins, 2003.

14  Пак там, с. 23.
15 Подобна изрична констатация всъщност характеризира изследователски процес, който може да 

бъде проследен въз основа на възгледи за т.нар. модерна правова държава и реализацията на 
принципа за справедливост в нея.Вж. Друмева, Е. За правовата държава в практиката на Консти-
туционния съд. – Правна мисъл, 2005, № 2, с. 6. 
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Позовавайки се на концепцията на Вилхелм Хенке за разделението на вла-
стите като гаранция за правото в модерната държава, Д. Радев например обос-
новава практическата реализация на този принцип именно и като гаранция за 
свободата, справедливостта, равенството, реда и др., които правото носи в себе 
си16. На свой ред Г. Бойчев, основавайки се на възгледи както на Н. Неновски, 
така и на Дж. Ролс, стига до извод, че въпросът за отношението между право 
и справедливост заема централно място в проблематиката на оценъчните яв-
ления, които се отразяват и институционализират в законодателството, защото 
неслучайно латинският термин justitia първоначално означава справедливост, а 
по-късно и правосъдие17. В тази тезисна хронология обобщаващо значение при-
добива актуалният извод на Я. Стоилов, според когото понятието за правовата 
държава включва в едър план освен законността, която насочва към задължение-
то на самите държавни органи да се съобразяват с установените правила, така 
и особено признаването и защитата на широк спектър от права на гражданите18. 
Без признаване, гарантиране и защита на определени права, чрез националното 
и международното право, в най-добрия случай може да се говори за законова 
държава, за върховенство да закона, но не и за върховенство на правото и на 
неговия основен принцип – справедливостта.

Ангажиментът на Европейския съюз за защита на правата на човека получи 
тласък с приемането на Договора от Лисабон, който дава пълна правна сила на 
Хартата за основните права на Европейския съюз. В ДЕС правовата държава се 
споменава освен в преамбюла, така и в чл 2. В този текст, в който се изброяват 
основните ценности на съюза, справедливостта е изрично посочена като е 
поставена в хармонична връзка с правовата държава. На свой ред Харта-
та очертава правата, систематизирани под шест заглавия (раздела): лично дос-
тойнство, свобода, равенство, солидарност, граждански права и справедливост. 
Равнопоставеността обхваща такива права като правото на ефективна защита, 
правото на справедлив процес и презумпцията за невинност.

Правната сигурност включва забраната да се придава обратна сила на нор-
мативните актове, запазване на придобитите права, презумпцията за добро-
съвестност на институциите, докато правото на справедлив съдебен процес 
е сърцевина на функционалната връзка между върховенството на правото и 
неговото реално приложение.

Принципът на правовата държава намира все по-широко приложение 
за оценка на валидността на правни актове както в националното право, 
така и в правото на ЕС. Той придобива допълнителна важност, защото служи 
за определяне на съвместимостта на правни актове с различни, но свързани 
помежду си правни системи. 

16  Радев, Д. Разделението на властите в модерната държава.София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 1994, 
с. 129. Интересни в тази насока са вижданията на Г.Маринова относто споразумението в нака-
зателния процес. Вж. Маринова, Г. Споразумението в българския наказателен процес. София, 
„Сиби”, 2017.

17 Бойчев, Г. Правова държава. Философскоправни аспекти. София.: „Юриспрес”, 2000,с. 57.
18 Именно правата на човека, според автора, стоят в центъра на теорията за правовата държава. 

Стоилов, Я. Цит.съч, с. 239-240. 
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Върховенството на закона (Rule of Law) представлява правно обвързващ 
конституционен принцип. Той се признава единодушно за един от основопола-
гащите принципи, залегнали във всички конституционни системи на държави-
те членки на ЕС, и Съвета на Европа19. В преамбюла на Всеобщата декларация 
за правата на човека на ООН (1948 г.) принципите на правовата държава също 
се споменават, но не им е дадено определение.

Тези аспекти на принципите на правовата държава в ролята им на общ зна-
менател в ЕС намират отражение в пълна степен и на равнището на Съвета на 
Европа. Макар и в Статута на Съвета на Европа или в ЕКПЧ да липсва опре-
деление и макар че точният списък от принципи, стандарти и ценности, про-
изтичащи от принципите на държава, се различава на национално равнище, 
Венецианската комисия в доклад, публикуван през 2011 г., определя правовата 
държава като „основен и общ европейски стандарт, който насочва и ограни-
чава упражняването на демократични правомощия“ и като „елемент, присъщ 
на всяко демократично общество“, който „изисква всеки да бъде третиран 
от всички вземащи решения с достойнство, равнопоставеност и рационал-
нос, и в съответствие със закона, както и да има възможност да обжалва 
решения пред независими и безпристрастни съдилища“20.

В рамките на ЕС върховенството на закона е особено важно. Зачитането на 
върховенството на закона е не само предпоставка за защитата на всички други 
основни ценности, посочени в член 2 от ДЕС, а е и предпоставка за отстоява-
нето на правата и задълженията, произтичащи от Договорите и от международ-
ното право. Доверието на всички граждани на ЕС и на националните органи 
към правните системи на другите държави членки е от особено значение за 
функционирането на ЕС като цяло като пространство на свобода, сигурност 
и правосъдие без вътрешни граници. Днес решение по граждански и търгов-
ски дела на национален съд трябва автоматично да бъде признато и изпълнено 
в друга държава членка, а европейска заповед за арест срещу предполагаем 
престъпник, издадена в една държава членка, трябва да бъде изпълнена като 
такава в друга държава членка. Това са ясни примери защо всички държави 
членки трябва да бъдат загрижени, когато принципите на правовата държава не 
се спазват напълно в една държава членка. Поради това ЕС има голям интерес 
от опазване и укрепване на върховенството на закона в целия Съюз, съдържащ 
в себе си принципа на справедливостта.

Съществува пряка логическа връзка между принципа за върховенството 
на правото и принципа за разделението на властите в правовата държава, от 
една страна и правото на справедлив процес – от друга. Това е характерно за 

19 Член 8 от Статута на Съвета на Европа предвижда, че държава членка, която „наруши сериоз-
но“ принципите на правовата държава и правата на човека, може да бъде лишена от правата си 
за представителство и дори да бъде изключена от Съвета на Европа (подобно на механизмите, 
установени в член 7 от ДЕС.) Вж. по-подробно: Нова уредба на ЕС за укрепване на принципи-
те на правовата държава. – В: Съобщение на комисията до европейския парламент и съвета /
COM/2014/0158 final/. 

20  Вж. Доклад на Венецианската комисия от 4 април 2011 г., Проучване № 512/ 2009 (CDL-AD 
(2011) 003 rev).205 
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съвременната модерна държава и се проявява не само на национално равнище, 
но и в рамките на ЕС. В същото време следва да се изтъкне, че много преди 
в Договорите за ЕС21 да бъде включено изрично позоваване на принципите 
на правовата държава, в няколко свои решения Съдът на Европейския съюз 
се позовава както на принципите на правовата държава, така и на принципа за 
достъп до справедлив съдебен процес. Наред с това, що се отнася до връзката 
между правото на справедлив процес и разделението на властите, съдът посоч-
ва по-конкретно, че „...общият принцип на правото на Съюза, според който 
всяко лице има право на справедлив процес, е вдъхновен от член 6 от ЕКПЧ, 
включва по-специално правото на явяване пред съд, който е независим от из-
пълнителната власт“22. Разбира се, принципът на разделение на властите е 
важен елемент от гарантирането на спазването на принципите на правовата 
държава. При все това той може да приема различни форми, с оглед на раз-
личните парламентарни модели и различната степен, до която се прилага на 
национално равнище 23.

В заключение следва да се посочи, че проблемът за релацията между ius и 
iustum в съвременната държава не само че не загубва своята актуалност, а тък-
мо напротив – изисква обединени усилия на теоретици, философи и практику-
ващи юристи за отстояване на идеята за справедливостта в правото и изтраж-
дане на активно правно съзнание, което да е в състояние не само да възприема, 
но и да защитава този изначален и вечен принцип. 
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Резюме: Във Френското законодателство все още съществува един специфичен 
способ за отмяна на дарението, а именно отмяна на дарение при раждане на дете 
на дарителя. Този способ произхожда от Code liv. VIII De revocandis donationibus, 
tit.56, който е давал право на патрона да отмени направено от него дарение на 
освободения. Реципиран от френските юристи, това право на отмяна е било под-
ложено през годините на големи критики. Въпреки това правилото за отмяна на 
дарението при раждане на дете все още съществува в разпоредбите на чл.960 от 
Френския кодекс.

Настоящото изложение има за задача да разгледа основните характеристики 
на посочения способ и да акцентира на въпроса до колко е възможно прилагането 
му в настоящия момент на развитие на правото в страната ни.

Ключови думи: дарение, отмяна на дарение, раждане на дете

THE CANCELLATION OF A DONATION DUE TO THE BIRTH OF A CHILD – 
HISTORICAL DEVELOPMENT AND APPLICABILITY TODAY

Assistant professor Katia Vladimirova, PhD in Law
Department of Private law, UNWE 

Summary: There is still a specific method in French law to cancel a donation, precisely 
to cancel a donation at the birth of a child to the donor. The method originates from 
Code liv. VIII De revocandis donationibus, tit.56, which has given the patron the right to 
cancel a donation made by him to a freed man. Copied by French lawyers, this right of 
revocation has been widely criticized over the years. However, the rule for cancellation of 
the donation at the birth of a child still exists in the provisions of Article 960.of the French 
Code Civile.

The present exposition is aimed to consider the main characteristics of the mentioned 
method and to emphasize the question to what extent its application is possible at the 
present moment of development of the law in our country.

Key words: donation, cancel of donation, birth of a child

Във Френското законодателство все още съществува един специфичен спо-
соб за отмяна на дарението, а именно отмяна при раждане на дете на дарителя. 
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Този способ произхожда от Code liv. VIII De revocandis donationibus, tit.561. Той 
е давал право на патрона да отмени направено от него дарение на освободения. 
Реципиран от френските юристи, това право на отмяна е било подложено през 
годините на големи критики. Въпреки това то все още съществува в разпоредби-
те на чл.960 от Френския кодекс.

Подобно правило се е съдържало и в закона за Наследството на България от 
1890 година, отменен ДВ. БР.22 от 29.01.1949 година, като с приемането на ЗЗД 
през 1951 година е отпаднало изцяло. 

В настоящото изложението ще направя ретроспекция на този способ за отмя-
на, а след това ще спра вниманието си на приложимостта му днес. 

През годините са се оформили две тези относно възможността за отмяна на 
дарението поради раждане на дете2. Първата теза е поддържала, че отмяната на 
дарение между живи противоречи на основния принцип на дарението, а именно 
неговата неотменимост. Раждането на дете, наистина е събитие от изключител-
на важност за всеки един човек, но може ли това събитие, което засяга една от 
страните по договора за дарение да доведе до едностранна му промяна. Когато 
страните сключват договора за дарение, те постигат съгласие за сключването му. 
Не би следвало възникването на едно следващо събитие да дава възможност на 
една от страните по договора да прекратява същия по свое собствено усмотре-
ние. Даването на една такава възможност би довела до нарушаване на основни 
принципи на договорното право. Получава се правен абсурд, като се допуска 
едно лице, което няма деца да има възможност при раждането на такива да от-
мени дарението, като в същото време лице, което има деца в момента на сключ-
ване на договора за дарение да няма право да го отмени. Не само това. Самото 
отменяне на това основание на дарението на практика е ползвало единствено и 
само дарителя, не е и неговите деца. Подареното се е връщало в патримониума 
на дарителя, който след отмяната е имал възможност да направи ново дарение 
отново не на своите деца. Всичко това е карало голяма част от юристите при 
разработването на Френския кодекс да настояват за изоставяне на въпросното 
правило за отмяна на дарението3.

Другата теза, която надделява при създаването на Френския кодекс, е приема-
ла, че основание на тази отмяна е бащинското или майчинско чувство, което въз-
никва в човек при раждането на дете. Преди човек да има дете, това чувство за 
него е непознато. Именно поради това, той лекомислено би дарил нещо, за което 
би съжалявал след това. При раждането на наследник, изпитвайки бащина обич, 
човек може би не би направил дарението, което преди това е извършил. Той 
може би запазил имота или вещта за своите деца. Законът следва да защитава ба-
щинските чувства, да осигури средства за прехрана, възпитание и обзавеждане 

1  Feu M. Thevenot-Dessolles „ Dictionnaire du digeste ou substance des pandectes justiniennes”, Paris 
1808, p.190

2 Виж. Ricard, Jean MarieTraité de la révocation des donations, par la naissance ou survenance des 
enfants (Sciences sociales), HACHETTE BNF, 2020, Date de l‘édition originale: 1754, Furgole, J. 
B. Traites des testamenes condicilles, donations a cause de mort et autres dispositions de derniere 
volontes. TOME torisiemme, Paris, 1761 p. 244, 

3 Виж.  Тончев, Д.С. „Коментар върху закона за наследството“, София 1927 г. стр. 437-439
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на онези, на които той ще даде живот”4. Именно поради това при създаването 
на Френския кодекс е залегнала идеята да бъде допуснато отмяна на дарението 
на основание раждане на дете. 

Както посочихме по-горе тази идея е била възприета и от българския законо-
дател при създаването на стария закон за наследството/1890 година, отменен ДВ. 
БР.22 от 29.01.1949 година/. 

Прави впечатление, обаче че българския законодател е видоизменил разпо-
редбата на чл.960 от ФК /действала към 1890 г./, като последната е била модифи-
цирана в разпоредбата на чл.333 от ЗН. / в сила от 1890 г отменен през 1949 г./.

Каква е било общото и различното между тези две разпоредби в миналото. 
И чл.960 от Френския кодекс5 /действал 189(0) г. / и чл.333 от ЗН /приет през 
189(0) г.отм. 1949 г./ са давали възможност на дарителя да отмени направеното 
дарение при следните предпоставки:

1. дарителят да не е имал деца или низходящи в деня на извършване на 
дарението

2. след сключване на договора за дарение да му се е родило дете.
Без значение е било броят на децата при извършване на дарението. Това е 

означавало, че е било достатъчно дарителя да има и едно дете, за да не може да 
бъде отменено дарението. Въпроси са се повдигали относно незаконнородените 
деца, т.е. децата извън брака, като в миналото се е приемало, че правилото се 
отнася само до законно родените деца. По отношение на осиновените деца се е 
приемало, че правилото не може да намери приложение, тъй като осиновяването 
е акт, който зависи от волята на осиновителя/дарител и на практика винаги той 
би могъл да спекулира с едно такова осиновяване с единствената цел да отмени 
направеното дарение. Заченатите, но не родени деца не са били основание за от-
мяна на дарението. Но ако заченатото по време на дарението дете е било родено 
живо след извършване на дарението, то последното е могло да бъде отменено. 

При действието на стария ЗН /в сила от 1890 г отменен през 1949 г./, както и 
при действието на Френския граждански кодекс/действал към 1890 г./ са същест-
вували спорове, относно въпроса, раждането на кои низходящи е основание за 
отмяна на дарението. Някои автори са считали че правилото намира приложение 
само по отношение на децата на дарителя6. Други автори са приемали, че пра-
вилото намира приложение и по отношение на внуците7. 

Въпреки посочените по-горе прилики между институтите на отмяна на да-
рението по Френски кодекс /действал към 1890 г./ и отменения Закон за наслед-
ството в България, между тях са съществували съществени различия.. Съгласно 
чл.960 от Френския кодекс /действал към 1890 г./, правото на отмяна в резултат 
на раждането на дете е настъпвало по право. Това означава, че не е било необ-
ходимо да бъде предявяван иск за отмяна на дарението. С раждането на детето е 

4  Цит. От  Тончев, Д.С. „Коментар върху закона за наследството“, София 1927 г. стр. 439
5 Виж. Планиол, М. „”Елементарно ръководство по гражданско право. Дарения и завещания. Пре-

вод Тихомир Наследников, София 192(6) г. Стр. 95-99
6 Виж. Тончев, Д.С. „Коментар върху закона за наследството“, София 1927 г. стр. 443
7 Виж. Pothier, “Des donations entre vifs”, Paris 1825, p.163
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настъпвала автоматично и отмяната на дарението. Ако надареният не е искал да 
върне подарените му имоти или вещи, то дарителят е имал право да иска тяхно-
то връщане чрез съдебно исково производство. В това производство съдът не е 
решавал въпроса за отмяната на дарението, а само е констатирал тази отмяна и 
съответно е разпореждал връщане на имотите или вещите.

В Закон за наследството/ в сила от 1890 г отменен през 1949 г./, е била въз-
приета по-различна концепция относно действието на отмяната поради раждане 
на дете. Съгласно чл. 337 от Закона за наследството/ в сила от 1890 г отменен 
през 1949 г./, отмяната се е извършвала единствено и само чрез предявяване на 
иск. Можем да кажем, че посоченото различие е обосновано, имайки в предвид, 
трудностите, които биха настъпили, ако отмяната настъпваше по право. Също 
така въвеждането на иск за отмяна е давало възможност на дарителя да прецени 
дали да се възползва от това свое право или да запази дарението. Все пак ми се 
струва, че отмяната на дарението по повод раждането на дете би следвало да е 
една възможност за дарителя, а не да му бъде налагана на сила. Именно поради 
това възприетата в миналото формулировка на Закона за наследството / в сила от 
1890 г отменен през 1949 г./.е била по-точна и акуратна, отколкото предвидената 
отмяна по право, залегнала във Френския Кодекс/действал към 189(0) г./. 

На практика отмяната на дарение поради раждане на дете, е представлявала 
дарение под прекратително условие. Надареният е бил в неизвестност относно 
това дали ще има дарителя дете или не.. Съответно раждането на детето е пред-
ставлявало прекратителното условие, което е водило до отмяна на дарението. 
Нашето право е давало възможност на дарителя да избира дали да се възползва 
от това свое право или не. Съответно, ако се е възползвал надареният, е следвало 
да върне подареното в патримониума на дарителя. Това прекратително условие 
обаче е отпадало, ако роденото дете на дарителя е починало преди да бъде пре-
дявен иска за отмяна на му. Във Френското право /към 189(0) г./, връщането на 
подареното, също е било последица на отмяната. Различието е произтичало от 
автоматичната отмяна. Тъй като отмяната, както казахме, е настъпвала по право, 
съответно последващата смърт на роденото дете не е могла да възобнови отме-
неното вече дарение. 

Не само това. Различния са се наблюдавали и относно приложимата давност 
по Френския кодекс /действал към 189(0) г./ и Закона за наследството/ в сила от 
1890 г отменен през 1949 г./. Автоматичната отмяна на дарението, залегнала във 
Френския кодекс /действал към 189(0) г./, е довела до прилагането на общата 
придобивна тридесетгодишна давност. Това е означавало, че надарения е могъл 
да придобие подарените му имоти след изтичане на тридесет години от ражда-
нето на последното дете на дарителя.

В отмененият Закон за наследството /вл. в сила 1890 г. отм. 194(9) г.чл. 337/, 
както посочихме по-горе, е бил възприел исковия път за отмяна на дарението. От 
тук съответно не е било налице придобивна давност, а погасителна давност. Да-
рителят е имал възможност да упражни правото си на иск в срок от пет години от 
раждане на последното му дете. След изтичането на тези пет години надареният 
е могъл в един процес да противопостави на дарителя изтеклата погасителна 
давност. 
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Различие се е наблюдавало и във възможността дарителя да се откаже от 
своето право на отмяна. Във Френския кодекс /чл.965/ и в отменения Закон за 
наследството/ чл. 336 в сила от 1890 г. отм. 194(9) г./ в е било предвидено, че 
всеки отказ от отмяна е нищожен. Тази разпоредба е била обяснима, като се 
има в предвид, че самата отмяна е почивала на чувство, което е възниквало след 
раждането на детето. Следователно не е имало как при сключване на договора 
за дарение, дарителят да е наясно с чувствата си, за да може да направи отказ от 
правото си на отмяна на дарението. Разликата е била, че във френското право не 
е било възможно да бъде извършен отказ след настъпване на събитието раждане-
то на детето. Това е така, тъй като самия факт на раждане автоматически е водил 
до отмяна на дарението. При отменения Закон за наследството положението е 
било по-различно. Отмяната не е настъпвала по право, а само чрез иск /чл. 337 
от ЗН в сила от 1890 г. отм. 194(9) г. /. Така на практика, дори и да е настъпило 
събитието – раждането на детето, дарителят е могъл да постигне същия резулта-
та, като отказ от правото на отмяна, ако не предявяви на иска за отмяна в рамките 
на пет години. 

Каква е ситуацията днес. Отмяната на дарение поради раждане на дете е 
регламентирана все още във Френския граждански кодекс, но с доста големи 
различия от първоначалния вид. В чл.960 от ФК8 е предвидена възможност да-
рителят да отмени дарението, ако той бил без деца в момента на сключване на 
договора. Това условно дарение е допустимо само ако страните изрично са го 
предвидили при сключване на договора за дарение. Отмяната обхваща както ро-
дените от брака деца, така и осиновените. Отмяната вече се извършва само по 
исков ред, съгласно чл.966 от Френския кодекс, т.е. не настъпва по право. Искът 
за отмяна за разлика от предходната регламентация се погасява с изтичането на 
петгодишна погасителна давност.

Подобна регламентация се съдържа и в Италианския граждански кодекс. В 
чл.8039 от същия е предвидена възможност дарителя да отмени дарение, ако 
по времето на извършването му не е имал дете и ако след това му се роди та-
кова. В Италианското законодателство е допустимо отмяната на дарение и при 
извършване на припознаване на дете. Отмяната също се осъществява по исков 
ред, като давността е петгодишна от раждането на последното дете. За разлика 
от Френския кодекс, не е необходимо страните изрично да са предвидили това 
право в договора за дарение.

Отмяната на дарение, поради раждане на дете, присъства и в Белгийския 
граждански кодекс. В чл.95110 от същия е предвидена възможност при сключва-
не на договора, страните да предвидят отмяна на дарението поради раждане на 
дете на дарителя11.

8  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/
9  https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/03/delle-donazioni
10 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1804/03/21/1804032150/justel
11 Виж. повече: https://www.ing.be/Assets/nuid/documents/gifts-civil-and-fiscal-aspects-FR.pdf
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В Германския граждански законник12, в разпоредбите на даренията чл.516-
534 липсват разпоредби, относно възможността за отмяна на дарението, поради 
раждане на дете13.

Нашето законодателство, подобно на Германското, не регламентира възмож-
ността за сключване на дарение, под прекратително условие-раждане на дете 
на дарителя. В чл.227 от ЗЗД са предвидени изрично три случая на отмяна на 
дарението. Съдебната практика приема, че извън посочената разпоредба отмяна 
на дарение не може да бъде осъществена, дори и страните да са предвидили в 
договора такава възможност. Възниква въпросът, необходимо ли е да се допусне 
възможността за отмяна на дарението, поради раждане на дете в ЗЗД. 

Не мога да отрека, че бащинското или майчинското чувство възникват в чо-
век след раждането на детето. Дори и човек да изпитва нещо, преди детето да се 
роди, тези чувства не са така силно изразени, а при някои хора просто липсват. 
Липсата им или слабото им проявление водят до възможността човек да извър-
ши необмислени дарения, за които по-късно да съжалява и които може би не би 
искал да извърши, ако имаше деца. Но достатъчно основание ли са човешките 
чувства, за да водят до едностранна промяна на договора за дарените? Достатъч-
ни ли са тези чувства, за да засегнем едно трето лице, страна по сделка? Какво 
би станало ако дадено лице извърши дарение на 20 години, а му се роди дете 
на 40 години. Една такава ситуация би била доста неблагоприятна за надаре-
ния. Надареният ще живее в една несигурност. Не само това една такава отмяна, 
всъщност не облагодетелства пряко родените деца на надарения. Напротив, тя 
облагодетелства само дарителя, тъй като подареното се връща в неговия патри-
мониум, а какво ще прави с него след това остава на неговата воля. На практика, 
той би могъл отново да прехвърли на едно трето лице, което пак не е негово дете. 
Въпросът е доста деликатен. 

Въпреки казаното по-горе считам, че би следвало да се потърси равновесие 
между интересите на двете страни. Не би следвало да неглижираме човешките 
чувства и отношения. Наистина раждането на дете след извършване на дарение 
е ситуация, която не се среща толкова често в живота. Но от друга страна, тя 
е свързана с дълбоки чувства в хората, които са съществували векове на ред и 
продължават да съществуват. Тези чувства не са за пренебрегване, тъй като зася-
гат живота на хората и техните взаимоотношения, а целта на правото е именно 
да регулира човешките взаимоотношения. В този ред на мисли би могло да се 
помисли за допускане на отмяна на дарението, поради раждане на дете, но при 
определени условия.. 

Така например, би могло да се регламентира, че страните следва изрично да 
предвидят такава отмяна на дарението при сключване на договора. Една такава 
договореност е израз на тяхната свобода на договаряне. И след като надареният 
се съгласява да сключи договора при такова условие, не виждам пречки да го 
имаме. В този случай не бихме могли да говорим за една неравнопоставеност 
на надарения, тъй като самия той се е поставил в това положение, самият той 

12 https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html#BJNR001950896BJNE052702377
13 Виж. Германски граждански законник, превод Александър Кожухаров, София 1974 г.
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се е съгласил със създаването на една несигурност по отношение на подареното 
му. От гледна точка на несигурността би могло да се помисли да бъде въведена 
по-кратка погасителна давност на иска за отмяна от общата петгодишна дав-
ност. Струва ми се, че давност от три години би била подходяща в случая. Това 
е така, тъй като предвидената кратка едногодишна давност за исковете по чл.227 
от ЗЗД, в случая е крайно недостатъчна. Тук става въпрос за отмяна на дарение 
поради раждане на дете, а при едно такова събитие от емоционален характер, на 
човек му е необходимо време да осъзнае, да почуства нуждата от отмяна. Също 
така би могло да се предвиди, възможност дарителя да се откаже от правото си 
на отмяна. След като страните биха могли свободно да договорят отмяната на 
дарението, не виждам пречки да им се даде и правото да се откажат след това от 
тази договореност.

В предвид на горното считам, че би могло да се помисли при евентуална про-
мяна на ЗЗД, да залегне и възможността за отмяна на дарението поради раждане 
на дете. Една такава правна регламентация ще отговори в по-голяма степен на 
нуждите на обществото, отколкото сегашната правна уредба на дарението.
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Резюме: В правната литература няма еднозначно тълкуване на крайния момент, 
до който страна по договор може да се отметне от него. Според едното схваща-
не, решаващо е реалното започване на изпълнението, а, според второто, това е 
настъпването на падежа на изпълнението било на отмятащата се, било на на-
срещната страна. В доклада е възприето за по-правилно второто схващане и е 
представена аргументация в негова подкрепа.
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ABOUT THE MEANING OF THE TERM „COMMENCED PERFORMANCE”, 
USED IN ART. 308 OF COMMERCE ACT, REGULATING THE EARNEST 
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Summary: The legal literature does not interpret uniformly the final moment when a party 
of a contract may back out of it. Under one of the expressed opinions this is the moment 
of commencement of the factual performance, while, under the second opinion, this is the 
maturity date of the obligation for performance of any of the parties in the contract. The 
second opinion is supported in this report and arguments are presented in its favour. 

Key words: back out of a contract, earnest money, liquidated damages, maturity date, 
default

Правната уредба на отметнината се съдържа в чл. 308 от Търговския закон1 
(„ТЗ”). Отметнината е имуществено благо (вещ, пари, вземане, други права), 
което едната страна дава или обещава на другата, в случай че се откаже от дого-
вора. Правото на отмятане от договор може да се упражни „ако не е започнало 
изпълнението му”. След започване на изпълнението, това право се погасява.

Основният въпрос – предмет на доклада, е какво следва да се разбира под 
„започнало изпълнение”. В правната теория няма еднозначен отговор. Според 

1 ДВ. бр. 48 от 18 юни 199(1) г.
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някои автори, това е моментът на настъпване на падежа2, а, според други, това е 
моментът на реалното изпълнение, разбирано като предприемане на фактически 
и юридически действия по осъществяване на дължимия резултат3. Следовател-
но, според първата теза, задължението за изпълнение не трябва да е възникнало 
и отмятащата се страна не може да бъде неизправна (защото падежът не е на-
стъпил), а, според втората теза, задължението за изпълнение може и да е възник-
нало, като отмятащата се страна е възможно и да е неизправна4 (в случаите, 
когато падежът вече е настъпил).

Например, ако длъжник не изпълни, като преди настъпване на падежа нито 
изрично, нито с конклудентни действия не се е отметнал от договора, според 
първата теза длъжникът е в неизпълнение, а правото му на отмятане е погасено 
с настъпване на падежа, докато според втората теза той се е отметнал5 (или е 
възможно да се е отметнал6) с конклудентното действие на неизпълнението.

Възприемам тезата, че правото на отмятане може да се упражни до паде-
жа, тъй като считам, че предназначението на правото е да покрие тази част от 
„живота” на договорното правоотношение, която е обхваната между момента, в 
който договорът поражда действие и момента на възникване на задължението 
за изпълнение по договора. В тази част от „живота” на правоотношението при-
ложение не намират нито развалянето на договора, нито неустойката или зада-
тъкът. Другата теза „се разпростира” върху разнородни периоди от „живота” на 
договорното правоотношение – периода преди възникване на задължението за 
изпълнение и периода след възникване на задължението за изпълнение. Резул-
татът от това „разпростиране” е смесването на взаимно изключващи се инсти-
тути – отметнината, от една страна, и задатъка, неустойката или развалянето на 
договора, от друга.

За да илюстрирам „смесването” на институтите и за да изясня предназначе-
нието на отметнината, ще разгледам последователно случаи, които са различни 
от гледна точка на момента на настъпване на падежа, и ще обсъдя възможния 
краен момент на упражнение на правото на отмятане при тях.

І-ва група случаи: Когато вземането по договора е срочно и срокът е уго-
ворен в полза и на двете страни

2 Хорозов, Г. За отметнината (чл. 308 ТЗ). – Пазар и право, 2001, № 4, с. 27; Голева, П. Търговско 
право, Втора част. Търговски сделки. Издателство Апис, с. 139.

3 Торманов, З. Прекратяване на договора. С.: Сиби, 2013, с. 195; Герджиков, О. Търговски сделки. 
С.: ИК „Труд и право”, 2000, с. 48; Решение № 98 от 8.06.201(1) г. по т. д. № 931/2010 на ВКС, ІІ 
т.о.

4 Калайджиев, А. Облигационно право, Обща част. С.: Сиби, 2001, с. 426; Владимирова, К. По 
някои въпроси, свързани със задатъка и отметнината. – Сборник с доклади, том 1, от Годишна 
конференция 2014 на УНСС, Юридически факултет, Проблеми на законодателството и право-
прилагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа, с. 181; Бай-
рактарова, Ц. За някои проблеми, свързани с неустойката, задатъка и отметнината – https://www.
challengingthelaw.com/obligacionno-pravo/neustoika-zadatak-otmetnina/.

5 Калайджиев, А. Цит. съч., с. 426.
6 Торманов, З. Цит. съч., с. 194.
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Пример № 1: Настъпва падежът и длъжникът, който има право да се отметне, 
не изпълнява, като вместо това се отмята от договора. В договора е уговорена не-
устойка, респ. задатък в случай на неизпълнение. Имал ли е право длъжникът да 
се отметне в този момент? Какво ще дължи той – отметнината или неустойката, 
респ. задатъка?

Пример № 2: Настъпва падежът, длъжникът изпълнява в срок на кредитора, 
в чиято полза е правото на отмятане. Кредиторът се отмята и отказва да приеме 
изпълнението. Имал ли е право кредиторът да се отметне в този момент?

Пример № 3: Настъпва падежът, длъжникът не изпълнява на кредитора, в 
чиято полза е правото на отмятане. Кредиторът се отмята. Имал ли е право кре-
диторът да се отметне в този момент?

По първия пример: На падежа възникват задължението на длъжника да из-
пълни и правото на кредитора да получи изпълнение. Нека приемем за вярна 
втората теза, а именно, че длъжникът може да се отметне от договора след като 
падежът вече е настъпил. В такъв случай, правото на длъжника да се отметне и 
правото на кредитора да получи изпълнение влизат в конфликт, защото те имат 
за цел да удовлетворят противоположни интереси. Тъй като според втората теза 
длъжникът има право да се отметне, тя дава предимство на интереса на длъжни-
ка пред интереса на кредитора. В резултат на това, длъжникът постига защита 
на своя интерес, като не изпълнява задължението си и нарушава правото на кре-
дитора да получи изпълнение. От гледна точка на справедливостта, не интересът 
на длъжника, а интересът на кредитора има нужда от защита в този случай, тъй 
като длъжникът е можел да се отметне и преди настъпване на падежа, но не го е 
направил; кредиторът разбира, че длъжникът има намерение да се отметне, едва 
в момента, в който вече трябва да получи изпълнение, на което разчита, но не 
получава такова. 

Нещо повече, упражнявайки правото на отмятане след настъпване на падежа, 
неизправният длъжник „блокира” правната възможност на кредитора да поиска 
вземането за неустойка, което е възникнало в резултат от неизпълнението на 
договора. Подобно би било и положението, ако има уговорен задатък наред с 
отметнината. Макар че задатъкът дава право на изправната страна да прекрати 
договора и да задържи или получи задатъка в двоен размер, тя няма да може да 
упражни това право, тъй като отмятащата се страна може да реши да се отметне 
и да плати по-ниската по стойност отметнина, въпреки че е неизправна. 

Много възможно е, освен това, вредите, причинени на изправния кредитор, 
да са значително по-големи в сравнение с това, което отметнината покрива. Как-
то при задатъка, така и при неустойката, законът дава възможност на изправната 
страна да търси обезщетение за по-големите вреди по чл. 93, ал. 3 ЗЗД, респ. по 
чл. 92, ал. 1, изр. последно ЗЗД. Отметнината обаче не дава възможност на кре-
дитора да прецени, дали да търси обезщетение по общия ред или от уговорената 
облага. Вместо кредитора, преценката какво да получи той се прави от този, 
който е причинил вредите – отмятащия се неизправен длъжник. Визията, зало-
жена в институтите на неустойката и задатъка, е да не се позволи ощетяване на 
изправната страна за сметка на неизправната. Институтът на отметнината обаче 
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ощетява изправната страна, като оставя преценката в неизправната страна, която 
несъмнено е заинтересувана да плати по-малко. 

Неустойката, респ. задатъкът, от една страна, и отметнината, от друга, имат 
различни функции. Отметнината осигурява на една от страните право да прекра-
ти договора преди да е започнало изпълнението, а неустойката (както и задатъ-
кът) обезщетява вредите по договор, чието изпълнение е започнало. Предложе-
ното по-горе тълкуване, според което правото на отмятане може да се упражни 
и след настъпване на падежа, смесва правните институти на неустойката, респ. 
задатъка, от една страна, и отметнината7, от друга, и достига до следните аб-
сурдни резултати: отмятащата се страна черпи права от противоправното си по-
ведение, може едностранно да отмени уговорката за неустойка, респ. за задатък 
и има право да прецени вместо изправния кредитор размера на дължимото му 
обезщетение. 

За да не се стига до случаи на дерогация на правото на неустойка, респ. на 
правото на задатък от правото на отмятане, тези две групи права следва да се 
упражняват в различни етапи от „живота” на договорното правоотношение: пра-
вото на отмятане – преди възникване на задължението за изпълнение, а правото 
на неустойка или на задатък – след възникване на задължението за изпълнение. 
Обстоятелството, че институтът на отметнината е изцяло в ущърб на изправния 
кредитор, разкрива, че той не е пригоден, не е конструиран да се прилага във 
втората част от „живота” на договорното правоотношение. Ето защо, когато па-
дежът е предварително определен, правото на отмятане може да се упражни до 
настъпване на падежа, но не и след падежа.

Поради горното заключение считам, че не може да се приеме, че неизпълне-
нието е конклудентно действие за отмятане. Мълчанието и бездействието преди 
падежа също не са конклудентни действия, от които може да се прави извод, че 
длъжникът се е отметнал. Затова мнението, че, ако длъжникът не се яви пред но-
тариус да подпише окончателен договор за продажба на недвижим имот, значи, 
че се е отметнал от предварителния договор, може да е вярно, само ако в догово-
ра има уговорка в този смисъл. Тогава, на основание тази уговорка за мълчалив 
отказ от договора, може да се смята, че длъжникът се е отметнал преди настъп-
ване на падежа и затова на падежа задължението не е изпълнено8.

По втория пример: Когато кредиторът отказва да приеме изпълнение, това 
изпълнение е вече започнало, дори и фактически. А отказ от договора, според 
чл. 308 ТЗ, може да се направи до започване на изпълнението. Ето защо, отказът 
му да приеме изпълнение не може да се тълкува като конклудентно действие за 
отказ от договора.

По третия пример: И в този случай смятам, че, с настъпване на падежа, пра-
вото на кредитора на отмятане се погасява. Ако той прекрати договора след не-
изпълнението, това няма да е отмятане по чл. 308 ТЗ, а ще е разваляне по чл. 87 

7 Затова не приемам твърдението в мотивите на Решение № 39 от 15.05.2014 г. по т.д. № 1061 по 
описа за 201(3) г., ТК, І о., че, без значение дали страната е изправна или неизправна по отноше-
ние на поетите с договора задължения, тя може да се отметне до започване на изпълнението.

8 Марков, М. Отметнината – способ за прекратяване на договорните отношения. – Търговско и 
конкурентно право, 2012, № 1, с. 36.
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от Закона за задълженията и договорите9 („ЗЗД”). Дали кредиторът ще поиска 
обезщетение за причинените от неизпълнението вреди, ще реши само той. Но да 
се приеме, че се е отметнал след неизпълнението, ще означава, че той дължи на 
неизправната страна отметнината вместо неизправната страна да дължи обезще-
тение на него.

Задатъкът е по-опростеният вариант на разваляне на договора и търсене на 
обезщетение. При отметнината не става дума за разваляне, тъй като при разваля-
нето изправната страна прекратява договора с неизправната, а при отметнината 
никоя от страните не е неизправна. Отментината е правна възможност за прекра-
тяване на договора тогава, когато все още неизпълнение (неизправност) няма.

ІІ-ра група случаи: Когато вземането по договора е срочно и срокът е 
уговорен в полза на кредитора

Пример № 1: Уговорен е падеж на 25 март. Кредиторът, в чиято полза е угово-
рено правото на отмятане, поканва на 18 март длъжника да изпълни на 20 март. 
Докога може да се отметне кредиторът? 

Пример № 2: Уговорен е падеж на 25 март. На 18 март кредиторът поканва 
длъжника да изпълни на 20 март. Докога може да се отметне длъжникът, в чиято 
полза е уговорено правото на отмятане?

В първия пример кредиторът може да се отметне до преди поканата на 18 
март, тъй като чрез поканата, с конклудентни действия, той манифестира наме-
рението си страните по договора да пристъпят към неговото изпълнение.

Във втория пример длъжникът може да се отметне до 20 март, тъй като тогава 
настъпва падежът и възниква задължението на длъжника да изпълни (вж. каза-
ното по първия пример от I-вата група случаи). 

ІІІ-та група случаи: Когато вземането е безсрочно и изискуемо – кредито-
рът е този, който има право да определи падежа. 

Пример № 1: Кредиторът кани на 18 март длъжника, който има право да се 
отметне, да изпълни на 20 март. Докога длъжникът може да се отметне?

Пример № 2: Кредиторът е този, който има право да се отметне, и кани длъж-
ника на 18 март да изпълни на 20 март. Докога кредиторът може да се отметне?

В първия пример длъжникът ще може да се отметне до 20 март, а във втория 
пример кредиторът ще може да се отметне до 18 март. Аргументите са същите 
като при ІІ-рата група случаи.

ІV-та група случаи: Когато вземането е безсрочно и изпълняемо – в този 
случай длъжникът сам определя падежа

Пример № 1: Длъжникът, който има право да се отметне, предлага изпълне-
ние. Докога има право да се отметне?

Пример № 2: Длъжникът предлага изпълнение на кредитора, който има право 
да се отметне. Докога кредиторът има право да се отметне?

9 ДВ. бр. 2 от 5 декември 195(0) г.
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В първия пример длъжникът има право да се отметне до момента, в който е 
предложил изпълнение. В момента на предлагане на изпълнение, той с конклу-
дентни действия манифестира намерението си да изпълни и правото му на отказ 
от договора се погасява. Тук падежът не е предварително определен. Определя-
нето на падежа с предлагането на изпълнение означава, че той е избрал възмож-
ността за изпълнение, а не правото на отмятане. 

Във втория пример кредиторът има право да се отметне включително в мо-
мента и веднага, когато му е предложено изпълнение. Това е изключение от пра-
вилото, че отказът трябва да се извърши преди падежа, а не на самия падеж. Но 
в случая кредиторът не знае в кой момент ще настъпи падежът. Той научава за 
датата на падежа в момента, в който падежът настъпва. Длъжникът го изпревар-
ва, предлагайки изпълнение „за да осигури сделката за себе си”10. Особеното тук 
е, че длъжникът не е бил длъжен да изпълни, а е имал право да изпълни. При това 
положение правото на отмятащата се страна е в конкуренция с правото на изпъл-
няващата страна. Конкуренцията би следвало да се реши в полза на отмятащата 
се страна, тъй като изпълняващата страна се е съгласила насрещната страна да 
може да се отметне и следва да даде на отмятащата се страна такава възможност. 
Ето защо, кредиторът има право да се отметне включително в момента, в който 
му е предложено изпълнение. Това отмятане може да бъде изрично или с конклу-
дентни действия, изразяващи се в отказ да се приеме предложеното изпълнение. 

Ако обаче изпълняващата страна е уведомила предварително отмятащата се 
страна за планираната дата на изпълнение, тогава падежът е предварително оп-
ределен и отмятащата се страна би могла да се отметне до преди настъпване на 
падежа.

V-та група случаи: Когато вземането по договора е срочно и срокът е уго-
ворен в полза на длъжника

Пример № 1: Уговорен е падеж на 25 март. Длъжникът, в чиято полза е уго-
ворено правото на отмятане, изпълнява на 20 март. Докога може да се отметне 
длъжникът?

Пример № 2: Уговорен е падеж на 25 март. Длъжникът предлага изпълнение 
на 20 март. Докога може да се отметне кредиторът?

В първия пример длъжникът може да се отметне до преди 20 март, тъй като, 
изпълнявайки на 20 март, той определя новия падеж и с действията си посочва, 
че желае да изпълни договора.

По втория пример кредиторът може да се отметне най-късно на 20 март, кога-
то му е предложено изпълнението. Аргументите са същите като тези по втория 
пример от ІV-та група случаи.

Извод: Когато има фиксиран падеж, тогава правото на отмятане може да се 
упражни до настъпване на падежа. Когато падежът се определя от страната, коя-
то има право на отмятане, правото на отказ от договора може да се упражни до 
момента, в който тя определи падежа. Когато падежът се определя от насрещната 

10 Джидров, П. Коментар на Търговския закон, том 4. С: Издателска къща „Христо Ботев”, 1994, с. 
1192.
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страна, отмятащата се страна може да се откаже от договора най-късно на паде-
жа, но само ако не е знаела предварително кога ще настъпи той.
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ГРАЖДАНСКОПРАВНАТА ЗАЩИТА ОТ 
ПРОТИВОПРАВНИ ДЕЯНИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО 
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Резюме: Докладът поставя въпроса за гражданскоправната защита на личността 
при противоправни деяния, които еднотипни или продължени във времето. Обсъ-
дено е законодателството de lege lata по отношение на възможността да се иска 
преустановяване на нарушението по отношение на различни субективни права. 
Обръща се внимание, че редица имуществени права са защитени не само с въз-
можността за обезщетение при нарушаването им, а и с нарочно предвиден иск за 
преустановяване на тяхното нарушаване. При личните права обаче такава въз-
можност често липсва. Обосновава се виждането, че е необходима дискусия за 
законодателно уреждане на по-пълната защита на личността.

Ключови думи: Деликтна отговорност, Права на личността, Ограничителна 
заповед

TOWARDS PROTECTION AGAINST CONTINUED TORTS  
UNDER THE CIVIL LAW 

Dr Delyan Nedev, Chief Assistant, 
Department of Private law – UNWE, 

Summary: The article examines the Bulgarian civil law protection of personal rights 
against continued torts. The possibilities for one to claim ceasing of infringement are 
observed. It is stated that for many of the pecuniary and proprietary rights there is such 
an option. For the personal rights, on the other hand, there is a lack of that possibility in 
many occasions. The uphold understanding in the article includes the necessity of de lege 
ferenda discussion for more fully protection of personal rights. 
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1. Понякога противоправното поведение, причиняващо вреди, се осъществя-
ва продължително във времето. Възможно е чрез съчетание на действие и без-
действие да бъде създадено едно трайно увреждащо състояние или да се касае 
за еднотипни деяния, които от субективна и обективна страна са сходни и се 
осъществяват близко във времето. Когато такива деяния осъществяват и прес-
тъпен състав, възможно е да бъдат квалифицирани като продължени, съответно 
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продължавани престъпления. Те обаче заслужават самостоятелно внимание и в 
областта на гражданското право. Особеното при този вид правонарушения е не-
обходимостта поведението на делинквента да бъде преустановено, за да се избе-
гнат бъдещи вреди. Обезщетяването на вредите продължава да бъде важно, но на 
преден план излиза нуждата от защита срещу продължаващото нарушаване на 
правата му и тази нужда е належаща: обезщетението разрешава проблем на ми-
налото, но преустановяването на нарушението касае бъдещето, в което вредите 
могат да са много по-големи. Към този тип поведение принадлежи и заплашва-
нето с увреждане на субективни права. То е способно да причини самостоятелно 
вреди, различни от тези, към които е насочено и често създава трайно състояние, 
в което вредите се натрупват1. 

2. Както практиката, така и теорията биха спечелили, ако връзката между за-
дължението за обезвреда и задължението за преустановяване на нарушението не 
се разкъсва. Палитрата субективни абсолютни права и благата, които тези права 
защитават, предлага разнообразие в средствата за защита от тяхното нарушава-
не, въпреки принадлежността им към различни правни институти и дори раз-
лични правни отрасли. В литературата се приема, че гражданската отговорност 
не включва претенцията за преустановяване на противоправното поведение, 
например ревандикационния и негаторния иск2. Те осигуряват различен тип 
защита на абсолютните права и ще се съединят с иск за вреди, когато е налице и 
фактическият състав на деликтната отговорност. В един по-широк смисъл обаче 
гражданската отговорност може да се схване като включваща всяко правоотно-
шение, възникващо от правонарушението и целящо да защити чуждата правна 
сфера от него. Безспорно е, че и негаторният, и ревандикационният иск са все 
способи, чрез които се прекратява едно продължавано или продължено наруша-
ване на едно чуждо абсолютно субективно право. То ще бъде продължено при 
ревандикацията, защото владелецът владее във времето; не връща вещта. При 
негаторния иск нарушението може да бъде както продължено (постройка в чужд 
имот), така и продължавано (всеки ден в определен час се шуми извън установе-
ните норми). Друг пример са чл. 75 и чл. 76 ЗС, въпреки че те (поне формално) 
не предполагат нарушаване на абсолютни права или техни блага.

3. Защитата срещу всяко всяко нарушение по чл. 75 ЗС и възможността да се 
иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което пречи да собственика 
да упражнява правото си по чл. 109 ЗС са примери за грижата на законодателя 
да защити едно абсолютно право3 не само като въведе отговорност за причине-
ните при нарушаването му вреди, а да предостави инструмент на постра-
далия да установи самия факт на нарушението и най-вече – да иска неговото 

1  Различни са случаите, при които между вредите и поведението има отстояние във времето. За 
тях вж. Голева, П. Проблемът „удължено събитие“ (extended event) при непозволено увреждане, 
В: Правото-изкуство за доброто и справедливото, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2013 
с.260-277.

2 Конов, Тр., Основание на гражданската отговорост, В: Подбрани съчинения, С., Сиела, 2010, с. 
47.

3 Владението е факт. Но собствеността се защитава чрез него, то е нейната предна стража (по 
Йеринг). 
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преустановяване. Един неизчерпателен преглед на законодателството би показал 
доразвитието на подобна концепция в други случаи, като при това законодателят 
урежда заедно както задължението за преустановяване на нарушението, така и 
отговорността за вреди, като взаимосвързани части от една обща отговорност за 
нарушаване на определено абсолютно право. Такива са например:

 - нарушението на авторското право (чл. 95-95 б ЗАвСП);
 - нарушение на правото върху марка (чл. 116 ЗМГО);
 - нарушение на правото върху личните данни (чл. 21, чл. 82 от Общия регла-

мент за защита на личните данни);
 - нарушение на правото върху търговската тайна (чл. 10 ЗЗТТ);
 - правото върху търговска фирма (чл. 11 ТЗ) и наименование на ЮЛНЦ (чл. 

7, ал.5 ЗЮЛНЦ);
 - колективните искове по гл. 33 ГПК;

Във всички (неизчепателно) изброени случаи законът изрично урежда 
най-малко преустановяване на нарушението и възможността на пострадалия да 
претендира вреди (обикновено към тя се прибавя и правото да се иска устано-
вяване на факта на самото нарушение, както и други специфични претенции, 
свързани с премахване на последиците от извършеното нарушение). Следва да 
се напомни, че отговорността за вреди така или иначе е уредена в чл. 45 ЗЗД; 
важна е именно възможността за преустановяване на нарушението, която ЗЗД не 
урежда. Затова към горните примери могат да бъда добавени, въпреки че право-
то на обезщетение не е изрично уредено, още и защитата на конкуренцията (чл. 
98, ал.1 ЗЗК) и особено – защитата от домашно насилие (чл. 5 ЗЗДН). Обезпечи-
телното производство също създава възможност за налагане на мярка, свързана 
с преустановяване на нарушението. 

4. Пълната защита на пострадалия тогава, когато нарушението продължава 
във времето, не би могла да се осъществи единствено чрез отговорността за вре-
ди. Тази отговорност е обърната към миналото и донякъде дава „индулгенция“ 
на делинквента. Той може да си „купува“ нарушенията всеки път, след като ги 
извърши. Не можем да разчитаме на наказателноправната защита да реши един 
такъв, по същество гражданскоправен проблем. Интегралната защита следва да 
включи комплекс от права, така, както например те са посочени при колективни-
те искове по Глава 33 от ГПК: иск срещу нарушителя за преустановяване на на-
рушението, за поправяне на последиците от нарушението на увредения интерес 
или за обезщетение на вредите, причинени на този интерес. Дори защитата на 
търговската фирма е отлично предвидена: при използване на чужда фирма заин-
тересуваните лица могат да искат прекратяване на по-нататъшното ѝ използва-
не и обезщетение за вредите. От направения по-горе кратък преглед се вижда, 
че редица имуществени права са защитени по един пълен начин: увреденият 
има възможността не просто да претендира вреди, но и да иска установяване и 
преустановяване на нарушението. Но ако са заплашени личните права (здраве, 
живот, достойнство) претенциите за установяване и преустановяване на наруше-
нието не са така ясно уредени (с изключение на подробната уредба на защитата 
на личните данни). Например ежедневни обиди над съсед; тормоз над съученик; 
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преследване, периодично публикуване на невярна информация в сайт. Когато 
тези случаи не попадат в обхвата на защитата от домашно насилие, възниква 
въпросът може ли пострадалият да иска установяване и особено преустановява-
не на нарушението. Съседът може да бъде изгонен от ЕС; ученикът – изключен 
от училище, преследването може би ще доведе до предупредителен протокол 
по ЗМВР, „троленето“ ще даде право на отговор. Идва въпросът дали подобна 
защита „на парче“ е достатъчна.

5. Този въпрос е задълбочено изследван, с предложения de lege ferenda, от 
проф. В. Таджер4. Опитайки се главно на опита на Швейцарскя граждански ко-
декс (чл. 28 и сл.) и Гражданския кодекс на РСФСР от 1964 (чл. 6 и чл. 7), проф. 
В. Таджер настоява признаване на всеобщо право върху личността и защитата 
му. Интегралната защита според него следва да се изрази в 1) иск за отстраняване 
на нарушението; 2) иск за преустановяване на нарушението; 3) иск за установя-
ване на личното право или на нарушението; 4) иск за опровергаване на сведения; 
5) иск за обезщетение; 6) иск за възстановяване в натура; 7) недействителност на 
правни сделки; 8) право на отговор (когато достойството е засегнато чрез сред-
ствата за масова информация). Авторът посочва, че част от исковете могат да 
бъдат упражнени и de lege lata, „макар не всички са ясно уредени“. Той счита, че 
е целесъобразно те да бъдат нормирани заедно с всеобщо право върху личността 
и отделните лични права. Доколко подобна интегрална защита е предоставена на 
личността днес по нашето право е въпрос, който надхвърля темата на настоящия 
доклад. Но явно е, че голяма част от тази защита според проф. Таджер заемат 
различните способи за установяване и преустановяване на нарушението. 

6. В някои чужди национални законодателства съществува такава обща за-
щита. Например в Естония (чл.1055 от Закона за задълженията), когато е налице 
продължаващо във времето увреждане или е отправена заплаха за увреждане, 
пострадалият може да иска преустановяване на нарушението, съответно въздър-
жане от заплахи, а когато се касае до правото на живот, на здраве, неприкоснове-
ност на личния живот, както и когато са заплашени други права над личността, 
може да бъде поискана и ограничителна заповед. Такава защита има още и в 
Швейцария (чл. 28 ШвГК и сл), Финландия (Закона за ограничителните запове-
ди). В други държави ограничителна заповед може да бъде получена за конкрет-
ни нарушения над личността, като например домашно насилие, преследване, 
тормоз и сексуален тормоз. Например законодателството на всеки отделен щат 
в САЩ предвижда някои или всички видове ограничителни заповеди за тези 
нарушения. 

Българското законодателство предвижда възможността ограничителни мер-
ки да бъдат наложени по реда на НПК и на ЗЗДН. В първия случай се касае 
до обвиняем в наказателен процес (чл. 67 НПК)5, а в другия – за домашно на-
силие. Следователно се касае до изключения, доколкото обща норма за защита 

4 Таджер, В. Проблемата за всеобщото право на гражданина върху неговата личност в светлината 
на укрепване на социалистическата законност, Във „Въпроси на държавата и правото в решени-
ята на VIII конкрес на БКП, С., 1963. 

5 Вж. Салтирова-Радкова, С. Правна уредба на ограничителната заповед по българското наказа-
телно-процесуално право в контекста на новия Закон за европейската заповед за защита:// Сбор-
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няма. По реда на чл. 65 ЗМВР е възможно да бъде направено устно или писмено 
предупреждение. Обхватът на тази възможност отново е сравнително тесен – 
следва да са налице достатъчно данни, че лицето ще извърши престъпление или 
нарушение на обществения ред. После, този ред за защита не е гражданскоп-
равен, а административноправен. Той не е повече от допълнение към граждан-
скоправната защита на личността. Пострадалият от едно продължаващо проти-
воправно поведение има нужда сам да може да иска преустановяването му и сам 
да се снабди с правен инструмент за това. 

Защитата на правата при заплашване също има уредба у нас, включително от-
читаща продължителното състояние, което създава (давността за унищожаване 
на сделки тече от преставането на заплашването). В гражданското право обаче 
това минава отново през призмата на защитата на имуществените права, каквито 
се създават в повечето случаи при сключването на сделки. Освен основание за 
унищожение на договора то е и самостоятелен деликт, защото пряко причинява 
вреди, различни от вредите, към което е насочено. Тези вреди са както имущест-
вени (например вредите от унищожаването на сделката или от неупражняването 
на право вследствие заплахата) и неимуществени (уплах, тревога). Но ако за-
плашването не представлява домашно насилие, съмнително е как лицето може 
да поиска от граждански съд преустановяването му. Изрична обща уредба, по-
добна на тази в Швейцария, Естония и Финландия например, няма. 

7. Как би изглеждало гражданското ни право, ако към чл. 45 ЗЗД се прибави 
ал. 3, предвиждаща, че при продължаващо във времето увреждане или е отправе-
на заплаха за увреждане на права на личността, пострадалият може да иска пре-
установяване на нарушението, съответно въздържане от заплахи, включително 
ограничителна заповед, е въпрос, който следва да бъде обсъден. Следва да бъде 
обсъдено и алтернативното законодателно разрешение, при което обща норма не 
се въвежда, но се разширяват случаите, при които може да е иска преустановява-
не на нарушението извън домашното насилие (например за следене, по подобие 
на опита на наказателното право в новия чл. 144а НК). Правото на пострадалия 
да поиска преустановяване на определено поведение винаги влиза в конфликт с 
основни права на дееца като това на свободно придвижване и свободно слово. 
Постигането на баланс между тях е ключов въпрос. Следва да се обсъдят как-
то случаите, при които може да се иска преустановяване на нарушението, така 
също и конкретните мерки, начинът на прилагането им, срокът, в който действат, 
процедурата при налагането и обжалването им и отговорността в случай на тях-
ното нарушаване. Поставянето на тези въпроси е важно. Още повече, че мерки 
за защита, постановени от чужд орган, могат да действат у нас по реда на регла-
мент No 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното 
признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела. Български 
съд обаче ще издаде такава само във връзка с издадени ограничителни заповеди 

ник научни трудове от Годишна университетска научна конференция с международно участие в 
НВУ „Васил Левски“, В.Търново, 2015.
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по реда на ЗЗДН6. Оказва се, че чужд съд да може да защити по-добре правата 
на личността на българска територия, отколкото български съд. 

De lege lata стои въпросът за прилагането по аналогия на закона. Ако при 
колективните искове съществува подобна обща норма (чл. 379 ГПК), прилага-
нето ѝ по отношение на индивидуален иск може да бъде обсъдено. Но ако се 
приеме, че целта на закона е защитата на колективния интерес чрез създаването 
на специален правен режим, а съгласно чл. 46, ал.2 ЗНА тази цел е ключова за 
решението дали да се прилага по аналогия или a contrario, подобно разрешение 
изглежда съмнително. Възможно е и пряко позоваване на Конституцията, когато 
са нарушени основни права, и налането на мерки от съда по аналогия на пра-
вото (прилагане на основните начала на правото по реда на чл. 5 ГПК и чл. 46, 
ал.2 ЗНА). Но подобно разрешение е най-малкото спорно и в най-добрия случай 
може да се прояви като изключение. Накрая, по пътя на обезпечителното произ-
водство също е възможно да се постигнат, в определени случаи, мерки, насочени 
пряко или косвено към преустановяване на нарушението на лични права. Но 
дори и когато биха били приложими, такива мерки ще бъдат в най-добрия слу-
чай един слаб заместител на търсената защита на личноста. Ако ищецът не може 
да получи съдебно решение за преустановяване на нарушението, едва ли една 
обезпечителна мярка, чиито характер по определение е временен, ще го защити 
адекватно. Видно е, че една дискусия за разширяване на защитата на правата на 
личността посредством въвеждане на гражданскоправен инструмент за преуста-
новяване на продължително увреждащо поведение трябва да се състои. 
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Резюме: Антиконкурентният ефект е същностният белег на злоупотребата с па-
зарно господство. В конкурентното право на Европейския съюз и в българското 
конкурентно право липсва легално определение на понятието за антиконкурентен 
ефект. Неговото съдържание се извлича от понятието за конкуренция. Понятието 
за конкуренция е заимствано от икономическата наука. Функционалната връзката 
на антиконкурентния ефект с пазарното господство в института на злоупотре-
бата с господстващо положение очертава предмета на изследване в настоящия 
докад. В него съдържанието на антиконкурентния ефект се изяснява в контекста 
на онези икономически концепции за конкуренцията, които са в основата на док-
трините за пазарното господство.

Ключови думи: икономическа свобода, благосъстояние на потребителите, благо-
състояние на обществото, икономическа ефективност

ANTI-COMPETITIVE EFFECT IN THE CONTEXT OF ECONOMIC 
COMPETITION CONCEPTS

Chief Assist. Emilia Dimitrova, Ph.D.
Law Department, New Bulgarian University

Summary: The anti-competitive effect is the hallmark of market dominance abuse. Neither 
the European Union Competition Law nor the Bulgarian Competition Law contains a 
legal definition of this term. It is linked to term ’competition’. The concept of competition 
is borrowed from economics. The interrelationship between market dominance and market 
dominance abuse outlines the subject matter of this paper. The present research examines 
the essence of the anti-competitive effect in the context of those economic concepts of 
competition that underlie the doctrines of market dominance.

Key words: economic freedom, consumer welfare, total welfare, economic efficiency 

1. Въведение
Нито конкурентното право на Европейския съюз, нито българското конкурент-

но право съдържат легално определение на понятието за антиконкурентен ефект. 
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Неговото съдържание се извлича от понятието за конкуренция. Понятието за кон-
куренция е заимствано от икономическата наука. В конкурентното право неговият 
смисъл се изяснява през призмата на икономическите теории за същността му. 
В историята на икономическата мисъл се оформят редица школи, които по раз-
личен начин интерпретират проблемите на конкуренцията. Антиконкурентният 
ефект е функционално свързан с понятието за пазарно господство. Функционал-
ната връзка между двете понятия очертава предмета на изследване в настоящия 
доклад – съдържанието на антиконкурентния ефект се изяснява в контекста на 
онези икономически концепции за конкуренцията, които са в основата на теориите 
за пазарното господство.

2. Антиконкурентният ефект според ордолибералните концепции 
за конкуренцията 

От ордолибералните концепции за конкуренцията с най-значимо влияние 
върху конкурентното право са теорията за пълната конкуренция на Фрайбургска-
та школа и теорията за конкуренцията като процес на откритие на Австрийска-
та икономическа школа1. В ордолибералните икономически теории ценността, 
чрез която се определя съдържанието на антиконкурентния ефект, е индивиду-
алната икономическа свобода.

2.1. Индивидуалната икономическа свобода в ордолибералните 
концепции за конкуренцията 

Ордолибералните концепции приемат, че индивидуалната икономическа сво-
бода е фундаментът на конкуренцията. На нея се основава взаимодействието 
между доставчиците и купувачите при размяната на стоки или услуги на па-
зара. Като характеристика на пазара индивидуалната икономическа свобода се 
реализира чрез пазарното поведение. Всеки участник на пазара, независимо от 
големината му, е свободен да формира и да съблюдава пазарно поведение, кое-
то в най-висока степен съответства на неговите знания и умения и на неговите 
икономически цели и интереси. Понеже доставчиците и купувачите участват на 
пазара в различно качество, възможностите им за избор на пазарно поведение 
са различни: доставчиците избират какви стоки или услуги да предлагат, как 
най-изгодно да ги произвеждат и на кои пазари да ги продават, а купувачите – 
какви продукти да купуват.

1 В немската доктрина Австрийската икономическа школа се разглежда като направление в ордо-
либерализма, и по-конкретно: като съвременния етап от неговото развитие. 

 Терминът „ордолиберализъм” произлиза от заглавието на научното списание „ORDO”, което за-
почва да се издава през 1948 г. Първоначално на страниците на списанието се представят идеите 
на привържениците на Фрайбургската школа, а впоследствие – и на представители на другите 
направления в либерализма. Произходът на термина е причина за спорове относно съдържа-
нието му. В западната доктрина извън Германия той се отъждествява с Фрайбургската школа. В 
немската литература е изразено несъгласие с това разбиране. Счита се, че терминът „ордолибе-
рализът” има много по-широко съдържание – той обхваща всички икономически школи, които 
приемат индивидуалната икономическа свобода за фундамент на конкуренцията. Фрайбургската 
е само една от тези школи.
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Връзката между индивидуалната икономическа свобода и конкуренцията обу-
славя съдържанието на антиконкурентния ефект. В ордолибералните концепции 
той е характеристика на пазарните действия, които препятстват реализирането 
на индивидуалната икономическа свобода. Такива са пазарните действия, чрез 
които на участниците на пазара се налага пазарно поведение, което те, ако не 
бяха принудени, не биха следвали, тъй като то е икономически неизгодно за тях.

Ордолибералните концепции показват еднакъв подход при дефиниране на по-
нятието за антиконкурентен ефект – определят го чрез негативното въздействие 
върху индивидуалната икономическа свобода. Въпреки общия подход дефини-
циите им са напълно различни. Обяснението е в различните възгледи за същ-
ността на конкуренцията, които техните представители споделят.

2.2. Антиконкурентният ефект според концепцията за пълната 
конкуренция на Фрайбургската школа 

Фрайбургската школа2 създава концепцията за пълната конкуренция. Най-го-
лям е приносът на Walter Eucken.

В концепцията на Фрайбургската школа пълната конкуренция се определя 
като конкуренция на порядъка. Тя не възниква и не се развива спонтанно. За 
да съществува и да функционира, трябва да бъде устроена чрез установени от 
държавата правила, които в своята съвкупност образуват стопански порядък, на-
зоваван от представителите на Фрайбургската школа с термина „конкурентен 
порядък”. Пълната конкуренция е възможна само в условията на конкурентния 
порядък. Държавата чрез конкурентния порядък създава такава юридическа, 
техническа, социална, морална и културна рамка на пазара, в която пълната 
конкуренция може успешно да изпълнява своите задачи. Главната от тях е да 
гарантира реализирането на индивидуалната икономическа свобода на всички 
участници на пазара. Пълната конкуренция изпълнява своята основна задача, 
като координира поведението на конкурентите по начин, че помежду им да не 
възниква съперничество, но пазарните им действия да протичат паралелно, за да 
бъде невъзможно стопанската деятелност на някои от тях да нарушава индиви-
дуалната икономическа свобода на другите. Целта е на пазарите в условията на 
пълна конкуренция всеки конкурент, независимо от големината му, да може без-
препятствено да осъществява формираното по негов избор пазарно поведение. 
Walter Eucken изтъква тази същностна особеност на пълната конкуренция чрез 
контраста между нея и другите форми на пазарно стопанство. За разлика от тях 
при пълната конкуренция никой от участниците на пазара не е в състояние да 
провежда пазарна стратегия в свой интерес и в ущърб на другите. Затова Walter 
Eucken характеризира пълната конкуренция като добросъвестна, а другите фор-
ми на пазарно стопанство – като недобросъвестни.

2 Фрайбургската школа възниква през 30-те години на ХХ в. Нейни създатели са икономистът 
Walter Eucken (1891 – 1950) и юристите Franz Böhm (1895 – 1977) и Hans Großmann-Dörth 
(1894 – 1944). Школата получава наименованието си от университета във Фрайбург, където 
Walter Eucken е професор по политическа икономика от 1927 г. до 1950 г. 
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Анализът позволява следния извод: пълната конкуренция в концепцията на 
Фрайбургската школа е състояние на конкурентно равновесие, основано на съче-
таването на икономическите интереси на всички участници на пазара.

Конкурентното равновесие се нарушава от предприятията в господстващо 
положение. Те са в състояние поради пазарната позиция, в която се намират, 
максимално да ограничат индивидуалната икономическа свобода на другите 
участници, като им наложат неизгодно за тях пазарно поведение с цел да прину-
дят конкурентите си да напуснат пазара. За представителите на Фрайбургската 
школа увреждането на конкуренцията не е потенциална, а реална последица от 
пазарното господство и затова те го характеризират като притежаващо само по 
себе си (per se) антиконкурентен ефект. Антиконкурентният ефект като иманент-
на характеристика на господстващото положение се пренася върху пазарните 
действия, чрез които то се проявява. Фрайбургската школа обявява тези действия 
за per se увреждащи конкуренцията. 

Понеже антиконкурентният ефект е иманентна черта на пазарните 
действия, чрез които пазарното господство се манифестира, невъзможно е 
някои от тях да загубят този ефект поради причини, свързани с икономиче-
ската ефективност. Изводът е в съзвучие с тезата, споделяна от Фрайбургската 
школа, че икономическата ефективност не е съществен елемент от анализа на 
пазарното поведение на конкурентите.

2.3. Антиконкурентният ефект според концепцията за конкуренцията 
като процес на откритие на Австрийската икономическа школа 

Австрийската икономическа школа не приема понятието за конкуренция на 
Фрайбургската школа. На предлаганата от нея статична концепция за пълната 
конкуренция като конкурентно равновесие тя противопоставя създадената от 
Friedrich August von Hayek3 динамична концепция за конкуренцията като про-
цес на откритие. За разлика от Фрайбургската школа Австрийската икономи-
ческа школа разглежда конкуренцията като съревнование между конкурентите 
за техните общи търговски партньори4, основано на предлагането на по-добър 
продукт. Всеки доставчик се стреми неговият продукт да е по-добър от този на 
конкурентите му, за да сключи той, а не някой от тях, сделка с общите търгов-
ски партньори. По-добър е продуктът на доставчика, който е успял да постигне 
по-добро съотношение между качество и цена. 

Дали предлаганият продукт е по-добър от този на конкурентите, е невъзмож-
но да се предвиди нито от доставчиците, нито чрез методите на научното по-
знание. Friedrich August von Hayek и неговите последователи откриват своеоб-
разието на конкуренцията и нейната ценност именно в непредсказуемостта на 
резултатите от нея.

3 Friedrich August von Hayek (1899 – 1992) е виден представител на Австрийската икономическа 
школа. Носител е на Нобеловата награда за икономика през 1974 г. за приноса си към теорията 
за оптималното разпределение на ресурсите. 

4 Такова впрочем е и значението на думата „конкуренция”. Тя произхожда от латинския глагол 
con-curro, който означава „сблъсквам се”, „сражавам се”. 
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Неподлежащите на предвиждане факти за пазара се узнават в хода на пазар-
ното съревнование. Преносителят на информация за тях е пазарната цена поради 
връзката ù с търсенето. По-добрият продукт привлича по-голям брой купувачи, 
докато по-лошият ги отблъсква. Повече се търсят стоките или услугите, съобра-
зени с потребностите и личните предпочитания на по-голям брой клиенти. По-
вишеното търсене води до увеличение на пазарната цена, а намаленото – до ней-
ния спад. Следователно по пазарната цена може да се съди кои стоки или услуги 
клиентите считат за по-добри. Това знание е важно за конкурентите. Насочва ги 
към продуктите, за които има най-голямо търсене и които затова е най-изгодно 
да произвеждат. Подтиква ги да усъвършенстват собствените си стоки или услу-
ги и да създават нови, както и да въвеждат нов тип организация на производство-
то. Понеже знанието за пазара може да бъде придобито и приложено единстве-
но в рамките на пазарното съревнование, Friedrich August von Hayek определя 
конкуренцията като откривателство – без нея фактите за пазара биха останали 
неизвестни за конкурентите и клиентите или поне неизползвани от тях.

Новото знание променя пазара, а той поражда още по-ново знание, което 
предизвиква нова промяна на пазара. Всяко ново знание и нова промяна на па-
зара се обуславят взаимно и по този начин конкуренцията се развива. Тази спе-
цифика на пазарното съревнование е основанието Австрийската икономическа 
школа да характеризира конкуренцията като динамичен процес на откритие.

Щом конкуренцията е динамичен процес на откритие, то антиконкурентният 
ефект е характеристика на пазарното поведение, което препятства осъществява-
нето на този процес. Движещите сили на конкурентния процес са търсенето и 
предлагането, олицетворени съответно от купувачите и доставчиците: доставчи-
ците – конкуренти се стремят постоянно да произвеждат и предлагат по-добър 
продукт, съобразявайки се с оценката за него на купувачите, които са неговите 
потребители. Двата аспекта на конкурентния процес са еднакво важни за функ-
ционирането му. Затова като нарушаващо конкуренцията се квалифицира пазар-
ното поведение, увреждащо както търсенето, така и предлагането.

Върху движещите сили на конкурентния процес оказват влияние онези па-
зарни действия на предприятията в господстващо положение, чрез които броят 
на конкурентите на съответния пазар се редуцира. Означава ли това, че всички 
пазарни действия с такъв резултат от гледна точка на динамичната концепция за 
конкуренцията на Friedrich August von Hayek трябва да бъдат характеризирани 
като притежаващи антиконкурентен ефект? 

Австрийската икономическа школа разглежда монополизирането на пазара 
като възможна последица както на пазарните действия, нарушаващи индиви-
дуалната икономическа свобода на участниците на пазара, така и на пазарни-
те действия, които допринасят за развитието на конкуренцията. При пазарните 
действия от първата група намаляването на конкурентите е в резултат от създаде-
ните чрез тези действия препятствия пред участниците на пазара да реализират 
избраното от тях пазарно поведение: на конкурентите се ограничава достъпът до 
съответния пазар, а на клиентите – кръгът от доставчици, евентуални техни съко-
нтрахенти. При пазарните действия от втората група редуцирането на конкурен-
тите е последица от успешното представяне на господстващото предприятие на 
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пазара (competition on the merits), в основата на което е предлагането на продукт, 
по-добър от този на конкурентите му. Следователно при пазарните действия от 
първата група намаляването на броя на конкурентите е изкуствено и е резултат 
от увреждането на конкурентния процес, докато при пазарните действия от вто-
рата група то е естествена последица от пазарното съревнование. Австрийската 
икономическа школа определя антиконкурентния ефект за характеристика само 
на пазарните действия от първата група. Допускането за възможно пазарът да 
бъде монополизиран от предприятия в господстващо положение чрез пазарни 
действия, допринасящи за развитието на конкуренцията, позволява извода, че 
Австрийската икономическа школа, за разлика от Фрайбургската школа, не счи-
та пазарното господство и пазарните действия, чрез които то се проявява, за per 
se увреждащи конкуренцията. Ефектът на всяко пазарно поведение върху конку-
ренцията трябва да бъде проучен.

3. Антиконкурентният ефект според неокласическите концепции 
за конкуренцията 

Обект на изследване са неокласическите концепции за конкуренцията и ан-
тиконкурентния ефект на Харвардската, Чикагската и Постчикагската школи. 

3.1. Конкуренцията – пазарен механизъм за достигане на максимално 
ниво на благосъстояние и икономическа ефективност

Неокласическите икономически школи, чиито възгледи са обект на изследва-
не по-нататък, разглеждат конкуренцията като пазарен механизъм за достигане 
и поддържане на максимално ниво на благосъстояние и икономическа ефектив-
ност. Макар еднакво да дефинират функцията на конкуренцията, те по различен 
начин интерпретират нейната същност и резултатите от нейното действие.

3.1.1. Конкуренцията като състояние на равновесие в статичните концепции 
на Харвардската школа и на Чикагската школа

Харвардската и Чикагската школи приемат, че най-високо е равнището на 
благосъстояние и икономическа ефективност на пазарите в състояние на рав-
новесие. Понеже пазарното равновесие се достига и поддържа благодарение 
на конкуренцията, в концепциите на Харвардската и на Чикагската школи то се 
приема за нейна същностна характеристика, а не за явление, различно от нея. 
Възгледът за конкуренцията като състояние на конкурентно равновесие е причи-
ната теориите на двете школи да бъдат определяни като статични. В статични-
те концепции за конкуренцията благосъстоянието се дефинира чрез статичните 
типове ефективност. Съчетаването на алокативната5 с производствената ефек-

5 Отличителната особеност на този тип ефективност е оптималното разпределение на фактори-
те за производство. Алокативната ефективност е достигната, ако промяната в разпределението 
на факторите за производство би довела едновременно до повишаване на благосъстоянието на 
някои от участниците на пазара и до влошаване на благосъстоянието на други. Алокативната 
ефективност се достига при конкурентна пазарна цена. За такава се счита пазарната цена, която 
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тивност6 отбелязва нивото на максимално благосъстояние, а следователно – и 
точката на конкурентно равновесие.

Макар на пръв поглед да изглежда, че Харвардската и Чикагската школи спо-
делят общо разбиране за конкуренцията, концепциите им за нея съществено се 
различават. Двете школи по различен начин дефинират конкурентното равнове-
сие – в теорията на всяка школа съотношението между типовете ефективност, 
които го пораждат и поддържат, е различно.

3.1.1.1. Конкурентното равновесие според концепцията на Харвардската школа 
Представителите на Харвардската школа изследват въпросите за конкурен-

цията в рамките на парадигмата „структура – поведение – изпълнение”, в която 
ключово значение има пазарната структура. Измежду обособените от Харвард-
ската школа пазарни структури единствено тази на съвършената конкуренция 
представя модел на пазар в състояние на конкурентно равновесие. Обяснението 
е в специфичните условия, които в своето единство образуват този тип пазарна 
структура.

Пазарната структура на съвършената конкуренция предполага едновремен-
ното изпълнение на следните условия: свободен достъп до пазара поради липса 
на бариери за навлизане и разрастване; неограничен брой доставчици и купува-
чи – всеки с много малък пазарен дял; хомогенност на продукта – на съответния 
пазар се предлагат напълно еднакви по качество и цена стоки или услуги, поради 
което купувачите не могат да проявят предпочитание към продукта на никой от 
доставчиците; абсолютна прозрачност на пазара – всички участници разполагат 
с цялата информация за пазара (за цените, обемите на производство, качеството 
на стоките, продажбите и търсенето), която им е необходима, за да формират па-
зарното си поведение; пълна мобилност на факторите за производство – те сво-
бодно могат да преминават от един съответен пазар на друг съобразно търсенето. 
Кумулативното осъществяване на изброените условия създава силно конкурент-
на пазарна среда. Значимият конкурентен натиск, на който са подложени достав-
чиците вследствие на неограничения брой участници на пазара и пълната ценова 
еластичност на търсенето, води както до алокативна, така и до производствена 
ефективност. Показател за достигнатата алокативна ефективност е отсъствието 
от пазара на предприятие в господстващо положение – в пазарна среда като тази 
появата му е невъзможна. Понеже нито едно предприятие не разполага с пазарно 
господство, никое не е в състояние да влияе върху пазарната цена в своя полза и 
във вреда на конкурентите или съконтрахентите си. Показател за достигнатата 
производствена ефективност е пазарната цена – тя е зададена от пазара и е равна 
на пределните разходи. За да не отпаднат от пазара, доставчиците са принудени 
да се придържат към определената от него пазарна цена. Това е възможно само 
за тези от тях, които съумяват да произвеждат стоките или услугите си толкова 
ефективно, колкото и техните конкуренти. Представените разсъждения показват, 

не надхвърля пределните разходи – разходите за производството на една допълнителна единица 
продукция.

6 Производствената ефективност е достигната, ако при използване на съществуващите техноло-
гии разходите за производство са възможно най-ниски и вложените ресурси – минимални.
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че при съвършената конкуренция конкурентното равновесие е икономически 
ефективно – негови характеристики са и двата статични типа ефективност.

Икономическата ефективност е величината, която определя нивото на бла-
госъстояние. Ефективното конкурентно равновесие е състояние на пазара, при 
което е постигнато максимално възможното ниво на благосъстояние – при па-
зарна цена, равна на пределните разходи, доставчиците могат да продадат всич-
ки произведени от тях стоки или услуги, задоволявайки в пълнота търсенето. 
Следователно на пазарите в условията на съвършена конкуренция интересите на 
всички участници са максимално удовлетворени. 

Представените разсъждения позволяват следното обобщение: В концепцията 
на Харвардската школа конкуренцията, разбирана като конкурентно равновесие, 
е резултат от едновременното реализиране на алокативната и на производстве-
ната ефективност. Ефективното конкурентно равновесие описва състояние на 
пазара, при което икономическите интереси на всички участници са хармонично 
съчетани и затова нивото на благосъстояние е възможно най-високото. Тъй като 
двата статични типа ефективност се достигат само в условията на съвършена 
конкуренция, ефективното конкурентно равновесие и свързаното с него макси-
мално благосъстояние се приемат за иманентни характеристики на този тип па-
зарна структура.

3.1.1.2. Конкурентното равновесие според концепцията на Чикагската школа 
В концепцията на Чикагската школа конкурентното равновесие не е резултат 

от едновременното реализиране на алокативната и производствената ефектив-
ност. Двата типа ефективност не са в хармония, а са в конфликт помежду си. 
Този конфликт е предпоставен от идеята на Чикагската школа за производстве-
ната ефективност като основно средство за успех в конкуренцията. Предприя-
тията, които постигат най-ниски производствени разходи, т.е. най-висока произ-
водствена ефективност, могат да завладеят значителна част от пазара или дори 
целия пазар, продавайки по-голямо количество стоки или услуги на по-ниска 
цена в сравнение с по-неефективните си конкуренти. Реализираната производ-
ствена ефективност не води до алокативна ефективност, тъй като вследствие на 
нея благосъстоянието на по-ефективните предприятия се повишава, докато това 
на по-неефективните намалява. Намалява и благосъстоянието на потребителите, 
защото пазарната цена, на която те купуват стоките или услугите от най-ефек-
тивното предприятие, макар и да е по-ниска от тази на конкурентите му, е по-ви-
сока от пределните разходи.

Въпреки че в концепцията на Чикагската школа статичните типове ефектив-
ност се противопоставят един на друг, вследствие на което благосъстоянието на 
някои от участниците на пазара се влошава, конкуренцията се дефинира по на-
чин, на пръв поглед идентичен с този на Харвардската школа – като конкурентно 
равновесие, основано на съчетаването на алокативната с производствената ефек-
тивност, при което нивото на благосъстояние е оптимално. Въпреки че параме-
трите са едни и същи, конкурентното равновесие в доктрината на Чикагската 
школа е напълно различно по съдържание от това в концепцията на Харвардска-
та школа, както показва анализът в следващите редове. 
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Производствената ефективност – първият параметър на конкурентното рав-
новесие – е в основата на специфичното за концепцията на Чикагската школа 
разделяне на участниците на пазара на печеливши и губещи. Печеливши са 
по-ефективните предприятия, а губещи са по-неефективните им конкуренти. По-
казател за ефективността на предприятията е тяхната икономическа сила. Колко-
то по-голяма е тя, толкова по-ефективни са те. Това е така, тъй като предприяти-
ята с по-голяма икономическа сила са в състояние да реализират по-съществени 
икономии от мащаба, т.е. да постигнат по-висока производствена ефективност. 
Най-ефективни според Чикагската школа са предприятията, които притежават 
значителна икономическа сила. Тези предприятия се намират в господстваща 
позиция на пазара. 

Алокативната ефективност – вторият параметър на конкурентното равнове-
сие – в доктрината на Чикагската школа се дефинира чрез критерий, познат в ли-
тературата като „принцип на компенсацията на Калдор–Хикс” или „ефективност 
по Калдор-Хикс”7. Алокативно ефективна по Калдор-Хикс е промяната в раз-
пределението на факторите за производство, при която печалбите, реализирани 
вследствие на нея, могат да бъдат подходящо преразпределени, така че губещите 
участници на пазара да запазят непроменено нивото на благосъстоянието си от-
преди промяната, а благосъстоянието на печелившите предприятия да е по-ви-
соко след промяната отколкото преди нея. Преразпределението е възможно, ако 
съвкупната печалба, реализирана вследствие на промяната, е по-висока от съв-
купната загуба, предизвикана от нея, и размерът на печалбата позволява загубата 
да бъде напълно компенсирана, а с остатъка след компенсацията – да бъде по-
вишено равнището на благосъстояние на печелившите предприятия. Алокатив-
ната ефективност по Калдор – Хикс следователно е равна на разликата между 
съвкупната печалба и съвкупната загуба и затова в литературата тя се характери-
зира като нетна алокативна ефективност. Компенсациите при разпределителната 
ефективност по Калдор – Хикс са само хипотетични. 

Равнището на благосъстояние при нетната алокативна ефективност се уста-
новява съгласно принципа за компенсациите, на който тя се основава. Компен-
сирането на загубите чрез преразпределение на печалбите предполага трансфер 
на излишък от губещите към печелившите участници на пазара, като печеливши 
обичайно са предприятията в господстващо положение. Когато господстващи 
на пазара са доставчиците, поради високите пазарни цени – над пределните раз-
ходи – потребителският излишък се трансформира в производствен излишък. 
Когато в господстващо положение на пазара са купувачите, поради ниските па-
зарни цени – под пределните разходи – производственият излишък се преобразу-
ва в потребителски. Потребителският и производственият излишък са съставни 
елементи на благосъстоянието и затова трансферът между тях няма за резултат 
намаляването му – нивото на благосъстояние не само не се променя, но дори 
се повишава. Измерването на равнището на благосъстояние чрез принципа на 

7 Принципът на компенсациите е дефиниран през 1939 г. от икономистите Nicholas Kaldor (1908 – 
1986) и John Richard Hicks (1904 – 1989) и затова е наречен на тях. John Richard Hicks е носител 
на Нобеловата награда за икономика през 1972 г.
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компенсациите води до извода, че в концепцията на Чикагската школа нетната 
алокативна ефективност се отъждествява с благосъстоянието на обществото, а 
не с това на потребителите. 

Представителите на Чикагската школа подкрепят този извод, но означават 
благосъстоянието на обществото не с едноименния термин, а с термина „бла-
госъстояние на потребителите”. Пръв допуска терминологичното объркване 
Robert Bork, един от най-видните представители на Чикагската школа8. В прав-
ната доктрина смесването на двата термина е известно като „капана на Чикагска-
та школа” („Chicago trap”) и се взема предвид, когато се анализират съчиненията 
на нейните представители, посветени на конкуренцията.

Представените разсъждения водят до следния извод: В концепцията на Чикаг-
ската школа конкурентното равновесие се разглежда като състояние на пазара, 
достигнато в точката на нетна алокативна ефективност. Принципът на компенса-
циите по Калдор – Хикс, на който тя се основава, допуска на пазара да оперират 
предприятия в господстващо положение и по този начин стимулира конкуренти-
те да развиват производствената си ефективност, считана от представителите на 
Чикагската школа за главния фактор за оптимизация на общото благосъстояние. 

3.1.2. Конкуренцията като динамичен процес съгласно динамичната 
концепция на Постчикагската школа

Концепцията на Постчикагската школа за конкуренцията възниква като реак-
ция срещу концепцията на Чикагската школа и отразява различията в схващани-
ята на двете школи. 

Представителите на Постчикагската школа намират за неправилен възгледа 
на Чикагската школа за конкуренцията като състояние на конкурентно равнове-
сие. Той според тях не е съобразен с динамичния характер на пазарната среда. 
Въз основа на емпирични данни за реалното функциониране на пазарите те сти-
гат до извода, че пазарната среда непрекъснато се развива и се променя и затова 
конкурентното равновесие не ù е присъщо. На динамичните пазари подхожда 
концепция, разглеждаща конкуренцията като динамичен процес. Динамичност-
та е иманентна черта на съревнованията, а според представителите на Постчи-
кагската школа конкуренцията по своето естество също е съревнование – конку-
рентите се съревновават за общите си търговски партньори. Динамичният модел 
на конкуренцията като съревнование е основанието концепцията на Постчикаг-
ската школа да бъде характеризирана като динамична.

Постчикагската школа, подобно на Чикагската, счита икономическата ефек-
тивност за най-важния фактор за успех в конкуренцията. За да се реализира ди-
намичният модел за конкуренция, необходимо е на съответния пазар да оперират 
достатъчно на брой равностойни по ефективност конкуренти. По-неефективни-
те предприятия естествено отпадат от конкурентното съревнование и затова тех-
ният принос за установяването и поддържането на конкуренцията на съответния 
пазар е незначителен. 

8 През 1987 г. президентът Ronald Reagan (1911 – 2004) предлага Robert Bork (1927 – 2012) за 
съдия във Върховния съд на САЩ, но номинацията му не е одобрена от Сената.
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Постчикагската и Чикагската школи се обединяват около идеята, че конкурен-
цията, основана на икономическата ефективност, е пазарен механизъм за повиша-
ване на благосъстоянието на обществото. Различен обаче е методът, по който две-
те школи измерват равнището на благосъстояние. Различна е и интерпретацията 
им на понятието за икономическа ефективност. Методът, с който Постчикагската 
школа определя нивото на благосъстояние на обществото, не включва трансфер 
на благосъстояние от предприятията с по-малка икономическа сила към предпри-
ятията в господстващо положение. В концепцията на Постчикагската школа ефек-
тивността на конкуренцията се оценява не по нетното, а по реалното увеличение 
на благосъстоянието на обществото. То реално се повишава, когато производстве-
ният и потребителският излишък едновременно нарастват или никой от тях не 
намалява.

Докато в концепцията на Чикагската школа съдържанието на икономическата 
ефективност обхваща само статичните типове ефективност и конкуренцията се 
разглежда като пазарен механизъм за поддържане на равновесието между тях, то 
в динамичната теория на Постчикагската школа икономическата ефективност се 
отъждествява с динамичната ефективност и конкуренцията се определя като съ-
ревнование на открития и иновации. Постчикагската школа споделя разбиране-
то, че конкуренцията, основана върху продуктови и производствени иновации, в 
много по-голяма степен допринася за нарастване на благосъстоянието на обще-
ството в сравнение с конкуренцията, изградена върху количеството продукция и 
пазарната цена. 

От анализа следва, че Постчикагската школа разглежда конкуренцията като 
съревнование между еднакво ефективни конкуренти, основано на продуктови 
и/или производствени иновации. Фокусът върху динамичната ефективност се 
обуславя от ключовата за тази школа идея за технологичния прогрес като най-ва-
жния фактор за икономическо развитие и за повишаване на благосъстоянието на 
обществото. 

3.2. Антиконкурентният ефект – намаляване на благосъстоянието и 
икономическата ефективност 

Неокласическите школи дефинират антиконкурентния ефект чрез икономи-
ческата неефективност и спада в благосъстоянието на обществото. Еднаквите 
параметри не водят до еднакво съдържание. Различните значения на понятието 
са обусловени от различната концептуална рамка, в която то е разположено. 

3.2.1. Антиконкурентният ефект според концепцията на Харвардската школа 
Харвардската школа дефинира антиконкурентния ефект през призмата на на-

рушеното конкурентно равновесие. Понеже в нейната концепция конкурентно-
то равновесие е вътрешно присъща характеристика на пазарната структура на 
съвършената конкуренция, тя е моделът, с който се сравняват другите типове 
пазарни структури, като целта е да се установи дали при тях се наблюдават от-
клонения от параметрите на конкурентното равновесие или такива липсват. 
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Конкурентно равновесие при съвършената конкуренция, видно от анали-
за в предходните редове, се определя като ефективно, тъй като в основата му 
са алокативната и производствената ефективност. Алокативната ефективност 
се идентифицира чрез отсъствието от съответния пазар на предприятие в гос-
подстващо положение, а производствената ефективност – чрез пазарната цена в 
размер на пределните разходи. На пазарите в условията на монопол, олигопол, 
монополистична конкуренция, монопсон и олигопсон пазарната цена не е равна 
на пределните разходи. Следователно на тези пазари оперират предприятия в 
господстващо положение. Изводът е, че при пазарните структури, извън тази на 
съвършената конкуренция, не е достигната нито алокативна, нито производстве-
на ефективност 

Алокативната и производствената неефективност водят до загуба на иконо-
мическа ефективност (deadweight loss) и до спад в общото благосъстояние. За-
губата на икономическа ефективност се формира от излишъка на участниците, 
които са принудени да напуснат съответния пазар заради неблагоприятната за 
тях пазарна цена. При монопола, олигопола и монополистичната конкуренция 
загубата на икономическа ефективност се образува от потребителския излишък 
на потребителите, които спират да купуват стоките или услугите заради висока-
та цена. При монопсона и олигопсона тя се формира от производствения изли-
шък на доставчиците, които напускат съответния пазар заради ниската пазарна 
цена, а когато на следващото пазарно равнище монопсонистите, респ. олигопсо-
нистите са в пазарното положение на монополисти, респ. на олигополисти – и от 
потребителския излишък на потребителите на тези пазари. Излишъкът на отпад-
налите от пазара потребители и доставчици престава да бъде градивен елемент 
от благосъстоянието на обществото, поради което с този излишък то намалява. 
Следователно при монопола, олигопола, монополистичната конкуренция, мо-
нопсона и олигопсона нивото на благосъстояние на обществото е по-ниско от 
това при съвършената конкуренция. 

Анализът показва отклонение от параметрите на ефективното конкурентно 
равновесие и спад в благосъстоянието при всички пазарни структури, извън тази 
на съвършената конкуренция. Отклонението е признак за нарушена конкурен-
ция. То се наблюдава и позволява заключението, че антиконкурентният ефект е 
техен общ признак.

В модела на Харвардската школа ефективното конкурентно равновесие и 
противоположният на него антиконкурентен ефект са вътрешно присъщи белези 
на пазарната структура, а не на пазарното поведение и са основание пазарните 
структури да бъдат подредени в две групи: първата група обхваща съвършената 
конкуренция, чийто специфичен белег е ефективното конкурентно равновесие, 
а втора група включва всички други пазарни структури, чиято обща характе-
ристика е антиконкурентният ефект. Пазарните структури от втората група се 
разглеждат като степени на несъвършената конкуренция.

3.2.2. Антиконкурентният ефект според концепцията на Чикагската школа
Чикагската школа, също като Харвардската школа, дефинира антиконкурент-

ния ефект през призмата на нарушеното конкурентно равновесие. В концепцията 
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на Чикагската школа обаче конкурентното равновесие не е отличителен белег на 
определен тип пазарна структура, а на нетната алокативна ефективност, основа-
на на принципа на компенсациите по Калдор–Хикс. 

Конкурентното равновесие при нетната алокативна ефективност е нарушено, 
когато принципът на Калдор–Хикс не може да бъде приложен. Той не може да 
бъде приложен, когато съвкупната загуба на губещите участници на пазара не 
може да бъде компенсирана със съвкупната печалба на печелившите предприя-
тия, тъй като съвкупната загуба превишава съвкупната печалба. До такъв резул-
тат се стига на пазарите, на които цените са свръх високи. Колкото по-висока е 
пазарната цена, толкова по-голям е броят на купувачите, принудени да напуснат 
съответния пазар. С нарастване на броя на отпадналите от пазара се увеличава и 
загубата на икономическа ефективност (deadweight loss), формирана от техния 
потребителски излишък. Колкото по-голяма е загубата на икономическа ефек-
тивност, толкова по-малка е печалбата, образувана от производствения излишък 
на печелившите предприятия. 

Чикагската школа открива непосредствена връзка между пазарната цена и 
производствената ефективност. По-ниските производствени разходи водят до 
по-ниска пазарна цена. Най-ниски са пазарните цени на най-ефективните пред-
приятия. Тъй като Чикагската школа оценява ефективността на конкурентите 
по тяхната икономическа сила, най-ефективни според нея са предприятията в 
господстващо положение. Техните стоки или услуги следва да бъдат най-евтини. 
Не винаги обаче това е така. Предприятията в състояние на пазарно господство 
са в значителна степен независими от другите участници на съответния пазар. 
Когато конкурентният натиск липсва или не е достатъчно силен, господстващите 
на пазара предприятия губят стимул да намаляват производствените си разходи. 
Загубата на производствена ефективност предизвиква повишаване на пазарната 
цена. Колкото по-неефективни са предприятията, толкова по-висока е цената на 
техните стоки или услуги.

От направения анализ произтича изводът, че в концепцията на Чикагската 
школа антиконкурентният ефект се разглежда като характеристика на пазарното 
поведение на господстващите предприятия, които поради загубата на икономи-
ческа ефективност вследствие на липсата на значителен конкурентен натиск от 
другите участници на пазара продават стоките или услугите си на свръх високи 
цени.

3.2.3. Антиконкурентният ефект според концепцията на Постчикагската 
школа 

В концепцията на Постчикагската школа пазарната стратегия е основният ин-
струмент за монополизиране на пазара. Механизмът ù на действие се изразява 
в отстраняването от пазара на конкурентите на предприятието, което я прилага. 
До отпадане на конкуренти от пазара могат да доведат и пазарни действия, които 
не са пазарни стратегии по смисъла на теорията на Постчикагската школа. Роля-
та на разграничителен критерий между двата типа пазарно поведение изпълнява 
антиконкурентният ефект. 
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Съдържанието на антиконкурентния ефект е очертано в правната литература. 
Изтъкват се следните негови измерения: икономическа неефективност; труден, 
дори невъзможен, достъп до пазара за всички конкуренти, включително за рав-
ностойните по ефективност; придобиване на значителна пазарна сила и реализи-
ране чрез нея на свръх високи печалби; спад в благосъстоянието на обществото, 
равен на сбора от производствения излишък на отстранените от пазара равно-
стойни по ефективност конкуренти и от потребителския излишък на клиентите, 
отпаднали от пазара заради свръх високите цени, установени след монополи-
зирането му. Тези измерения в своята съвкупност образуват съдържанието на 
антиконкурентния ефект. Като пазарна стратегия следователно се характеризира 
пазарното поведение, чрез което едновременно се реализират всички аспекти на 
антиконкурентния ефект. Пазарните действия, при които отпадането от пазара 
само на по-неефективните конкуренти е естествена последица на конкурентното 
съревнование, не осъществяват съдържанието на антиконкурентния ефект и не 
са пазарни стратегии съгласно концепцията на Постчикагската школа. 

4. В обобщение
Изследването разкрива многообразието във възгледите за същността на ан-

тиконкурентния ефект. Различия съществуват както между главните школи – ор-
долибералната и неокласическата, така и между техните разклонения. Познава-
нето на представените концепции е необходимо, тъй като те отразяват главните 
насоки в анализа на правната уредба за защита на конкуренцията.
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Резюме: В доклада се представят европейските структурни фондове през програ-
мен период 2021-2027 г. Посочени са оперативните програми, чрез които се разпре-
делят средства от фондовете в България. Разгледани са европейските нормативни 
документи, регламентиращи функционирането на структурните фондове. Анали-
зира се правното им регулиране и от българска страна. 

Ключови думи: европейски структурни фондове, правно регулиране, регламенти на 
ЕС, национално законодателство.

LEGAL REGULATION OF THE EU STRUCTURAL FUNDS FOR THE 
PROGRAMMING PERIOD 2021-2027

Chief Assist. Prof. Aglika Kaneva, Ph.D.
Department of Finance, UNWE

Summary: In the paper, the European Structural Funds are presented in the programming 
period 2021-2027. The operational programs are indicated through which the Funds’ 
resources are distributed in Bulgaria. The European statutory documents regulating the 
Structural Funds functioning are reviewed. Their legal regulation on the Bulgarian side 
is also analyzed. 

Key words: European Structural Funds, legal regulation, EU Regulations, national 
legislation.

1. Европейски структурни фондове през периода 2021 – 2027 г.
Средствата определени за икономическо, социално и териториално сближа-

ване в Европейския съюз за програмен период 2021 – 2027 г. възлизат на 330,624 
млрд. евро.

Европейски структурни фондове през периода 2021 – 2027 г. са:
 • Европейски фонд за регионално развитие;
 • Европейски социален фонд плюс;
 • Кохезионен фонд;
 • Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.
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През програмен период 2021 – 2027 г. Европейският фонд за регионално раз-
витие, ЕСФ+, Кохезионният фонд и Европейски фонд за морско дело, рибарство 
и аквакултури подпомагат следните цели на политиката на Европейския съюз:

 - по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен 
икономически преход;

 - по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив 
енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспо-
собяване към изменението на климата и превенция и управление на риска;

 - по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионал-
ната свързаност на информационните и комуникационни технологии;

 - по-социална Европа — реализиране на европейския стълб на социалните 
права;

 - Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и ин-
тегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на 
местните инициативи1.

ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният фонд допринасят за действията на Европейския 
съюз, водещи до увеличаване на икономическото, социалното и териториалното 
сближаване в Съюза, като преследват следните цели: 

 9 „Инвестиции за растеж и работни места в държавите членки и в региони-
те“, подпомагана от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд; и 

 9 „Европейско териториално сътрудничество (Interreg)“, подпомагана от 
ЕФРР2.

Европейската комисия сключва споразумение за партньорство с България, 
определящо стратегията за оптимално използване на структурните фондове в 
страната. България ще получи общо 9484 млн. евро финансиране по линия на 
политиката на сближаване за периода 2021 – 2027 г. България също така получа-
ва 84.94 млн. евро за рибарство и морско дело.

Оперативните програми в България са:
 - Оперативна програма „Развитие на регионите“ 
 - Оперативна програма „Иновации и конкурент-носпособност“ 
 - Оперативна програма „Околна среда“ 
 - Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 
 - Оперативна програма „Електронно управление и ТП“ 
 - Оперативна програма „Наука и образование“ 
 - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
 - Оперативна програма „Храни и основно материално подпомагане“
 - Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 

1 https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/2021_2027/
2 See Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common 

provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion 
Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum 
and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument, 
COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD), p. 27



201

Правното регулиране на структурните фондове обхваща от една страна 
нормативни документи на ЕС, а от друга страна националното законода-
телство в тази област.

2. Нормативни документи на ЕС
Анализът на стратегическите документи и доклади на ниво ЕС и България, 

както и на новите регламенти, свързани с изпълнение на политиката по сближа-
ване на ЕС през периода 2021 – 2027 г., обуславят непосредствените приорите-
ти и задачи, които страната ни следва да реши, използвайки финансирането от 
структурните фондове.

Европейското законодателство в тази област включва регламенти на ЕС от-
носно структурните фондове и решения на Европейската комисия. Правилата 
за четирите структурни фонда на ЕС са изложени в Регламента за определяне 
на общоприложимите разпоредби. В последващи регламенти са определени 
конкретни правила за всеки отделен фонд. Регламентите относно структурните 
фондове са:

 ¾ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за оп-
ределяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за реги-
онално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Ев-
ропейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила 
за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и 
инструмента за управление на границите и визите;

 ¾ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд;

 ¾ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относ-
но Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+);

 ¾ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относ-
но специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудни-
чество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално разви-
тие и инструменти за външно финансиране.

В съответствие с целите на кохезионната политика на Европейския съюз през 
програмен период 2021 – 2027 г. ЕФРР подпомага следните специфични цели: 

Цел на политиката 1: по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иноватив-
ния и интелигентен икономически преход чрез:

 | засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвежда-
нето на модерни технологии; 

 | усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата и 
правителствата; 

 | засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП;
 | развитие на умения за интелигентно специализиране, промишлен преход 
и предприемачеството;

Цел на политиката 2: по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчава-
не на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова 
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икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и упра-
вление на риска чрез: 

 � насърчаване на мерките за енергийна ефективност;
 � развиване на възобновяемите енергийни източници;
 � развиване на интелигентни енергийни системи и мрежи, и съхранение на 

електроенергия;
 � насърчаване на адаптирането към изменението на климата, на предотвра-

тяването и управлението на риска;
 � насърчаване на устойчивото управление на водите;
 � насърчаване на прехода към кръгова икономика;
 � засилване на биоразнообразието, “зелената” инфраструктура в градската 

среда, както и намаляване на замърсяването;
Цел на политиката 3: по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобил-

ността и регионалната свързаност на ИКТ чрез:
 9 повишаване на цифровата свързаност;
 9 развитие на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигент-

на, сигурна и интермодална TEN-T (Трансевропейска транспортна мрежа 
);

 9 развитие на стабилна, устойчива на изменението на климата, интели-
гентна, сигурна и интермодална мобилност на национално, регионално и 
местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T и трансгранич-
на мобилност;

 9 насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност.
Цел на политиката 4: по-социална Европа — реализиране на европейския 

стълб на социалните права чрез:
 - повишаване на ефективността на пазарите на труда и достъпа до качест-

вена заетост чрез развитието на социалните иновации и инфраструктура;
 - подобряване на достъпа до приобщаващи и качествени услуги в областта 

на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие 
на инфраструктурата;

 - повишаване на социално-икономическата интеграция на маргинализира-
ните общности, мигрантите и групите в неравностойно положение чрез 
интегрирани мерки, включително жилищно настаняване и социални 
услуги;

 - гарантиране на равен достъп до здравеопазване чрез развитие на инфра-
структурата, включително първичните здравни грижи;

Цел на политиката 5: Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на 
устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните ра-
йони и на местните инициативи чрез:

 � насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично раз-
витие, културното наследство и сигурността в градските райони; 

 � насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологич-
но развитие на местно равнище, културното наследство и сигурността, 
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включително за селските и крайбрежните райони — посредством водено 
от общностите местно развитие.

Кохезионният фонд подпомага: 
 - Цел на политиката 2: по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване 

на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова 
икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и 
управление на риска; 

 - следните специфични цели съгласно Цел на политиката 3: по-добре свър-
зана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност 
на информационните и комуникационни технологии:

 ¾ развитие на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигент-
на, сигурна и интермодална TEN-T;

 ¾ развитие на стабилна, устойчива на изменението на климата, интели-
гентна, сигурна и интермодална мобилност на национално, регионално и 
местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T и трансгранич-
на мобилност;

 ¾ насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност3.
ЕФРР финансира интегрираното териториално развитие в рамките на програ-

мите по целите:
 - „Инвестиции за растеж и работни места в държавите членки и в региони-

те“, подпомагана от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд; и
 - „Европейско териториално сътрудничество (Interreg)“, подпомагана от 

ЕФРР.
Административното опростяване е определено като ключова цел за следва-

щия програмен период 2021 – 2027 г. Опитът показва, че правилата са прекалено 
сложни и разпокъсани между отделните европейски фондове и форми на финан-
сиране, което води до ненужно натоварване за ръководителите на програмите и 
крайните бенефициенти4. 

Предварителните условия от програмен период 2014—2020 г. са заменят с 
благоприятстващи условия. Те са по-малко на брой, по-съсредоточени върху це-
лите на съответния фонд на Европейския съюз и за разлика от периода 2014—
2020 г. се наблюдават и прилагат през целия период. Държавите членки няма 
да могат да декларират разходи, свързани с конкретни цели, докато не бъде из-
пълнено благоприятстващото условие. Това ще гарантира, че съфинансираните 
операции са в съответствие с политиката на Европейския съюз.

3 See Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional 
Development Fund and on the Cohesion Fund COM/2018/372 final – 2018/0197 (COD), pp. 15-17

4 See Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common 
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion 
Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum 
and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument, 
COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD), p. 1



204

По ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд първоначално ще бъдат програмира-
ни само първите 5 години от програмния период 2021—2027 г. Средствата за 
последните 2 години от периода ще се разпределят на основата на съществен 
и задълбочен междинен преглед, водещ до съответното препрограмиране през 
2025 г. Прегледът ще се базира на първоначалните приоритети и цели на про-
грамите и ще вземе предвид напредъка при постигането на целите до края на 
2024 г., промените в социалноикономическата ситуация и новите предизвикател-
ства, посочени в препоръките за отделните страни-членки.

За да бъде по-гъвкаво програмирането, ще има праг от 5% на равнището на 
приоритетите, под който ще бъде възможно да се коригира разпределянето на 
средства в рамките на програмата без да е необходимо формално изменение на 
програмата.

Броят на проверките и одитите ще бъде значително намален. Това ще намали 
административната тежест за програмните органи и бенефициентите.

Ставките на съфинансиране за трите фонда ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд 
се връщат до равнищата си от преди финансовата криза. Ставките на съфинанси-
ране от Европейския съюз за тези три фондове нараснаха през програмен период 
2007—2013 г. Това стана в отговор на финансовата криза, за да се поддържат 
инвестициите от съществена важност във време на строги бюджетни ограни-
чения в публичния сектор. Високите ставки на съфинансиране от Европейския 
съюз вече не са необходими, а и по-ниските ставки насърчават ангажираността. 
По-ниските ставки на съфинансиране от Европейския съюз също така ще пови-
шат общия бюджет на политиката на сближаване, като се взема предвид нацио-
налното съфинансиране. Това също така води до по-голяма финансова гъвкавост 
за страните-членки, тъй като ставките на съфинансиране на равнище програма и 
приоритет могат да бъдат установени гъвкаво5.

3. Национално законодателство
Споразумението за партньорство е документът, който определя целите и 

приоритетите на България при използване на средствата от структурните фон-
дове за периода 2021 – 2027 г., като очертава основните инвестиционни сфери 
и дейностите за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж. 
Споразумението се разработва при спазване на принципите на партньорство 
и прозрачност, осигуряващи участие на социално-икономическите партньори, 
местните власти, неправителствените организации, академичната общност и 
гражданите. Дейностите, предвидени в него, са основата за ефективното и ка-
чествено използване на структурните фондове. Споразумението за партньорство 
на България се одобрява от Европейската комисия.

5 See Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common 
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion 
Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum 
and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument, 
COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD), pp. 8-11
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Оперативната програма е документ, представен от страна-членка и одобрен 
от Европейската комисия, установяващ стратегия за развитие със съгласувани 
приоритети, която да бъде реализирана с помощта на европейските фондове. Ре-
дица постановления и решения на Министерски съвет определят функциите на 
отговорните институции и правилата за протичане на процеса на управление на 
структурните фондове в България. Постановленията на Министерски съвет са:

 - ПМС 142 от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните до-
кументи на Република България за управление на средствата от фондовете 
на ЕС за програмния период 2021-2027 г.

Решенията на Министерски съвет включват:
 • РМС № 368 от 25 юни 2019 г. за одобряване на списък с действия, отговор-

ни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните 
отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския 
фонд за морско дело и рибарство, фонд „Убежище и миграция“, фонд „Въ-
трешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите за 
програмен период 2021–2027 г.

 • РМС № 335 от 7 юни 2019 година за одобряване на индикативно финан-
сово разпределение на средствата от Европейския социален фонд+, Евро-
пейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за програмен 
период 2021-2027 г. по цели на политиката и програми.

 • РМС № 196 от 11.04.2019 г. за одобряване на Анализ на социално – иконо-
мическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на национал-
ните приоритети за периода 2021-2027 г.
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МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА УРЕДБА НА ПРАВОТО НА КОЛЕКТИВНО 
ПРЕГОВАРЯНЕ И НА НЯКОИ ДРУГИ ФОРМИ НА СОЦИАЛЕН  

ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ

гл. ас. д-р Паунита Петрова1

СУ „Св. Климент Охридски“, paunita@abv.bg 

Резюме: Правото на колективно преговаряне е колективният аспект на правото на 
труд и заедно с други права от тази категория защитават общия интерес от по-
лагане и използване на труда. То има своята международноправна уредба в конвен-
циите на Международната организация на труда, Европейската социална харта 
(ревизирана) и др. Тези права са имплементирани в националното ни законодател-
ство и стоят в основата на социалния диалог в България, като се развиват в негови 
форми и проявления.

Ключови думи: Право на колективно преговаряне, социален диалог, международ-
ноправна уредба

INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK OF THE RIGHT TO COLLECTIVE 
BARGAINING AND OF SEVERAL OTHER FORMS OF SOCIAL  

DIALOGUE IN BULGARIA

Ass. Prof. Paunita Petrova, Phd
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, paunita@abv.bg 

Summary: The right to collective bargaining is the collective aspect of the labour law, and 
along with other rights in this category, it protects the common interest in carrying out 
and using labour. It has its own international legal framework in the conventions of the 
International Labour Organization, European Social Charter (revised), etc. Such rights 
are implemented in our national legislation and lay down the principles of social dialogue 
in Bulgaria by developing in its forms and manifestations.

Key words: Right to collective bargaining, social dialogue, international legal framework

1 Паунита Петрова е главен асистент в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. 
Климент Охридски”. Доктор е по международно право и международни отношения. Член на 
Икономическия и социален съвет на Република България. Член на Комисията по трудово зако-
нодателство, на Комисията по осигурителни отношения и на Комисията по доходи и жизнено 
равнище на Националния съвет за тристранно сътрудничество към Министерски съвет. Член на 
Националния съвет за насърчаване на заетостта към Министерство на труда и социалната поли-
тика. Член на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж и арбитър 
към НИПА. Член на редица други органи на социалния диалог и работни групи за промени в 
социалното законодателство. Юридически съветник в Конфедерация на труда „Подкрепа“.
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Правото на колективно преговаряне е колективният аспект на правото на труд 
и заедно с други права от тази категория защитават общия интерес от полагане и 
използване на труда. То има своята международноправна уредба в конвенциите 
на Международната организация на труда (МОТ), Европейската социална харта 
(ревизирана) (ЕСХ (р)) и др. международноправни източници. Това право е им-
плементирано в националното ни законодателство и практика и стои в основата 
на социалния диалог в България, като се развива като една от неговите проявни 
форми.

Най-важните универсални международноправни източници на правото на 
колективно преговаряне са Конвенция № 98 за правото на организиране и на 
колективното преговаряне и Конвенция № 154 за насърчаване на колективното 
преговаряне на Международната организация на труда. 

Правото на колективно преговаряне е част от системата от права, защитени от 
МОТ и има значение за осигуряване осъществяването на другите трудови права 
от тази система. Някои автори го разглеждат като „имплицитно право“ на синди-
калната свобода, установена в Устава на МОТ и в Конвенция 87, тъй като изра-
зява богатството на синдикалната свобода и многообразието на нейните изяви2.

Конвенция 98 е приета на 01 юли 194(1) г. от Генералната конференция на 
МОТ на своята тридесет и първа сесия. Влиза в сила на 18 юли 195(7) г.. Тя е 
една от фундаменталните конвенции на МОТ, а правото на колективно прегова-
ряне ведно със свободата на сдружаване се е превърнало в един от отрасловите 
принципи на международното трудово право, които са прогласени в Деклараци-
ята на МОТ за основните принципи и права в областта на труда и механизъм за 
нейното прилагане от 199(8) г.3.

Адресати на права по Конвенция 98 са трудещите се. Според конвенцията 
трудещите се се ползват от надлежна защита срещу всякакви дискриминацион-
ни действия, насочени към накърняване на синдикалната свобода в областта на 
заетостта. Закрилата се прилага по отношение на действия, които целят: да се 
подчини заетостта на трудещия се на изискването да не членува или да престане 
да членува в синдикална организация; да се уволни трудещия се или по всякакъв 
друг начин да му навреди заради неговото членуване в синдикална организация 
или участие в синдикална дейност в извънработно време или със съгласието на 
работодателя – в работно време. 

Организациите на трудещите се и на работодателите се ползват от надлежна 
защита срещу всякакви действия на вмешателство на едни спрямо други, осъ-
ществявани било пряко, било от техни дейци или членове при образуването, в 
дейността на организациите и в тяхното управление. По смисъла на тази норма 
към действия на вмешателство се приравняват и мерките, насочени към създа-
ване на организации на трудещите се, подчинени на работодателя или на орга-
низация на работодатели, или към поддържане на организации на трудещите се 

2 Вж. Мръчков, В. Международно трудово право. София. Издателство „Сиби“. 2000, стр. 114, позо-
вавайки се на Betten, L. International Labour Law. Selected Issues. Kluwer. 1993, pp. 67-68.

3 Приета на 86-тата сесия на Международната конференция на труда в Женева, 18 юни 199(8) г..
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чрез финансови средства или по друг начин с намерение тези организации да се 
поставят под контрола на работодателя или на организация на работодателите. 

Конвенция 98 създава задължение за държавите да вземат подходящи мер-
ки, съответстващи на националните условия, за да се поощри и съдейства за 
най-пълното развитие и използване на процедурите за доброволно провеждане 
на преговори за сключване на колективни трудови договори между работода-
телите и организациите на работодателите, от една страна, и организациите на 
трудещите се, от друга, с цел да се уредят по този начин условията на труда. 

Конвенцията 98 допуска и някои изключения:
1. Конвенцията предоставя на националните законодателства на държави-

те – страни по нея, да определят в каква степен гаранциите, предвидени от 
нея, ще се прилагат към въоръжените сили или към полицията.

2. Конвенцията не урежда положението на държавните служители. Но това 
не може по никакъв начин да се тълкува като накърняваща техните права 
или положение. Комитетът по прилагане на конвенциите и препоръките на 
МОТ също е изразил становище, че макар чл. 6 от Конвенцията да изключ-
ва от нейния обхват държавните служители, ангажирани с управлението 
на държавата, останалите категории държавни служители би следвало да 
имат право да участват в колективното преговаряне за условията им на 
труд, вкл. и заплатите4.

Конвенция 154 за насърчаване на колективното преговаряне на Международ-
ната организация на труда е приета на 3 юни 198(1) г. от Генералната конферен-
ция на МОТ на своята шестдесет и седма сесия. 

Тя се прилага за всички отрасли на икономическата дейност.
Конвенцията дава легална дефиниция на понятието „колективно преговаря-

не“. За целите на тази конвенция терминът „колективно преговаряне“ означава 
всички преговори, които се водят между работодател, група работодатели или 
една или повече организации на работодатели, от една страна, и една или повече 
организации на работници, от друга, с цел:

а) определяне на условията на труд и заетост и / или
б) регулиране на отношенията между работодатели и служители и / или
в) регулиране на отношенията между работодатели или техните организации 

и работническа организация или организации.
Ако националното законодателство или практика признават съществуването 

на представители на работниците, както е определено в член 3, буква б) от Кон-
венцията за представителите на работниците от 1971 г., тогава националното 
законодателство или практика могат да определят до каква степен за целите на 
тази конвенция терминът „колективно преговаряне“ се прилага и за преговори 
с тези представители. Когато терминът „колективно договаряне“ се разпрости-
ра и върху преговорите с представителите на работниците при необходимост 
трябва да се предприемат подходящи мерки, за да се гарантира, че присъствието 

4 Анализ на Икономическия и социален съвет на тема: Приложението на конвенциите и препоръ-
ките на МОТ в България, с. 14, http://www.esc.bg/bg/activities/analysis?start=6.
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на тези представители не отслабва позициите на съответните работнически 
организации.

Задължения за държавите по Конвенция 154:
1. Да съдействат на колективното преговаряне, като предприемат мерки, съ-

ответстващи на националните условия.
2. Предприетите мерки трябва да са насочени към следното:
а) колективно преговаряне да е възможно за всички работодатели и всички ка-

тегории работници в областите на дейност, предвидени в тази конвенция;
б) колективното преговаряне постепенно да се разширява до всички въпроси, 

обхванати от тази конвенция;
в) да се насърчава разработването на правила за процедури, съгласувани с 

организациите на работодателите и работниците;
г) колективното преговаряне да не е възпрепятствано от липсата на прави-

ла, които ги регулират или от непълния или неподходящ характер на тези 
правила;

д) органите и процедурите за разрешаване на трудови спорове да са създаде-
ни по такъв начин, че да улесняват колективното преговаряне.

Конвенция 154 допуска изключение по отношение на въоръжените сили и 
полиция. Националното законодателство или практика могат да определят сте-
пента, до която гаранциите, предвидени в тази конвенция, се прилагат за въоръ-
жените сили и полицията.

По отношение на държавната служба националното законодателство или на-
ционалната практика могат да предписват специални условия за прилагане на 
тази конвенция. Това не бива да се разглежда като изключение от обхвата на 
конвенцията, а само като допустимост на специални условия.

Европейската социална харта (ревизирана) на Съвета на Европа, която е 
приета 199(6) г. и влиза в сила през 199(9) г., на регионално европейско ниво 
също гарантира, макар и с по-мек подход, в своята Част I, пункт 6 правото на 
всички работници и работодатели да сключват колективни трудови договори. В 
Хартата няма предвидени изключения по отношение на правото на колективно 
преговаряне.

Разгледаните международноправни актове уреждат нормативно и гаранти-
рат правото на организациите на трудещите се да сключват колективни трудови 
договори с работодателите и техните организации, за да уредят условията на 
труда. На това право кореспондира общото задължение за държавите да го въ-
ведат във вътрешното си законодателство и практика и да гарантират неговото 
изпълнение5.

Република България е страна по Конвенция 98 на МОТ и по ЕСХ (р) и е поела 
задължението да въведе правото на колективно преговаряне в своето национално 

5 Някои автори говорят за трипартидна типология на задълженията, т. е. открояват в задълженията 
на държавите следните три елементи: защита, уважение и изпълнение на социалните права. Вж. 
Ssenyonjo M. Economic, Social and Cultural Rights in International Law. Second Edition. Bloomsbury 
Publishing. 2016, pp. 23-26.
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законодателство и практика. Конвенция 154 все още не е ратифицирана, но текат 
консултации за нейната ратификация.

В изпълнение на това в българското законодателство правото на колективно 
трудово договаряне е уредено нормативно в глава IV на Кодекса на труда, озагла-
вена „Колективен трудов договор“ – чл. 50 – 60. 

Според правната уредба в Кодекса на труда предмет на колективния трудов 
договор са въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и 
служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. Създаде-
на е забрана колективният трудов договор да съдържа клаузи, които са по-небла-
гоприятни за работниците и служителите от установените в закона.

Равнищата на колективното трудово договаряне са: предприятие, бранш/от-
расъл, община.

В Закона за държавния служител с редакция от 201(6) г. се предвиди възмож-
ност в чл. 46а. със споразумение между синдикалните организации на държав-
ните служители и Министерския съвет да се уреждат структурата, обхватът и 
формите на сътрудничество. Това обаче не изпълва съдържанието на колектив-
ното трудово преговаряне съгласно международноправните норми. Считам, че 
по отношение на държавните служители българската държава продължава да 
бъде в неизпълнение на международноправните си задължания да им гарантира 
правото на колективно преговаряне, тъй като Конвенция 98 не урежда колек-
тивното преговаряне с държавните служители, но не може да се тълкува като 
накърняваща техните права и положение. ЕСХ (р) защитава правото на колек-
тивно преговаряне на всички, които полагат труд независимо от това дали са на 
държавна служба или не.

Друга форма на социален диалог е правото на представителите на работници-
те да участват в процедури на консултации с представители на работодателите и 
на правителството по въпросите, отнасящи се до дейността на МОТ.

То е гарантирано от Конвенция № 144 на МОТ. Конвенцията е приета на 21 
юни 197(6) г. от Генералната конференция на МОТ на своята шестдесет и първа 
сесия. 

Конвенция 144 създава задължение за държавите-страни по нея, да осъщест-
вяват процедури, гарантиращи ефективни консултации между представителите 
на правителството, работодателите и работниците по въпросите, отнасящи се до 
дейността на МОТ. Характера и формата на самите процедури се определят от 
страните в съответствие с националната практика след консултации с предста-
вителните организации, където такива съществуват и където подобни процедури 
все още не са установени. 

Процедурите обхващат консултации за:
 • отговорите на правителствата на въпросници, свързани с дневния ред на 

Международната конференция на труда, както и по коментарите по пред-
лаганите текстове, които ще се обсъждат от конференцията;

 • предложенията, направени пред компетентния орган или органи на държа-
вата, във връзка с представянето на конвенциите и препоръките, съгласно 
чл. 19 от Устава на МОТ;
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 • повторното разглеждане на съответни интервали на нератифицираните кон-
венции и препоръки, за да се обсъди какви мерки могат да се предприемат 
за насърчаване тяхното прилагане и, когато е възможно, ратифициране;

 • въпросите, възникващи във връзка с докладите, които следва да се пред-
ставят на Международното бюро на труда съгласно чл. 22 от Устава на 
МОТ;

 • предложенията за денонсиране на ратифицирани конвенции. 
Съпътстващи задължения за държавите:

 • компетентният държавен орган носи отговорност за административното 
осигуряване на процедурите, предвидени в тази конвенция. 

 • работодателите и работниците следва да бъдат представени на равна ос-
нова във всички органи, с посредничеството на които се осъществяват 
консултации; за осъществяване на процедурите представителите на рабо-
тодателите и работниците следва да бъдат избирани свободно от своите 
представителни организации, където такива съществуват. 

 • за финансиране на необходимото обучение на участниците в такива про-
цедури се набелязват подходящи мерки между компетентния държавен ор-
ган и представителните организации, където такива съществуват. 

 • за да се осигури съответното обсъждане на въпросите, посочени в конвен-
цията, следва да се провежда консултация на определени интервали, за 
които е постигнато съгласие, но не по – малко от веднъж в годината.

 • компетентният орган издава годишен доклад за осъществяване на проце-
дурите, предвидени в тази конвенция, когато счете за необходимо и след 
консултации с представителните организации, където такива съществуват.

Правото на представителите на работниците да участват в процедури на кон-
султации с представители на работодателите и на правителството по въпросите, 
отнасящи се до дейността на МОТ, стои в основата на тристранното сътрудни-
чество в България като една от основните форми на социалния диалог.

Законодателната уредба на тристранното сътрудничество се съдържа в чл. 
3-3е Кодекса на труда.

Според тези норми на Кодекса на труда тристранното сътрудничество обхва-
ща правното регулиране на трудовите и осигурителните отношения, както и въ-
просите на жизненото равнище.

Състои се в консултации между държавата и представителните организа-
ции на работниците и служителите и на работодателите. Тези консултации под 
формата на дискусии и обсъждания, целят постигане на по – пълно и обхватно 
изясняване на въпросите, предмет на разглеждане и правно регулиране. Те се 
провеждат на един предварителен етап, преди приемане на съответния норма-
тивен акт. Провеждането им е задължително и е процесуална предпоставка за 
законосъобразността на акта. Нямат обвързващ характер, т. е. решенията на кон-
султативните тристранни органи не обвързват законодателния или изпълнител-
ния орган.
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Тристранното сътрудничество е институционализирано в национална систе-
ма от органи на различни нива. Органите за тристранно сътрудничество съглас-
но чл. 3а-3б Кодекса на труда са: 

§ Националният съвет за тристранно сътрудничество;
§ Отраслови, браншови съвети за тристранно сътрудничество;
§ Общински съвети за тристранно сътрудничество. 
Със специални закони се създават и други органи за тристранно сътрудни-

чество, като например: Надзорният съвет на Националния осигурителен инсти-
тут с Кодекса за социално осигуряване; Националният съвет по условията на 
труд със Закона за здравословни и безопасни условия на труд; Националният 
съвет по насърчаване на заетостта със Закона за насърчаване на заетостта и др.

Идеята на социалното сътрудничество е посредством диалог да се доближат 
позициите на трите заинтересовани страни – държава, работодатели и работни-
ци, представлявани от техните организации, да се отчетат интересите на всяка 
една от тях и чрез взаимни компромиси и отстъпки да се постигнат изгодни за 
всички, но социално по – справедливи решения.

В заключение, формите на социален диалог, които са познати в България 
имат, имат своята международноправна уредба и то основно в конвенциите на 
Международната организация на труда. Гарантираните в тях права са не само 
обвързващи за България, в случаите, когато се е присъединила към съответния 
международноправен акт, но те допринасят за развитието на социалния диалог в 
различните му форми и проявления. 
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Резюме: Докладът представя принципите, правилата и основните елементи, кои-
то изграждат централизирания механизъм за преструктуриране на кредитни ин-
ституции в банковия съюз. Правните аспекти се разглеждат от перспективата 
на присъединяващите се държави членки и най-важните предизвикателства, пред 
които се изправят националните органи за преструктуриране при осъществява-
не на тясното сътрудничество за целите на преструктурирането на проблемни 
банки. 

Ключови думи: преструктуриране, банков съюз, Eдинен механизъм за преструкту-
риране, банки.

THE SINGLE RESOLUTION MECHANISM – LEGAL FRAMEWORK 
ANDPHILOSOPHY OF COOPERATION 

Neli Madanska, PhD
Bulgarian national bank

Summary: This report presents the principles, rules and main elements that form the 
centralized resolution mechanism for credit institutions in the Banking Union. The legal 
aspects are discussed from the perspective of the participating Member States and the 
most important challenges that national resolution authorities face in the process of close 
cooperation for the purpose of resolution of failing banks. 

Key words: resolution, Banking Union, Single Resolution Mechanism, banks 

Въведение
В средата на 2020 г. се осъществи първото разширяване на банковия съюз 

извън еврозоната. С две свои решения Европейската централна банка установи 
тясно сътрудничество с Българската народна банка и с централната банка на 

1 Отговорността за съдържанието на този документ се носи от автора. Мненията, представени в 
доклада, не изразяват непременно официалната позиция на институцията, в която авторът работи.
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Република Хърватия2, в резултат на което двете държави-членки се присъедини-
ха към Единния надзорен механизъм3 и придобиха качеството участващи държа-
ви по смисъла на член 2, т. 1 от Регламент (ЕС) № 1024/20134. 

Присъединяването към ЕНМ има за последица автоматично присъединяване 
към втория стълб на банковия съюз – Единния механизъм за преструктуриране. 
Тази последица е посочена изрично в съображение 17 от преамбюла към Регла-
мент (ЕС) № 806/20145 и осигурена чрез текста на член 4, параграф 1 от същия 
регламент, според който участващите държави членки по смисъла на член 2 от 
Регламент (ЕС) № 1024/2013 се считат за участващи държави членки за целите 
на Регламент (ЕС) № 806/2014. По този начин надзорът и преструктурирането 
на кредитни институции функционират като два допълващи се аспекта на из-
граждането на вътрешния пазар на финансови услуги, чието прилагане на едно 
и също равнище (банковия съюз) е взаимно свързано. 

Установяването на тясно сътрудничество между централната банка на държа-
ва-членка на ЕС и ЕЦБ, освен всичко друго, съществено променя перспективата, 
от която режимът на преструктурирането на кредитните институции се анализи-
ра, прилага и изпълнява. Това естествено провокира интереса към институцио-
налната архитектура на ЕМП и към нормативния подход, който е използван за 
да се осигури функционирането на механизма и сработването на отделните му 
елементи. Настоящият доклад е фокусиран върху някои основни аспекти по тази 
тема. 

ЕМП като част от регулацията на кредитните институции
В основата на EMП стои осъзнатата необходимост от хармонизиран и на-

дежден режим, който да дава възможност за избягване на неблагоприятните 
последици от несъстоятелността на банките, свързани с по-бавните и скъпи 
процедури, и с риска от разпространяване на проблемите, но заедно с това да 
осигури защита за публичните финанси и да възстанови пазарната дисциплина. 
При финансовите сътресения в Европа от първото десетилетие на 21 век става 
ясно, че държавите не разполагат с точни инструменти за реакция по отношение 
на проблемните банки, работещи на глобалните пазари. За запазването на важни 

2 Решение (ЕС) 2020/1015 на Европейската централна банка от 24 юни 2020 г. за установяване 
на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и Българската народна банка 
(ЕЦБ/2020/30) и Решение (ЕС) 2020/1016 на Европейската централна банка от 24 юни 2020 го-
дина за установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и Hrvatska 
narodna banka (ЕЦБ/2020/31), ОВ на ЕС, L, 13.7.2020 г. 

3 Тук и нататък в текста ще бъдат използвани абревиатури както следва: EЦБ (Европейска цен-
трална банка), ЕМП (Единен механизъм за преструктуриране), ЕНМ (Единен надзорен механи-
зъм), ЕСП(Единен съвет за преструктуриране), ЕФП (Единен фонд за преструктуриране)

4 Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската 
централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор 
над кредитните институции 

5 Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за уста-
новяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни 
институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструкту-
риране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010
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финансови услуги за гражданите и бизнеса се налага правителствата да вложат 
в банките значителни публични средства6. Тази интервенция успява да предо-
тврати масови банкови фалити и икономически сътресения, но от друга страна 
тежестта от влошените публични финанси се поема от данъкоплатците, а освен 
това остава нерешен въпросът как да се процедира с институциите и групите от 
финансовия сектор, които изпитват затруднения, без при това да бъдат нарушени 
правилата за държавната помощ и за защита на конкуренцията7. Специално 
за еврозоната кризата, която започва като банкова криза, прераства в криза на 
държавния дълг и засяга паричния съюз, затова първите взети мерки са предназ-
начени предимно да стабилизират и да овладеят тази неблагоприятна ситуация. 
Следващите европейски инициативи за ефективно управление на кризи в евро-
зоната се насочват към създаване на правна рамка, която да направи кредитните 
институции и регулаторите подготвени за бъдещи икономически и финансови 
сътресения. В резултат на това се поставят основите на банковия съюз, чиито 
два стълба – ЕНМ и ЕМП са завършени, а третият стълб – европейската система 
за гарантиране на депозитите е в процес на изграждане. 

ЕМП има за цел вече не просто да се справи с бъдещи кризи, а да предотврати 
такива, чрез планиране, подготовка и превенция. Не без основание се определя 
като най-амбициозния интеграционен проект от създаването на единната валу-
та, тъй като предвижда участниците в него да прехвърлят отделни елементи от 
контрола върху най-големите си банки на наднационална структура. Регламент 
(ЕС) № 806/2014 (Регламентът за преструктурирането) поставя в основата на 
ЕМП еднообразни правила за преструктуриране и еднакви условия за финан-
сиране на преструктурирането във всички участващи държави, които се прила-
гат от централизиран орган – ЕСП, в сътрудничество с националните органи за 
преструктуриране. Механизмът включва набор от инструменти за навременна 
намеса по отношение на проблемна институция, така че да се гарантира непре-
къснатост на критичните финансови и икономически функции, като се сведат 
до минимум въздействието върху икономиката и финансовата система, а също и 
разходите за данъкоплатците. 

6 По официални данни, в периода 2008 г. – 2011 г. Европейската комисия е одобрила мерки за дър-
жавни помощи за финансовите институции на стойност 4,5 трлн. евро (равняващи се на 37 % от 
БВП на ЕС). За прецизност следва да се посочи, че тази ситуация не е изолирана в рамките на 
ЕС. Финансовата криза на глобално ниво показва същите неблагоприятни тенденции. Особено 
отчетливо проблемът с липсата на инструменти за справяне с верижното разпространение на 
сътресенията във финансовия сектор се проявява при трансграничните случаи, където се оказва 
крайно недостатъчно да се разчита на сътрудничеството между регулаторните органи от различ-
ните държави. Различните политики и подходи на правителствата съответно водят до пораждане 
на несигурност сред глобалните „играчи“ на пазара на финансовите услуги, до засягане на до-
верието в пазара и в крайна сметка до решение на държавите да се намесят с публични средства 
за спасяване на установените на техните територии финансови институции. Повече – в Geneva 
Reports on the World Economy 12, A Safer World Financial System: Improving the Resolution of 
Systemic Institutions, International Center for Monetary and Banking Studies &Centre for Economic 
Policy Research, 2010, p. 21

7 Европейска комисия, Съобщение за медиите, Брюксел, 6 юни 2012 г., https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/bg/IP_12_570 
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Важно да се подчертае, че ЕМП е изграден и продължава да се изгражда ус-
поредно с въвеждането на хармонизирани правила за възстановяване и прес-
труктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници на ниво 
ЕС, за което европейският законодател е използвал инструмента на директива-
та – Директива 2014/59/ЕС (Директивата за преструктурирането)8. Правилата 
за ЕМП надграждат и се съчетават с Директива 2014/59/ЕС и споделят общата 
цел за запазване на финансовата стабилност, защита на вложителите и публич-
ните средства9. Така се оформя европейският модел на преструктурирането на 
кредитни институции, който се основава на правилото, че загубите следва да 
се поемат първо от акционерите, а след тях — от кредиторите, при условие че 
нито един кредитор не поема по-големи загуби от тези, които би поел, ако ин-
ституцията беше ликвидирана чрез обичайно производство по несъстоятелност. 
Предвидените специални правомощия и инструменти са общи за Регламента и 
Директивата за преструктурирането и позволяват да бъде запазен непрекъснат 
достъпът до депозитите и платежните транзакции на проблемната кредитна ин-
ституция, при необходимост да бъдат преобразувани капитал или задължения 
(инструмент за споделяне на загуби), или да бъдат продавани рентабилни час-
ти на проблемната институцията и загубите да се разпределят по справедлив 
и предвидим начин. По този начин както ЕСП, така и органите за преструкту-
риране на участващите държави, при упражняването на функциите си прила-
гат хармонизирани материално правни разпоредби. В съответствие с целта за 
свеждане до минимум на разходите за данъкоплатците, от банките се очаква да 
участват във финансирането на преструктурирането чрез вноски в механизмите, 
изградени за тази цел. На ниво ЕС това са националните механизми за финанси-
ране на преструктурирането. В еврозоната Регламентът за преструктурирането 
предвижда набиране на вноските в ЕФП като общ механизъм, чрез който да се 
финансира преструктурирането на кредитните институции в рамките на банко-
вия съюз. 

Правна природа на единния орган за преструктуриране 
Според член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 806/2014, ЕСП е специал-

на агенция, със структура, която съответства на неговите задачи. Т.е. – ЕСП не 
е институция на ЕС, предвидена в Учредителните договори, а специализирана 
агенция, създадена с акт на вторичното право. По обща дефиниция агенциите 
се създават за изпълнение на специфични задачи от техническо, научно-изсле-
дователско или управленско естество и въвеждат децентрализация и делокация 
на дейностите на ЕС, като интегрират разнообразни групи интереси към тези 
8 Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създа-

ване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестицион-
ни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 
2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на 
регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

9 За преплитането между двата режима говори генералният адвокат M. Campos Sánchez-Bordona 
в заключението си по Дело C 255/18, State Street Bank International GmbH срещу Banca d’Italia, 
представено на 26 юни 2019 година
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дейности и спомагат за подобряване на диалога между различни сектори на ниво 
ЕС10. Тази обща характеристика може да бъде съотнесена и към ЕСП, който 
според структурата, функциите и задачите си, е от типа регулаторни агенции. 
Особеност на регулаторните агенции е, че са независими органи, разполагащи 
с правосубектност, предоставят общи правила и услуги в определени сектори, 
органите им за управление се състоят от представители на държавите членки 
и някои представители на Комисията и се финансират от бюджета на ЕС, или 
от директни приходи от такси или плащания. На агенциите не са предоставени 
правомощия за приемане на общи регулаторни мерки. Те се ограничени до при-
емане на самостоятелни индивидуални решения в специфични области, където 
са необходими технически експертни знания, при ясни и точно определени усло-
вия и без делегиране на дискреционни правомощия, или правомощия да приемат 
законодателни актове11. 

Като се има предвид, че ЕСП се създава за целите на ключови политики в об-
ластта на финансовите услуги, свързани с устойчивостта на кредитните институ-
ции и финансовата стабилност на държавите членки и на ЕС като цяло, възниква 
въпросът до къде се простират границите, в които могат да бъдат предоставяни 
правомощия на ЕСП, без да бъдат засегнати конституционните устои на Съюза. 
Дебатът за овластяването на агенциите не е нов за ЕС. Доктрината Meroni, ар-
гументирана в решението на Съда на ЕО по Дело 9/56 Meroni & Co, Industrie 
Metallurgiche SpA v. High Authority (1958), на един ранен етап извежда принци-
па за баланса на правомощията като водещ за институционалното устройство 
на Общността и като фундаментална гаранция, съдържаща се в Учредителните 
договори. Поради обстоятелството, че делегирането на правомощия на агенции 
или други сходни формирования нито е предвидено в Договорите, нито изрич-
но е преклудирано с тях, Съдът стига до заключението, че делегиране на пра-
вомощия е възможно. Но заедно с това Съдът прави разлика в последиците от 
делегирането, според критерия дали то включва ясно определени изпълнителни 
правомощия, чието упражняване подлежи на строг контрол от гледна точка на 
обективни критерии, определени от делегиращия орган, или води до предоставя-
не на „дискреционно правомощие, предполагащо широка свобода на преценка, 
което може в зависимост от неговото упражняване да представлява изпълнение 
на същинска икономическа политика“. И ако в първия случай предоставянето на 
правомощия на органи, извън предвидените в Учредителните договори, е при-
емливо, то делегирането от втория вид е несъвместимо с тях. 

С развитието на единния пазар и усложняването на сферите на сближаване 
между държавите-членки на ЕС се увеличава броят на агенциите, в това число 

10 Попова, Ж., Европейският съюз след Договора от Лисабон, Дипломатически институт, София, 
2015, стр. 382

11 Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, Европейските агенции – Пъ-
тят напред, Брюксел, 11.3.2008, COM(2008) 135 окончателен; виж също Communication from the 
Commission, The operating framework for the European Regulatory Agencies, Brussels, 11.12.2002, 
COM(2002) 718 final 
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и на регулаторните агенции12. Развитие получават също секторните практики 
и юриспруденцията относно институционалния баланс. Принос за това има и 
създадената с Договора за функционирането на ЕС институционална рамка, и 
по-специално член 263 и член 277 ДФЕС, които позволяват изрично на органи-
те, службите или агенциите на Съюза да приемат актове с общо приложение. 
В по-новата си практика Съдът на ЕС приема, че специално в сферата на фи-
нансовите услуги, делегирането на правомощия на органи с висока степен на 
професионална компетентност, трябва да се разглежда като част от съответен за-
конодателен пакет, който е насочен към осигуряване на сътрудничеството между 
органите на Съюза и националните органи. В тази връзка и за тази цел пакетът 
от актове на вторичното право предоставя на агенциите правомощия за намеса 
в отговор на неблагоприятни тенденции, заплашващи финансовата стабилност 
в рамките на Съюза и доверието на пазара13. Когато това делегиране е съчетано 
с ясни рамки за упражняване на правомощията, прозрачност и възможност за 
съдебен контрол, Съдът на ЕС го приема за съвместимо с ДФЕС.

По отношение на централизирания механизъм на преструктурирането евро-
пейският законодател се е съобразил с обсъдения принцип на институционалния 
баланс, с правилото, че „единствено институции на Съюза могат да определят 
политиката на Съюза за преструктуриране“, както и с обстоятелството, че „при 
приемането на всяка конкретна схема за преструктуриране е налице свобода 
на преценка“. Затова е предвидил, че прилагането на ЕМП ще се осъществява 
от ЕСП, чрез „подходящо участие на Съвета и Комисията в качеството им на 
институции, които могат да упражняват изпълнителни правомощия в съответ-
ствие с член 291 ДФЕС“ (съображение 24 към преамбюла на Регламент (ЕС) 
№ 806/2014). С Регламента за преструктурирането Комисията е овластена да 
извършва оценката на онези аспекти на решенията на ЕСП, по отношение на 
които съществува свобода на преценка. Предвижда се Съветът, по предложе-
ние на Комисията, да упражнява контрол върху оценката на ЕСП за наличие на 
обществен интерес от преструктурирането и относно използването на ЕФП за 
финансиране на преструктурирането. Освен това, член 30, параграф 2 от Регла-
мент (ЕС) № 806/2014 изрично предвижда, че ЕСП осъществява дейността си 
в тясно сътрудничество с националните органи за преструктуриране. Ефектът 
от тези принципни положения, следвани при създаването на ЕМП, се проявява 
както в уредбата на състава и управленската структура на ЕСП, така и в начина 
на неговото функциониране. 

Разпределение на правомощията
По силата на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014, режимът на преструктури-

рането в рамките на банковия съюз обхваща три категории субекти, установени 

12 За тенденциите в „агенцификацията“ на ЕС и съвременните интерпретации на доктрината 
Meroni виж при Chamon, M., EU agencies: does the Meroni Doctrine make sense?, https://biblio.
ugent.be/publication/1096117/file/6745309.pdf

13 Виж решението по Дело C 270/12 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 
срещу Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз
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в участваща държава членка – кредитни институции; предприятия майки, вклю-
чително финансови холдинги и смесени финансови холдинги, които попадат в 
обхвата на консолидирания надзор, упражняван от ЕЦБ и инвестиционни посре-
дници и финансови институции, когато попадат в обхвата на консолидирания 
надзор над предприятието майка, упражняван от ЕЦБ. На практика това са ос-
новните категории субекти, по отношение на които се прилага рамката на прес-
труктурирането на кредитните институции, установена с Директива 2014/59/ЕС 
и съответно транспонирана посредством националните законодателства на дър-
жавите-членки на ЕС. Извън приложното поле на Регламент (ЕС) № 806/2014 ос-
тават клоновете на кредитни институции от трети държави и значимите клонове 
на кредитни институции със седалище в неучастващи държави членки, за които 
в случаите, предвидени в Директива 2014/59/ЕС, националните органи осъщест-
вяват функции по преструктуриране. 

В основата на тясното сътрудничество между централизирания орган за прес-
труктуриране – ЕСП и националните органи за преструктуриране стои разпреде-
лението на функциите и задачите между тях, критерий за което са от една страна 
характеристиките на субектите, а от друга страна – естеството на функциите. 
Правомощията по преструктуриране по отношение на субектите, попадащи об-
хвата на ЕМП, са разпределени между ЕСП и националните органи за преструк-
туриране симетрично на предвиденото в Регламент (ЕС) № 1024/2013 разпреде-
ление на надзорните правомощия между ЕЦБ и националните надзорни органи. 
Така, според чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014, ЕСП отговаря за 
изготвянето на планове за преструктуриране и приемането на всички решения, 
свързани с преструктурирането на субектите, които не са част от група и групи-
те, които се считат за значими в съответствие с член 6, параграф 4 от Регламент 
(ЕС) № 1024/2013, или във връзка с тях ЕЦБ е взела решение да упражнява пряко 
всички съответни правомощия. В допълнение, ЕСП отговаря за изготвянето на 
планове за преструктуриране и за приемането на всички решения, свързани с 
преструктурирането на други трансгранични групи14. 

По отношение на останалите субекти и групи с член 7, параграф 3 от Ре-
гламент (ЕС) № 806/2014 са установени отговорности за националните органи 
за преструктуриране. На тях е възложено изпълнението на задачите, свързани с 
планиране на преструктурирането, ранна намеса, налагане на облекчени задъл-
жения или освобождаване от задължението за изготвяне на планове за преструк-
туриране, определяне на нивото на минималното изискване за собствен капитал 
и приемливи задължения (МИСКПЗ), обезценяване или преобразуване на съот-
ветни капиталови инструменти, както и приемане на решения за преструктури-
ране, при условие че действието по преструктуриране не налага използването 
на ЕФП и се финансира изключително чрез инструментите за преструктуриране 
или схемата за гарантиране на депозити. 

14 За целите на Регламента за преструктурирането понятието трансгранична група включва група, 
състояща се от две или повече дъщерни предприятия, установени в различни участващи държа-
ви членки – чл. 3, параграф 1, т. 24 от Регламент (ЕС) № 806/2014. 
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В резултат на така установеното разпределение на функциите и задачите 
между ЕСП и националните органи за преструктуриране, последните започ-
ват да функционират от една страна като орган за преструктуриране и от друга 
страна – като национален орган за преструктуриране по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 806/2014.15 Разпределението на правомощията между ЕСП и органите за 
преструктуриране на участващите държави според характеристиката на субек-
тите, логично обуславя разликите в задачите и отговорностите на органите за 
преструктуриране, когато действат в двете си различни качества по отношение 
на различните категории субекти. 

Функции, в които националните органи се заместват от ЕСП 

По аргумент от чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014, ЕСП замества 
органите за преструктуриране от участващите държави членки при упражнява-
нето на функциите по отношение на тези субекти, които попадат в прекия обхват 
на правомощията на ЕСП, в т.ч. при вземането на решения във всички аспекти 
на преструктурирането относно тях. По отношение на значимите субекти и гру-
пи централизираният орган за преструктуриране замества националните органи 
и при осъществяването на сътрудничество с органите за преструктуриране на 
неучастващите държави членки. Т.е. – ЕСП заема съответното място като член в 
колегиите за преструктуриране и в европейските колегии за преструктуриране, 
създадени по реда на Директива 2014/59/ЕС за групите, които включват кредитни 
институции и други релевантни субекти, които са установени в държави членки 
от банковия съюз, в неучастващи държави членки и/или в трети държави. Видно 
е, че в допълнение към общата платформа, върху която се изгражда преструк-
турирането на кредитните институции в ЕС, рамката на ЕМП стига по-далече в 
централизацията на функциите по преструктуриране в държавите от еврозоната 
и държавите, установили тясно сътрудничество с ЕЦБ. Изграждането на банко-
вия съюз на практика елиминира по отношение на значимите институции много 
от предизвикателствата, които традиционните различия “home-host” (т.е. – дър-
жава по седалище/държава по местоизвършване на дейността) пораждат. Това е 
така, защото ЕМП установява единен орган – ЕСП, който замества национални-
те органи и има доминиращи функции при определянето на политиките и реше-
нията в преструктурирането16 тогава, когато става въпрос за значимите институ-
ции и групи, установени в участващите държави-членки на ЕС. От друга страна, 
именно от ЕСП се очаква при вземането на решения да отчита съображенията на 
всички държави членки и да търси баланса между техните интереси. 

Едновременно с делегирането на правомощия на ЕСП, в съответствие с прин-
ципа на тясното сътрудничество, върху който е изграден и функционира ЕМП, 

15 За Република България двустепенната функция на централната банка е намерила своята изрична 
регламентация в чл. 2, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни ин-
ституции и инвестиционни посредници, в новата му редакция, действаща считано от датата на 
влизане в сила на решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество (27 юли 2020 г).

16 В този смисъл при Fontán, I., Beck, T., D’Hulster, K., Lintner, P., Unsal,D., Banking supervision and 
resolution in the EU.Еffects on small host countries in Central, Eastern And South Eastern Europe, 
World Bank Group Working Paper, April 2019, p. 28
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националните органи за преструктуриране не са лишени или освободени изцяло 
от ангажименти и отговорности във връзка с упражняването на функциите по 
преструктуриране на субектите, попадащи в обхвата на преките правомощия на 
ЕСП. Напротив – ЕСП разчита на експертизата и функционалната компетент-
ност на националните органи, за да упражнява в пълнота правомощията си. Съ-
гласно съображение 28 от преамбюла към Регламент (ЕС) № 806/2014, нацио-
налните органи за преструктуриране следва да подпомагат ЕСП при планиране-
то на преструктурирането и при изготвянето на решенията във връзка с него. В 
този смисъл органите за преструктуриране на участващите държави придобиват 
нови функции по подпомагане на ЕСП и по осигуряване на условията, които са 
необходими, за да могат решенията на ЕСП да породят ефект по отношение на 
субектите, за които ЕСП е орган за преструктуриране. Подпомагащите функции 
включват най-малко, но не само, участие в консултации във връзка с плановете 
за преструктуриране, облекчените задължения, МИСКПЗ и др.; изпълнение на 
схемата за преструктуриране и на другите решения, приети от ЕСП; изпълнение 
на мерките за отстраняване на пречките пред преструктурирането, наложени от 
ЕСП; осъществяване на контрол и гаранции, че субектите изпълняват МИСКПЗ, 
определено от ЕСП; обмен на информация за целите на упражняването на пре-
ките правомощия на ЕСП. 

Подпомагащите функции се осъществяват на различни нива, в зависимост 
от конкретния контекст. Националните органи за преструктуриране от банковия 
съюз участват в състава на ЕСП и в създадените от него структури. На ръко-
водно ниво националните органи определят по един свой представител в ЕСП, 
който участва с право на глас в заседанията на разширената Изпълнителна сесия 
на ЕСП и в Пленарната сесия17. Определянето на представител в ЕСП е ос-
новния механизъм, чрез който участващите държави от една страна изпълняват 
ангажимента да си сътрудничат в ЕМП, а от друга страна допринасят за пости-
гане на баланс между интересите на различните засегнати държави членки, в 
съответствие с общите принципи на ЕМП, прогласени в чл. 6 от Регламент (ЕС) 
№ 806/2014. ЕСП функционира в различни конфигурации, в зависимост от ес-
теството на задачите, които решава. На своята Пленарна сесия ЕСП заседава в 
пълен състав – председателят на ЕСП, другите четирима постоянни членове на 
ЕСП и членовете – представители на националните органи за преструктуриране 
на всяка участваща държава членка. Решенията на пленарната сесия се вземат 
с гласуване, с обикновено мнозинство от всички членове и представителите на 
националните органи за преструктуриране имат възможност да влияят пряко с 
гласа си върху решенията на ЕСП. За някои видове решения Регламент (ЕС) № 

17 Съгласно член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 806/2014 ЕСП е изграден като колегиален 
орган, в състава на който се включват щатни (постоянни) и нещатни членове. Щатните членове 
се назначават с мандат от 5 години, без право на повторен мандат, след провеждане на публична 
процедура, уредена в член 56 от Регламент (ЕС) № 806/2014. Нещатният състав на ЕСП включва 
по един член, определен от всяка участваща държава, който представлява нейните национал-
ни органи за преструктуриране. В случай че в участваща държава членка има повече от един 
национален орган за преструктуриране, се допуска втори неин представител да участва като 
наблюдател без право на глас.
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806/2014 предвижда особености – например при решения, засягащи ЕФП към 
мнозинството от гласовете се добавя и изискване те да представляват най-мал-
ко 30% от вноските в ЕФП. Т. е. – значение има и приносът съм единния ме-
ханизъм за финансиране на преструктурирането. В зависимост от естеството 
на вземаните решения Изпълнителната сесия заседава в тесен състав, включ-
ващ само постоянните членове на ЕСП, или в разширен състав. В разширена-
та Изпълнителна сесия участват постоянните членове на ЕСП и представители 
на националните органи за преструктуриране на държавите членки, в които са 
установени субекти, дъщерни предприятия или групи, по отношение на които 
се взема съответното решение. Изпълнителната сесия разполага с широк кръг 
правомощия, чрез които непосредствено се упражнява функцията на ЕСП като 
централизиран орган за преструктуриране. Решенията на разширената Изпълни-
телна сесия се вземат чрез консенсус и представителят на участващата държава 
разполага с еднакви процедурни възможности като останалите членове на ЕСП, 
за да представи позицията си и да участва в постигането на съгласие по въпроса. 
При невъзможност за постигане на консенсус решението се взема чрез гласува-
не с обикновено мнозинство от гласовете на постоянните членове на ЕСП. Това 
разрешение е своеобразна гаранция за функционирането на ЕСП като централи-
зиран орган и за еднообразното прилагане на рамката на преструктурирането. 

На експертно ниво националните органи са представени във вътрешните еки-
пи за преструктуриране. Последните се организират от ЕСП за всяка институ-
ция, съответно – група, попадаща в прекия обхват на правомощията на ЕСП и 
изпълняват задачи относно подготовката на плановете за преструктуриране и 
решенията във връзка с преструктурирането. 

В много случаи подпомагащата роля на националния орган за преструкту-
риране налага да бъдат приемани решения, с които решенията на ЕСП относно 
подготовката, операционализирането и изпълнението на преструктурирането, 
се реализират на територията на участващата държава. Това наслагване на ак-
товете на различни органи за преструктуриране (централизиран и национален) 
преодолява липсата на юрисдикция на ЕСП по определени въпроси и осигурява 
еднообразното прилагане на рамката на преструктурирането на територията на 
банковия съюз. 

Функции, които се осъществяват в пълен обем  
от националните органи

Както вече бе споменато, по отношение на субекти и групи, които не попа-
дат в обхвата на преките правомощия на ЕСП, органите за преструктуриране на 
участващите държави осъществяват в пълнота функциите си. Но независимо, 
че запазват водещата роля на орган за преструктуриране за субектите, които са 
по-малко значими и не представляват трансгранични групи по смисъла на чл. 
3, параграф 1, т. 24 от Регламент (ЕС) № 806/2014, участието в ЕМП изисква от 
националните органи да синхронизират дейността си с особеностите на правна-
та рамка на преструктурирането в банковия съюз. В тази връзка е принципното 
положение, изразено в съображение 28 към преамбюла на Регламент (ЕС) № 
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806/2014, че националните органи за преструктуриране следва да изпълняват 
задачите си въз основа на този регламент и в съответствие с него, като съще-
временно използват правомощията, които са им предоставени с националното 
право за транспониране на Директива 2014/59/ЕС, в съответствие с условията, 
установени в националното право, доколкото то не е в противоречие с регламен-
та. Конкретно проявление на този принцип намираме в чл. 7, параграф 3, ал. 3 от 
Регламент (ЕС) № 806/2014, посочващ текстовете от Регламент (ЕС) № 806/2014, 
които се ползват с предимство пред уредбата на преструктурирането, действа-
ща в участващата държава членка. Като последица от така възприетия подход, 
националните органи за преструктуриране са изправени пред необходимостта 
да извършват съчетано тълкуване и прилагане на нормите на Регламент (ЕС) № 
806/2014 и на националните законодателства, с които са въведени изискванията 
на Директива 2014/59/ЕС. 

Освен това, реципрочно на принципа, че ЕСП изпълнява функциите си в 
тясно сътрудничество с националните органи за преструктуриране, действа и 
принципът, че националните органи за преструктуриране функционират в тясно 
сътрудничество с ЕСП (чл. 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014). Съ-
трудничеството между органите за преструктуриране от участващите държави и 
ЕСП по отношение на субектите, попадащи в обхвата на преките правомощия на 
националните органи, се осъществява в различни форми. То включва най-малко, 
но не само, информиране на ЕСП за приемането на решения и предприемането 
на мерки във връзка с преструктурирането; предоставяне на ЕСП на проекти-
те на планове за преструктуриране и техните актуализации, заедно с мотивира-
ни оценки на възможността за преструктуриране; задължение за съобразяване 
с общите насоки и указания на ЕСП при приемане на плановете и решенията 
относно преструктурирането; задължение за съобразяване с предупрежденията 
на ЕСП при приемане на решения относно преструктурирането; предварително 
предоставяне на ЕСП на информация за определеното МИСКПЗ; консултиране с 
ЕСП при предприемане на мерки при нарушения на МИСКПЗ; обмен на инфор-
мация с ЕСП; получаване на препоръките на ЕСП за признаване на действия по 
преструктуриране на орган на трета държава и съобразяване с тях, или съответ-
но мотивиране на отказ да бъдат съобразени. Предвид действащия в рамките на 
ЕМП модел на предварително уведомяване на ЕСП за предстоящо приемане на 
най-съществените решения в материята на преструктурирането и ангажимента 
на националните органи да съобразяват препоръките и указанията на ЕСП, може 
да бъде направен извод, че в условията на членство в банковия съюз функциите 
на националните органи за преструктуриране по отношение на институциите, 
които остават в прекия обхват на техните правомощия, се модифицират. Тази 
промяна, заложена във философията на тясното сътрудничество има за цел да 
осигури не само прилагането на едни и същи материални норми, но и да гаран-
тира сходно и еднотипно тълкуване на тези норми и формиране на общи полити-
ки относно подходите в преструктурирането. 
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Задачите на национаните ограни във връзка с единния механизъм 
за финансиране на преструктурирането

Финансирането на преструктурирането в рамките на ЕМП е основано на под-
ход, който е симетричен на модела, предвиден в Директива 2014/59/ЕС18. С цел 
да бъдат ограничени до минимум възможностите за ангажиране на средствата 
на данъкоплатците при разрешаването на затрудненията на проблемната инсти-
туция, финансирането на преструктурирането се осигурява чрез фонд, набиран 
от вноските на банките. Заедно с това, по подобие на централизирания модел 
за приемане на решения относно преструктурирането, финансирането на дейст-
вията по преструктуриране в рамките на банковия съюз също се изгражда като 
централизирано. Регламентът за преструктурирането предвижда създаване на 
ЕФП, в който институциите, установени в участващите държави членки, правят 
предварителни годишни вноски, а при необходимост – извършват и извънредни 
допълнителни вноски. Съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) 806/2014 размерът на 
вноските се определя от ЕСП ежегодно, след консултация с ЕЦБ или с нацио-
налните компетентни органи и в тясно сътрудничество с националните органи 
за преструктуриране. В процеса по определяне на размера на вноските в ЕФП 
на институциите, попадащи в обхвата на ЕМП, ролята на националните органи 
за преструктуриране е лимитирана, но все пак съществена. Съгласно чл. 42, па-
раграф 2 от Решение на ЕСП SRB/PS/2018/1519 органите за преструктуриране 
на участващите държави действат като основна точка за контакт с институциите, 
установени в съответните държави, за целите на събирането на информацията, 
необходима за определяне на вноските, нейното валидиране и предоставяне на 
ЕСП. Освен това, задължение за националните органи за преструктуриране е да 
съобщават на институциите определения им индивидуален размер на годишни-
те предварителни вноски в ЕФП (чл. 42, параграф 5 от Решение на ЕСП SRB/
PS/2018/15), от който момент институциите се считат за уведомени и за тях тече 
срокът за оспорване на решението за определяне на вноската20. В отговорност 
на националните органи е възложено също да набират и да прехвърлят събра-
ните суми в ЕФП (чл. 67, параграф 4 Регламент (ЕС) № 806/2014). Може да се 
заключи, че ЕМП разкрива най-висока степен на централизирано управление 
на процесите именно в частта относно финансирането на преструктурирането. 
На централизирания орган за преструктуриране е предоставено правомощие за 
определяне на размера на вноските в ЕФП относно всички институции, без зна-
чение дали попадат в прекия обхват на правомощията на ЕСП, или за тях орган 

18 В заключението си по Дело C255/18 пред Съда на ЕС, Генералният адвокат подчертава, че чл. 
67—79 от Регламент № 806/2014 уреждат ЕФП почти паралелно с разпоредбите на Директива 
2014/59 относно националните фондове за преструктуриране. Това се наблюдава по отношение 
на техните приходи, по отношение на техните средства и по отношение на метода за изчислява-
не на обикновените и извънредните вноски.

19 Decision of the Single Resolution Board of 17 December 2018 establishing the framework for the 
practical arrangements for the cooperation within the Single Resolution Mechanism between the Single 
Resolution Board and National Resolution Authorities

20 Въпросът за значението на уведомлението, което националния орган за преструктуриране из-
вършва, се разглежда от Съда на ЕС в решението по дело C-69/19p.
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за преструктуриране е националния орган. Освен това, всички решения относно 
бюджета на ЕФП и относно използването на средствата в единния фонд също се 
вземат от ЕСП в това число и когато се касае за по-малко значима институция, 
която не попада в преките правомощия на ЕСП.

Заключение
Правилата за ЕМП надграждат и се съчетават с Директива 2014/59/ЕС и спо-

делят общата цел за запазване на финансовата стабилност, за защита на вло-
жителите и на публичните средства. В основата на тясното сътрудничество в 
рамките на ЕМП стои разпределението на функциите и задачите между ЕСП и 
националните органи за преструктуриране. ЕСП замества националните орга-
ни за преструктуриране по отношение на значимите институции и групи, как-
то и относно някои трансгранични групи. Но от друга страна, ЕСП разчита на 
експертизата и функционалната компетентност на националните органи, за да 
упражнява в пълнота правомощията си. По отношение на по-малко значимите 
институции, националните органи за преструктуриране са овластени да приемат 
всички основни решения, свързани с преструктурирането. Същевременно, учас-
тието в ЕМП изисква от националните органи да синхронизират дейността си 
с особеностите на правната рамка на преструктурирането в банковия съюз, в 
това число да съобразяват решенията си с общите насоки и указанията на ЕСП. 
Най-висока степен на централизирано управление на процесите в ЕМП се на-
блюдава в частта относно финансирането на преструктурирането, където воде-
щата роля на ЕСП е ясно уредена. Философията на тясното сътрудничеството 
намира израз и в институционалната архитектура на ЕМП, чрез участието на 
органите за преструктуриране от банковия съюз със свои представители в Пле-
нарната сесия и разширената Изпълнителна сесия на ЕСП, както и в работата на 
вътрешните екипи за преструктуриране.

Изводите от анализа на институционалните аспекти на ЕМП предизвикват от 
своя страна не по-малко интересни въпроси, сред които съдебната защита срещу 
актовете и действията на ЕСП и националните органи за преструктуриране, ре-
гулаторната тежест от перспективата на кредитните институции, развитието на 
ЕМП след ефективното прилагане на актовете от т.н. банков пакет, които насър-
чават интереса за следващи проучвания.

Библиография:

1. Попова, Ж., Европейският съюз след Договора от Лисабон, Дипломатически 
институт, София, 2015

2. Chamon, M., EU agencies: does the Meroni Doctrine make sense?, https://biblio.
ugent.be/publication/1096117/file/6745309.pdf (10.11.2020)

3. Fontán, I., Beck, T., D’Hulster, K., Lintner, P., Unsal,D., Banking supervision and 
resolution in the EU.Еffects on small host countries in Central, Eastern And South 
Eastern Europe, World Bank Group Working Paper, April 2019

4. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ (10.11.2020)



226

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА ЦЕННИ КНИГИ ОТ СЪДА

Д-р Борислав Найденов
адвокат от Софийска адвокатска колегия

Резюме: Съгласно чл.560 отбългарския Гражданско процесуален кодекс /ГПК/ всич-
ки и всяка една поотделно ценни книги, прехвърлими на заповед като запис на за-
повед, менителница, облигация, акция, складов запис и др., включително ценните 
книги на приносител, могат да бъдат предмет на обезсилване от съда. 

Съдебното обезсилване на ценни книги се извършва с решение на съда.
Доколкото в специализирана правна литература на български език липсва ця-

лостно изследване по темата, статията е първият в съвременната българска 
правна доктрина подробен анализ на теоретическите и практическите проблеми 
на обезсилването на ценни книги по съдебен ред.

В статията е направен и подробен критичен анализ на съдебната практика на 
българските първоинстанционни съдилища, българските въззивни съдилища, както 
и сравнение с практиката на Върховния съд и Върховния касационен съд на Репу-
блика България.

Разгледани са редица практически и теоретически хипотези, включително раз-
лични разрешения при обезсилването на ценни книжа и други варианти за развитие 
на съдебното производство по иска, с правно основание чл. 560-568 от българския 
Гражданско-процесуален кодекс

Ключови думи: обизсилване на ценни книги, менителница, запис на заповед, облига-
ция, акци, складов запис, ценни книги на заповед, ценни книги на приносител.

INVALIDATION OF SECURITIES THROUGH THE CORT

Borislav Naydenov, Ph.D.
Barrister from Sofia Barr Association

Summary: Pursuant to Art.560 of the Bulgarian Code of Civil Procedure /CCP/ all and 
singular transferable securities by endorsement as bill of exchange, promissory note, 
bond, debenture, share, stock, warehouse receipt and ect., including securities to bearer, 
cann to be tne subgect-matter of the invalidation through the cort. 

The invalidation of securities in law come to be by judgement of the cort.
Insofar as no comprehensive study of the subject is made in the specialized legal 

literature in Bulgarian, this article is the first in the contemporary Bulgarian legal 
doctrine a detailed analysis of the theoretical and practical problems of the invalidation 
of securities through the cort.

The article also provides a detailed critical analysis of the case law of the bulgarian 
corts of first instance, bulgarian appellate corts on the subject, as well as a comparison 
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with the practice of the Supreme Court and the Supreme Cassation Court of the Republic 
of Bulgaria on the subject.

A number of practical and theoretical hypotheses have been considered, including 
diverse judgement upon the invalidation of securities and other options for the development 
of the court proceedings on the claim, with a legal basis of Art.560 – Art.568 of the 
bulgarian CCP.

Кey words: invalidation of the securitie,bill of exchange, promissory note, bond, stock, 
warehouse receipt, transferable securities by endorsement, securities to bearer.

Чл.200 от ТЗ урежда два способа за намаляването на капитала на акционерно-
то дружество: – чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез 
обезсилването на акции. Дружеството може да намали капитала си като комби-
нира и двата способа – да обезсили част от акциите и едновременно с това да на-
мали номинала на оставащите необезсилени акции. При обезсилването на акции 
капитала на акционерното дружество се намалява със стойността на обезсилени-
те акции. Съгласно чл.201, ал.1 ТЗ обезсилването на акции може да се извърши 
по два способа- чрез придобиването им от дружеството или принудително1.

Съдебното обезсилване на ценни книги трябва да се различава от обезсил-
ването на акции от самото акционерно дружество по реда на чл.200 и чл.201 
от ТЗ. Принципните различия между двата вида обезсилване на ценни книги 
се свеждат до правата, които се засягат при обезсилването на ценната кни-
га, обхвата на обектите на обезсилване и правните способи за извършване на 
обезсилването.

В общия случай наличната ценна книга материализира два вида права2:
 - права по ценната книга, които са означени и произтичат от съдържанието 

/текста/ й
 - права върху ценната книга, в качеството й на движима вещ. Действащото 

българско право, както и континентално европейската доктрина, квали-
фицират наличните ценни книжа като цяло, като движими вещи3. Според 
същите автори, наличната ценна книга е обект на правото на собственост. 
Тя е движима вещ и за нея се прилагат общите правила за движимите 
вещи. Съдебното обезсилване на ценни книжа, за разлика от обезсилва-
нето на акции по реда на чл.200 и чл.201 от ТЗ, е предназначено да защи-
ти правото върху ценната книга, т.е. правото на владение върху нея, в 
качеството й на движима вещ, в случай че титулярът на това право е 
лишен от владението върху нея въпреки волята му или ако ценната книга 
е унищожена /арг. чл. 560 от ГПК/. Така в мотивите на Определение № 27 
от 16.01.2019 г. по ч.т.д. № 3112/2018 г. на ВКС,ТК, I т.о., е посочено, 
че предназначението на производството по глава петдесет и трета от ГПК 

1 Вж. подробно Калайджиев, А. Акционерно дружество.С.2019, с.54-57
2 Хорозов, Г. Обезсилване на цинни книжа в Пунев,Б., Вачев, Г. и колектив. Граждански процесуа-

лен кодекс. Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. 
С.2012, с.1232 и сл.

3 Таджер,В.Капиталови търговски дружества, С., 1994, с.139; Герджиков, О. Коментар на Търгов-
ския закон, Книга трета, Т.І, С., 1998, с.813, 868 
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е обезпечаване надлежното упражняване на материализираните права по 
ценна книга на заповед или на преносител в хипотезата, когато титулярят 
на ценната книга е лишен от фактическото владение върху нея по причи-
ни, които са извън неговата воля /чл. 560 ГПК/.

Идентично становище се поддържа и в Определение № 438 от 29.07.2015 г. 
по ч.т.д. № 1135/2015 г., ВКС, ТК, II т.о., според което производството по чл. 
560 ГПК е предвидено, за да предпази носителя на правото, материализирано в 
ценната книга, от неблагоприятни последици в случай, че е лишен от владението 
й въпреки волята си или същата е унищожена, тъй като в посочените случаи това 
лице, изгубвайки държането на ценната книга, губи и възможността да получи 
плащане срещу нея. Следователно целта на производството по обезсилване на 
ценни книжа е да предпази носителя на правото по тях от правните последици 
от изгубване на държането им, като съдебното решение по това производство 
замества ценната книга, за да даде възможност на носителя на правото по нея да 
го упражни, а чрез обезсилването на ценната книга я лишава от нейния легити-
миращ ефект, за да лиши лицето, което държи ценната книга без основание, от 
възможността да упражни правата по нея.

На практика двете права – по и върху ценната книга на заповед, са във функ-
ционално единство. Така, според Решение № 1716 от 2.08.2013 г. по в. гр. д.№ 
663/2013 г. на САС осъществяването на закрепеното в съдържание на записа на 
заповед право е по необходимост обвързано с упражняването на фактическата 
власт върху документа. Изгубването на фактическата власт върху записа на за-
повед като ценна книга лишава кредитора по нея от възможност да получи пла-
щане по нея. Липсата на ценната книга изключва възможността за установяване 
на формалната й редовност от външна страна. Тези факти не биха могли да бъ-
дат установени в граждански процес с предмет субективни права, извеждани от 
ценната книга, и в този процес не би могло да се доказва формалната редовност 
на същата и материализираното в нея право, когато тя не е налична и във фак-
тическа власт на кредитора. Горното е следствие от съществуващото специално 
охранително производство за обезсилване на ценни книги – чл. 456 и сл. ГПК 
(отм.), чл. 560 и сл. ГПК. Касае се до производство в защита на лицата, които са 
загубили фактическата власт върху ценната книга и съответно възможността за 
осъществяване на правата по нея.

На второ място, обхватът на обектите на съдебното обезсилване на ценни 
книги е много по-широк от обезсилването на акции по реда на чл.200 и чл.201 
от ТЗ. Съгласно чл. 560 от ГПК предмет на съдебно обезсилване могат да бъ-
дат ценни книги на заповед – запис на заповед, менителница и други или ценни 
книги на приносител. Според трайната съдебна практика на ВКС и апелативните 
съдилища, тази разпоредба следва да се тълкува разширително. В този смисъл в 
мотивите на Решение № 263 от 17.02.2014 г. по в.т.д. № 4713/2013 г. на САС, се 
подчертава, че съгласно чл. 560 ГПК, всяко лице, което има право върху ценна 
книга на заповед – запис на заповед, менителница и други, или върху ценна книга 
на приносител, може да иска обезсилването й, ако е лишено от владението върху 
нея въпреки волята му или ако ценната книга е унищожена. От разпоредбата 
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на закона следва, че изброяването на ценните книги не е посочено изчерпател-
но, но като е употребил след думите запис на заповед и менителница израза 
„и други“, законът е имал предвид и други ценни книги, а такива ценни книги 
представляват временните удостоверения които заместват акциите до момента 
на тяхното издаване. От горното следва, че временното удостоверение е от кръга 
на ценните книги за които е предвидена възможността да се иска обезсилването 
им по реда на чл. 560 ГПК, когато то е загубено или унищожено и по този начин 
притежателят му е лишен от владението върху него въпреки волята си. Така и 
Определение № 247/23.04.2009 г. по ч.т.д.№ 74/2009 год., ВКС,ТК, II т.о. и Оп-
ределение № 495 от 25.07.2013 г. по в.ч.т.д. № 460/2013 г. на ВнАС посочва, че 
производството по обезсилване на ценни книги по реда на чл. 560 и сл. ГПК е 
допустимо и по отношение на временни удостоверения, които съставляват цен-
ни книги от категорията на заповедните.

Съгласно изричната разпоредба на чл. 581, ал.1 от ТЗ унищожен или изгубен 
складов запис също може да се обезсили по реда на чл. 560 и сл. от ГПК. След 
образуването на производство за обезсилване притежателят на унищожения или 
изгубения запис може да иска от влогоприемателя да му издаде дубликат, като 
представи достатъчна гаранция. Когато влогоприемателят не е съгласен с разме-
ра на гаранцията, тя се определя от районния съд, когато унищоженият или изгу-
беният запис бъде обезсилен, внесената гаранция по чл. 581, ал.2 от ТЗ се връща. 

На трето място, съдебното обезсилване на ценни книги се различава от обез-
силването на акции от самото акционерно дружество по реда на чл.200 и чл.201 
от ТЗ по правния способ за обезсилването на ценната книга. Обезсилването по 
реда на чл.560-чл.568 от ГПК става по силата на съдебно решение, докато обез-
силването на акции от самото акционерно дружество по реда на чл.200 и чл.201 
от ТЗ се извършва по решение на органите за управление на самото дружество. 
Предпоставките за съдебно обезсилване на ценни книжа са посочени в чл.560 от 
ТЗ. Всяко лице, което има право върху ценна книга на заповед или върху ценна 
книга на приносител, може да иска обезсилването й в два случая: 

 - ако е лишено от владението върху нея въпреки волята му, или 
 - ако ценната книга е унищожена. Последната хипотеза (унищожаването 

на ценната книга) следва да се тълкува разширително. Към унищожаване-
то се приравняват изгубването, кражбата и всички други случаи, при които 
ценната книга не съществува като движима вещ или местонахождението 
й е неизвестно. Изключение прави хипотезата, при което молителят е за-
губил фактическата власт върху ценната книга в резултат от това, че се е 
разпоредил с нея, дори ако при извършването на сделката волята му е била 
опорочена. В последния случая молителят следва да осъществи правата си 
по общия исков ред, като оспори сделката4. 

Молителят може да бъде, както титулярът на ценната книга, така и залого-
приемателят, както и лицето, което по пълномощие е получило ценната книга, за 
да упражни правата от нея от името на титуляра5. В този смисъл молител може 

4 Същото становище поддържа и Хорозов, Г. Цит.съч., с.1235 и сл.
5 Хорозов, Г. Цит.съч., с.1234 
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да бъде и джиратарят по джиро по пълномощие / чл.472, ал.1 от ТЗ / с уговорка 
„за събиране“, „за инкасо“, „по пълномощие“ или друг израз, който означава 
упълномощаване, въз основа на което приносителят може да упражни всички 
права по ценната книга. „Инкасомандата”, учреден чрез джиро “за събиране”, 
възниква само като последствие от формална сделка – поименно датирано джи-
ро, дори когато менителницата или записът на заповед не са издадени на заповед 
(арг. чл.466, ал.1 от ТЗ)6. Съгласно чл.316, ал.1 и ал.2 от ТЗ с джиро могат да 
се прехвърлят и нареждания за предаване на ценни книги и други заместими 
вещи, документи за задължения, издадени от търговец на заповед за заместими 
вещи, стига в тях изпълнението на задължението да не е обвързано от насрещно 
изпълнение, както и коносаменти, товарителни записи, складови записи, записи 
за морски заеми и транспортни застрахователни полици, когато са издадени на 
заповед.

Молител може да бъде и цесионерът по цесия „за събиране“ /инкасоцесия/7, 
например, когато в текста на ценната книга, на основание чл. 466, ал.2 от ТЗ, 
издателят е написал в думите „не на заповед“ или друг равнозначен израз и тя се 
прехвърля по реда за прехвърляне на вземания / чл.99 и чл.100 от ЗЗД/.При дого-
вора за цесия за “събиране” (инкасоцесия, Incassozession -нем.ез.) инкасоманда-
тът се учредява върху довереника (мандатара на събирането) по силата на самия 
договор, а спрямо длъжника – след като прехвърлянето му бъде съобщено. При 
инкасоцесията е възможна и друга договорна конструкция. Двата договора – за 
инкасо (поръчка) и за цесия ”за събиране”, могат да бъдат обединени и в един 
договор за прехвърляне на вземането, който да съдържа и всички съществени 
елементи на договора за поръчка. Цесията на вземането при този вид договор 
за инкасо е само предвиденият от закона способ за делегирането на инкасоман-
дата. В този смисъл е Решение № 28 / 14.07.201(1) г. по т.д. № 331/ 201(0) г. 
на ВКС, ТК, I т.о., според което упражняването на правата по договор може да 
бъде предмет на прехвърлителна сделка, като приложение ще намерят нормите 
за прехвърляне на вземания. Доколко е налице прехвърляне на вземане и /или 
упълномощаване се преценява според конкретните уговорки между страните. 
Особеността в случая е, че предмет на прехвърлянето не са права на кредитора – 
право на обезщетение от неизпълнение на задължението на трето лице, а упъл-
номощаване с право за съдебно предявяване на претенции за обезщетение за 
вреди. При такава клауза на договора пълномощникът придобива възможността 
да претендира за своя сметка заплащането на обезщетение за вреди, причине-
ни в неговия патрумониум, но произтичащи от неизпълнението на договорно 
задължение на трето лице към неговия упълномощител. Правилата на упълно-
мощаването и на мандата допускат пълномощникът и довереникът да действат 
от името на пълномощника или доверителя, респ. довереникът – да действа от 
свое име по чл. 292, ал. 2 ЗЗД. Хипотезата, при която едно лице действа от свое 
име и с намерение да придобие права и да поеме задължения от сделки с трети 
лица за себе си, е налице по договора за поръчка, като законодателят е направил 

6 Бобатинов, М. Сконтови сделки, сп.Право и икономика, Януари-Февруари 1999, с.169 
7 Найденов, Б. Специфични търговски сделки. С.2007, с.179-187
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разграничение относно правното им действие според добросъвестността или не-
добросъвестността на съдоговорителите и наличието или липсата на достоверна 
дата на договора. Следователно клаузата в договор, с която едната страна е упъл-
номощена от другата да упражни правата й по договор с трето лице, но когато 
от неизпълнението на задължението на третото лице упълномощената страна е 
претърпяла вреди, не сочи на възникването на мандатно правоотношение между 
страните, тъй като пълномощникът ще действа от свое име, за своя сметка и пра-
вата и задълженията ще възникнат за него без същият да дължи извършването 
на отчетна сделка спрямо доверителя.Тези материалноправни отношения между 
страните, когато не са съчетани с цесия и не е учреден мандат за извършване 
на сделки, а единствено е налице упълномощаване за съдебно предявяване на 
собствени права на основание на договорно правоотношение, по което пълно-
мощникът не е страна, нямат за последица придобиването на активна процесу-
ална легитимация. Сходно становище се поддържа и в мотивите на Определение 
№ 753 / 10.11.201(0) г. по т.д.№ 331 / 201(0) г. на ВКС, ТК, I т.о. 

Доколкото договорът за инкасо с цесия ”за събиране” или с джиро ”за съби-
ране” съчетава в себе си характерните елементи на тези договори и на договора 
за поръчка, той може най-точно да се квалифицира като ненаименован договор 
(sui generis). Към такава квалификация навежда и функцията му на предварите-
лен договор по отношение на цесията ”за събиране” и джирото ”за събиране”. 
В същото време обаче текстът на чл.443 и чл.444 от ТЗ включва в предметния 
обхват на договора за инкасо и “други инкасови действия”. Според повечето 
автори8 те включват предявяването на менителнични ефекти и други инкасови 
инструменти за плащане. Следователно, сключването на допълнителни във вече 
указания смисъл договори за цесия или джиро не променя квалификацията на 
договора за инкасо като специална разновидност на договора за поръчка, нито 
променя правата и задълженията на довереника и доверителя във връзка с така 
наречния инкасомандат. Допълнителен аргумент в тази насока е и сходството 
между разпоредбите на чл.447 и чл.472, ал.1 от ТЗ. Упълномощаването, извър-
шено с джирото “за събиране”, не се прекратява със смъртта или поставянето 
под запрещение на упълномощителя, така както и банковото инкасо и банковото 
документарно инкасо не се прекратяват със смъртта на наредителя. 

Не може да бъде молител лице, което е задължено по ценната книга. В по-
следния случай молбата за обезсилване следва да се квалифицира като недопус-
тима и да се остави от съда без разглеждане9.

Според становището изразено в мотивите на Определение № 438 от 
29.07.2015 г. по ч.т.д.№ 1135/2015 г. на ВКС,ТК,II т.о. производството по чл. 
560 ГПК е предоставено за охраняване на интересите на лицето, което е носи-
тел на материализираното в ценната книга право, а не на всяко лице, което има 
каквото и да е право върху ценната книга – например право да насочи изпълне-
ние върху ценната книга, възникнало във връзка с материално правоотношение 

8 Герджиков,О. Цит.съч.,с.231; Диков, Л. Цит.съч., с.613,623; Кацаров, К. Систематичен курс по 
българско търговско право, Фототип. изд., С.1991, с.576, 577 и др.

9 Вж. Хорозов, Г. Цит.съч., с.1234 и сл.
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с носителя на правото върху нея. Взискателят, в полза на когото е допусната 
по реда на чл. 391 ГПК обезпечителна мярка „запор“ върху поименни акции – 
собственост на длъжника му, не е легитимиран от свое име да подаде молба за 
обезсилване на поименните акции, е съобразен със закона и е правилен. 

Съдържанието на молбата за обезсилване на ценна книга е изчерпателно 
определено в разпоредбите на чл. 561 от ГПК. В молбата си молителят трябва: 

1. Да възпроизведе ценната книга или да посочи всичко, което е необходимо, 
за да се определи нейната тъждественост.

Както се установява от посочения по-горе текст, възпроизвеждането на цен-
ната книга може и да не бъде дословно. Достатъчно е молителят да посочи 
„всичко, което е необходимо, за да се определи нейната тъждественост“. 

В горния смисъл за ценните книги на заповед е достатъчно да се посочи: 
вида на ценната книга, датата и мястото на издаване, издателят, сумата, за която 
е издадена или съответно – номиналната й стойност, датата и мястото на плаща-
не, лицето на което или на заповедта на което се дължи плащане, наличието на 
поръчителство или посредничество, допълнителни реквизити, ако има такива – 
срокове, купони и т.н., вида – пълни, бланкови, заложни, по пълномощие / за съ-
биране/ на джирата и броя на джирата, джирантите и джиратарите. Последният 
реквизит е от съществено значение, тъй като, ако ценната книга е прехвърляна с 
джиро, титулярът на ценната книга се легитимира като „лице, което има право 
върху ценна книга на заповед“ по смисъла на чл.560 от ГПК с последователния 
ред на джирата, въз основа на които се установява, че е последен джиратар.

За ценните книги на приносител – вида на ценната книга, датата и мястото на 
издаване, издателят, сумата, за която е издадена или съответно – номиналната й 
стойност, датата и мястото на плащане, наличието на поръчителство или посред-
ничество, както и допълнителни реквизити, ако има такива – срокове, купони и 
т.н.

В случай, че ценната книга е издадена с дубликати и преписи, например 
„множество екземпляри и преписи“ по смисъла на чл.525 – 529 от ТЗ, молителят 
трябва да посочи броя на дубликатите и преписи, както, по възможност, лицата, 
на които са предадени.

Субективната преценка наличието или отсъствието на тъждественост на цен-
ната книга с описаната в молбата е на съда.

Според едно становище10, застъпено в правната доктрина, съдът е длъжен да 
разгледа молбата за обезсилване, дори когато „от изложението на молителя се 
установява, че ценната книга не е съдържала изискуемите от закона реквизити“.

Горното становище не може да бъде споделено, тъй като, особено заповедни-
те ценни книги са винаги формални сделки, като при това формата е задължи-
телно основание за тяхната действителност. В подкрепа на този извод е раз-
решението, дадено в т.1 от ТР № 1 от 28.12.2005 г. на ВКС по т. д. № 1/2004 г. 
на ВКС, ОСТК11, според което е нередовен запис на заповед от външна страна, 

10 Вж. Хорозов, Г. Цит.съч., с.1235, 1236
11 Вж. в Бюлетин на ВКС, бр. 5/2005 г., стр. 21
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дори когато самият документ не е назован “запис на заповед” и в самия текст на 
документа не е използван изразът “запис на заповед”.

Във всички други случаи, в които издателят просто се е задължил да пла-
ти определена сума пари и това абстрактно волеизявление не е облечено във 
формата, определена от чл. 535 ТЗ, документът сам по себе си не установява 
друго, освен че е направено такова изявление, но не и че посочената в него сума 
се дължи. Такъв запис на заповед или менителница не може да се ползва като 
доказателство в гражданския процес, тъй като липсва основание за плащането, 
а ценната книга е нищожна в това си качество. Практиката на ВКС силно огра-
ничава възможността за установяване на облигационна връзка между страните с 
нередовен/нищожен запис на заповед или менителница. Така, съгласно трайната 
съдебна практика на ВКС, обективирана в Решение №78/17.07.2009 г. по т.д.№ 
29/2009 г. на ВКС, ТК, I т.о. и Решение№ 620/15.12.2008 г. по т.д.№493/2008 г. 
на ВКС, ТК, I т.о. при нередовност на менителничния ефект, документът – запис 
на заповед би могъл само:

 - да има доказателствено значение за съществуването на каузално отноше-
ние или на разписка за изпълнение – ако недействителността произтича от 
чл. 535, т. 2 ТЗ;

 - да не се ползва с доказателствена сила за конкретно изявление на страната, 
посочена за издател – чл. 535, т. 7 ТЗ или 

 - да материализира единствено изявление за плащане – при наличието на 
друг порок на съдържанието /в случая чл.535, т.6 ТЗ/. 

Според цитираната по-горе съдебна практика, в хипотеза на нередовен запис 
на заповед, в който не е посочено основанието за издаването му и е поето без-
условно обещание за плащане, установяването на тези обстоятелства следва да 
се осъществи с други доказателствени средства, извън представения документ, 
който няма характер на разписка по смисъла на чл. 77, ал. 1 ЗЗД. По тази при-
чина нередовният запис на заповед, респективно друга ценна книга на заповед, 
по смисъла на чл.560 ГПК, не съставлява доказателство, нито за основанието 
за поетото обещание за плащане, нито за предаването на паричната сума от 
поемателя на издателя. За да е редовен записът на заповед от външна страна, 
е необходимо самият документ да е назован „запис на заповед“, а освен това в 
самия текст на същия този документ трябва да стои изразът „запис на заповед“.

2. Да изложи обстоятелствата, при които е изгубена или унищожена ценната 
книга, както и обстоятелствата, от които произтича правото му върху нея. 

Молителят не трябва да доказва в охранителното производство факта, че е ли-
шен от фактическата власт върху ценната книга. Достатъчно е да изложи обстоя-
телствата, при които е лишен от владението й, съответно – обстоятелствата, при 
които е изгубена или унищожена.

„Обстоятелствата, от които произтича правото“ на молителя върху ценната 
книга са от решаващо значение за установяване на неговата активна процесуал-
на легитимация /качеството му на „лице, което има право върху ценна книга на 
заповед“ по смисъл на чл.560 от ГПК/. Посочените “обстоятелства“ задължител-
но трябва да съдържат правнорелевантните за производството по обезсилване 
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факти, като: способа / сделката/, по който е придобита ценната книга, дали е 
титуляр на всички права по ценната книга или само на част от тях и т.н. 

3. Да потвърди истинността на своите твърдения с изрична декларация в 
молбата.

За деклариране на неверни обстоятелства и факти, молителят носи наказател-
на отговорност.

Според мотивите на Определение № 1276 от 7.07.1997 г. на ВКС по гр. д. № 
1497/96 г. на ВКС, V г.о.12 когато са налице условията на чл. 456 ГПК /отм./, пра-
воимащият по ценна книга може с молба до съда по чл. 425, ал. 2 ГПК/отм./ да 
поиска обезсилване на ценната книга. Молбата трябва да има посоченото в чл. 
457 ГПК/отм./ съдържание. 

От значение за практиката е въпросът: прекъсва ли молбата за обезсилване 
давностните срокове, които са от значение за упражняването на правата по 
ценната книга13. Отговорът на този въпрос е отрицателен – според действащото 
българско право молбата за обезсилване на ценна книга не прекъсва давността 
относно вземането, материализирано в нея. Изводът се налага непосредствено 
от обстоятелството, че производството по обезсилване на ценна книга не е нито 
исково, нито изпълнително, а охранително. Подаването на молба за образуване 
на охранително производство не е посочено между основанията за прекъсване 
на давността, изброени в чл.116 от ЗЗД14. Нещо повече – може да се твърди, че 
и решението, с което се обезсилва полицата не прекъсва давността относно 
вземането, материализирано в нея, тъй като то не формира силата на присъ-
дено нещо по отношение на вземането.

В случай, че молбата отговаря на изискванията по чл. 561 от ГПК, на основа-
ние чл. 562, ал.1 от ГПК, съдът в закрито заседание издава заповед за неплащане, 
която съдържа:

1. означение на молителя;
2. покана към държателя на ценната книга да заяви своите права най-късно 

до посочения в заповедта ден на заседанието на съда за произнасянето по 
обезсилването с предупреждение, че ако не стори това, ценната книга ще 
бъде обезсилена;

3. нареждане до платеца да не извършва никакви плащания на приносителя 
на ценната книга.

Заповедта за неплащане се поставя на определеното за това място в съда и се 
обнародва в неофициалния раздел на „Държавен вестник“. Препис от заповедта 
се изпраща на платеца. На основание чл.568 от ГПК, когато производството за 
обезсилване завърши без решение за обезсилване, заповедта за неплащане се 
отменя служебно от съда и се съобщава на платеца.

12 Вж. в Съдебна практика, Бюлетин на ВКС и ВАС на РБ, бр. 11 – 12/1997 г., стр.26
13 Подробно по въпроса вж. Калайджиев, А. Прекъсва ли давността молбата за образуване на про-

изводство за обизсилване на ценна книга, сп. Търговско право, кн.3, 2001, с.62 – 65
14 Относто специфичните въпроси, свързани с основанията за прекъсване на давността, уредени в 

чл.116 от ЗЗД вж. подробно Розанис, С. Частноправни хипотези, С.,2002, с.134-137
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Заповедта за неплащане не може да се квалифицира като съдебен акт, нито 
обезпечителна мярка. Нейното предназначение, както и обнародването й в нео-
фициалния раздел на „Държавен вестник“, е да уведоми всеки държател на цен-
ната книга, който има правен интерес, за претенцията на молителя, за да може, 
на основание чл.564, ал.1 от ГПК, да оспори молбата за обезсилване. 

Тъй като заповедта за неплащане не може да се квалифицира като съдебен 
акт, тя е необжалваема. По същата причина неизпълнението й не може да по-
роди правните последици, които може да породи неизпълнението на съдебен акт. 
Платецът може да заплати дължимата сума на приносителя на ценната книга, но 
на свой риск, защото, в случай, че молбата за обезсилване бъде уважена от съда и 
бъде постановено решение по обезсилването, на основание чл.565, ал.1 от ГПК, 
платецът ще бъде задължен да заплати сумата по ценната книга и на молителя.

Първото заседание за обезсилване на ценна книга, на основание чл.563 от 
ГПК, се насрочва от съда не по-рано от:

 - четиридесет и пет дни от обнародването на заповедта по чл. 562, ал. 2 от 
ГПК или от падежа на ценната книга, ако обнародването е извършено пре-
ди падежа – за ценна книга на заповед;

 - една година от падежа на първия купон след обнародването на заповедта – 
за ценна книга на приносител, по която са издадени лихвени купони;

 - една година от падежа на ценната книга – за ценна книга на приносител, 
по която не са издадени лихвени купони.

Всяко лице, което има правен интерес, може да оспори молбата за обезсил-
ване по реда на чл.564 от ГПК. Лицето, което оспорва молбата за обезсилване, е 
длъжно кумулативно: 

 - да заяви това най-късно в съдебното заседание и 
 - да депозира ценната книга в съда или в банка до разрешаването на 

спора. Същото се поддържа и в съдебната практика. Решение № 84 от 
11.03.2019 г. по в. т. д. № 4/2019 г. на ПАС посочва, че в разпоредбата 
на чл. 564, ал. 1 от ГПК „Оспорване на молбата“, изрично е предвидено, 
че лицето, което оспорва молбата за обезсилване, е длъжно да заяви това 
най-късно в съдебното заседание и да депозира ценната книга в съда или 
в банка до разрешаването на спора. Според смисъла на закона „оспорване-
то“ и „депозирането“ са при условието на едновременност – в съдебното 
заседание. 

Отмененият ГПК съдържаше известна неточност по отношение на охрани-
телната производство по обезсилване на ценни книги, което не правеше разлика 
между това, кой се позовава на унищожаването на ценната книга – молите-
лят, който е лишен от владението й, или лицето (държателят), който оспорва 
молбата за обезсилване. Затова, съдът следваше да вземе решение за обезсил-
ване и в случая, когато държателят на ценната книга твърди, че тя е унищоже-
на, и по този начин, на основание чл.460,ал.2 от ГПК/отм./, производството по 
обезсилване да бъде спряно и молителят в месечен срок да предяви иск за уста-
новяване на собствеността си. В този смисъл беше и неправилното становище 
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на някои автори 15, които поддържаха, че лицето, оспорващо молбата за обезсил-
ване, може да спре охранителното производство по реда на чл.460, ал.1 от ГПК/
отм./ и без да депозира ценната книга, като твърди, че тя е унищожена. Ако 
това беше вярно, би се създала явна възможност за шиканиране на процеса и 
злоупотреба с право по смисъла на ГПК/отм./. Лицето, което държи ценната кни-
га без правно основание, винаги би имало интерес да твърди, че тя е унищожена, 
за да спре производството по обезсилване. Тази критика16 на цитираното по-горе 
становище намери подобаваща интерпретация в съдебната практика още при 
действието на ГПК/отм./. Според Определение № 406/16.11.200(5) г. по ч.т.д. № 
317/200(5) г. на ТК на ВКС, І т.о.17 спирането на производството на основание 
чл.460, ал.2 от ГПК/отм./ е допустимо само при наличието на две кумулативни 
предпоставки: 

 - ценната книга да е била депозирана от оспорващия, т.е. тя е съществува-
ща (действително издадена) и не е унищожена; 

 - нейната истинност не се оспорва, а са спорни само правата върху нея.
На практика ценната книга във всички случаи, дори когато е депозирана 

в банка, трябва да бъде представена в съда, тъй като трябва да се установи 
нейната видима идентичност с ценната книга, описан в молбата за обезсилване. 
Самото депозиране в банка трябва да бъде направено по такъв начин, че банката 
като трето лице да гарантира, че ще съхранява ценната книга до приключва-
нето на съдебния спор по обезсилването й и, че през периода на съхранението 
й лицето, което оспорва молбата за обезсилване няма да може да я получи в 
свое държане. Сделката е уредена в чл.420 от ТЗ под наименованието обикновен 
влог (depositum regulare). С договора за обикновен влог банката се задължава да 
пази предадените й определени парични знаци, ценни книги или други движими 
вещи срещу възнаграждение. Съгласно чл.420, ал.2 от ТЗ обаче влогодателят 
може всякога да поиска връщането на вложената вещ, даже и да е уговорено, че 
влагането ще трае определено време. Следователно в чл.460, ал.1 от ГПК/отм./ 
влогодател по договора за обикновен влог на менителничния ефект не може да 
бъде нито молителят, нито лицето, което оспорва молбата за обезсилване, а само 
самия съд. В последния случай възниква въпроса за чия сметка ще бъде запла-
нено възнаграждението на банката. Логично е съда да събере възнаграждението 
на банката за съхранението на менителничния ефект от лицето, което оспорва 
молбата за обезсилване, тъй като депозирането на ценната книга е предпоставка 
за уважаването на неговото заявление за оспорване на молбата за обезсилване 
и спиране на производството по обезсилване. В горния смисъл е и Определение 
№ 27 от 16.01.201(9) г. по ч.т.д. № 3112/2018 г.,ВКС, ТК, I т.о., постановено по 
действащия ГПК, според което докато трае процесът по този установителен 
иск, съдът, се явява пазител на ценната книга, като по този начин най-пълно 
се обезпечава упражняването на правата по ценната книга от законния им но-
сител, определен с влязло в сила решение по установителния иск. Съобразно 

15 Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право, С., 2000, с.860
16 Найденов, Б. Специфични търговски сделки. С.2007, с.131
17  Публикувано в Бюлетин на ВКС, бр.5/200(5) г., с.29 -31
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така разгледаната дефинитивна определеност на производството, неоснователни 
са изложените оплаквания определящи го като спорно и такова предоставящо 
упражняването на права по депозираната ценна книга на една от страните, до-
колкото подобно разрешение обезсмисля изначално процедурата по депозиране 
на ценните книги и тяхното пазене. 

В случай, че бъдат изпълнени кумулативно и двете изисквания на чл.564,ал.1 
от ГПК, на основание чл.564,ал.2 от ГПК, съдът спира производството по обез-
силването и дава едномесечен срок на молителя да представи доказателства, 
че е предявил иск за установяване на правото си върху ценната книга.

Съгласно Определение от 8.02.2007 г. по ч.т.д. № 28/2007 г. на ВКС,ТК, II 
т.о. определението на първоинстанционния съд, с което се произнася по иска-
ния за спиране на охранителното производство, не е от вида на определенията, 
които преграждат по-нататъшното развитие на делото. За спирането на охрани-
телното производство не е предвидено обжалване пред по-горен съд. Същото 
становище се поддържа и в Определение № 553 от 15.10.2018 г. на ВКС по ч. 
т. д. № 2331/2018 г., II т. о., ТК, според което в практиката на ВКС е налице 
произнасяне по недопустимостта на касационния контрол срещу определение за 
спиране по чл. 564 ГПК именно с оглед неприложимостта на чл. 229 – 231 ГПК. 
Така и в Определение № 779 от 17.11.2011 г. по ч.т.д. № 723/2011 г. на ВКС, ТК, I 
т.о. е посочено, че съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК на обжалване пред ВКС подлежат 
определенията на въззивни съдилища, с които се оставят без уважение частни 
жалби срещу преграждащи първоинстанционни определения и въззивните опре-
деления, с които се дава разрешение по същество на други производства или се 
прегражда тяхното развитие. Определението за спиране, на основание чл. 564, 
ал. 2 ГПК, на производството по молба за обезсилване на временно удостовере-
ние не е преграждащо и не разрешава по същество друго производство, поради 
което не подлежи на инстанционен контрол пред ВКС.

Възниква важния за практиката въпрос за правната квалификация на посо-
чения в чл. 564, ал.1 от ГПК иск. По правната си природа този иск е ревандик-
ционен. Той има особен петитум. Доколкото наличните ценните книжа според 
българската и континентално европейската доктрина са движими вещи, то пети-
тума на ревандикационния иск ще бъде признаването на правото на собстве-
ност върху самия документ18. Така според вече цитираното по-горе Определение 
№ 495 от 25.07.2013 г. по в.ч.т.д. № 460/2013 г. на ВнАС по арг. от чл. 536, ал.1, 
т.2 ГПК обуславящият спор по смисъла на чл. 564 ТЗ е спор за материалните 
права върху ценната книга, т.е. хипотеза, в която трето лице заявявя собствени 
права върху временното удостоверение, несъвместими с правата на молителя. 
Същото становище се поддържа и в Решение № 263 от 17.02.2014 г. по в.т.д. № 
4713/2013 г. на САС, според което, в случай на оспорване на правата на моли-
теля, на основание чл. 564, ал. 2 ГПК, охранителната процедура следва да бъде 

18 Вж. подробно Берон, В. Ревандикацията на ценните книги на приноситетеля, сп. Юридически 
архив, кн.4, 1930, с.474-501. Статията е препечатена в сп. Търговско право, кн.3, 2003, с.101-120. 
Цитираното становище е изразено на с.106
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спряна до решаване със сила на пресъдено нещо на въпроса за принадлежнос-
тта на спорните права, в рамките на исково състезателно производство. 

Друг важен за практиката въпрос е допустимо ли е предявяването на посоче-
ния по-горе ревандикационен иск срещу трето добросъвестно лице, което държи 
ценната книга. В практиката могат да се дефинират две хипотези, в които цен-
на книга може да бъде придобита от несобственик. 

Първата хипотеза е налице, когато трето добросъвестно лице придобие 
ценна книга на приносител от несобственик. Този случай е уреден в чл.78 от 
ЗС – който придобие по възмезден начин ценна книга на приносител на правно 
основание, макар и от несобственик, но без да знае това, придобива собстве-
ността, освен когато за прехвърлянето на собствеността се изисква нотариален 
акт или нотариална заверка на подписите. Това правило не се прилага, когато 
ценната книга на приносител е открадната или загубена. Собственикът на от-
крадната или загубена ценна книга на приносител може да иска от добросъвест-
ния владелец ценната книга на приносител в тригодишен срок от изгубването 
или кражбата й. Следователно при ценната книга на приносител предявяването 
на посочения по-горе ревандикационен иск срещу трето добросъвестно лице е 
допустимо в два случая: 

 - когато третото добросъвестно лице е придобило ценната книга безвъзмез-
дно. В този случай собственикът на ценната книга на приносител може да 
предяви иска в срок от пет години от датата на възникването на правното 
основание за придобиването й от третото добросъвестно лице (арг. чл.80, 
ал.1 във вр. с чл.70, ал.1 и ал.2 от ЗС );

 - когато третото добросъвестно лице е придобило ценната книга от не-
собственик, но тя е била открадната или загубена и не е са минали повече 
от три години кражбата или изгубването й. В последния случай е без зна-
чение дали ценната книга на приносител е била придобита възмездно или 
безвъзмездно от третото добросъвестно лице.

Втората хипотеза е налице, когато трето добросъвестно лице придобие цен-
на книга на заповед от несобственик. Съгласно чл.471, ал.2 във вр. с чл.537 от 
ТЗ, когато едно лице е лишено от държането на менителничния ефект по какъвто 
и да било начин, приносителят, който установява правото си съгласно чл.471, 
ал.1 във вр. с чл.537 от ТЗ, не е длъжен да го предаде, освен ако е придобит недо-
бросъвестно или поради груба небрежност. Предявяването на ревандикационен 
иск срещу трето добросъвестно лице допустимо в следните случаи: 

1. Възможно е ценната книга да бъде прехвърлена на трето добросъвестно 
лице с неистинско или недействително джиро. Неистинското (фалшивото) 
джиро ще бъде налице, когато е с неистинско съдържание или когато е не-
истински (неавтентичен) подписа на джиратаря. Джирото ще бъде недей-
ствително, както във всички общи хипотези на чл.чл.26- 35 от ЗЗД, така 
и в специалната хипотеза за нищожност на частичното джиро, уредена в 
чл.467, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.537 от ТЗ. В посочените случаи собственика 
(приносителя) може да предяви ревандикационен иск срещу трето добро-
съвестно лице, който следва да бъде съединен, в зависимост от случая, с 
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иск за установяване на неистинността на джирото, прогласяването му за 
нищожно или унищожението на сделката;

2. Възможно е ценната книга да бъде прехвърлена на трето добросъвестно 
лице от несобственик, който я държи на законно или противозаконно ос-
нование, с второ поред бланково джиро или чрез предаването й без джиро 
след извършено бланково джиро. Според чл.469, ал.2, т.2 и т.3 във вр. с 
чл.537 от ТЗ, ако джирото е бланково, приносителят може да джироса пов-
торно менителничният ефект бланково или да предаде менителничният 
ефект на друго лице, без да попълва празното място и без да го джиросва. 
И в двата случая добросъвестността на третото лице, което придобива 
ценната книга се презюмира оборимо, тъй като от бланковото джиро може 
да установи само личността на джиранта, но не и на джиратаря, респек-
тивно то не може да установи дали придобива менителничният ефект от 
собственик или от несобственик. И в двата случая собственика (приноси-
теля) може да предяви ревандикационен иск срещу трето добросъвестно 
лице, който следва да бъде съединен, в зависимост от случая, с иск за ус-
тановяване на неистинността на първото поред бланково джиро, проглася-
ването му за нищожно или унищожението на сделката;

3. Възможно е ценната книга да бъде прехвърлена на трето добросъвестно 
лице от несобственик, който я държи на законно или противозаконно ос-
нование, по общия ред за прехвърляне на вземания (чл.чл.99 –100 от ЗЗД). 
Съгласно чл.466, ал.2 във вр. с чл.537 от ТЗ, когато издателят е написал на 
менителничния ефект думите “не на заповед” или друг равнозначен израз, 
менителничният ефект се прехвърля по реда за прехвърляне на вземания. 
В последния случай третото добросъвестно лице, в качеството на втори 
по ред цесионер може да придобие менителничния ефект от несобсве-
ник – цедент. Добросъвестността на третото лице, което придобива ме-
нителничният ефект се презюмира оборимо, тъй като нито от договора за 
цесия, нито от менителничния ефект, то може да установи дали последния 
цедент е придобил чрез цесия ценната книга от указания в нея поемател, 
респективно, в случай че полицата е прехвърляна чрез цесия повече от 
един път – дали всеки от предходноте цеденти е бил собственик на мени-
телничния ефект.

На основание чл.564, ал.2, предл.II от ГПК, съдът прекратява производство-
то по обезсилването, ако не се представят доказателства за предявяване на иск. 

Съгласно чл. 565, ал.1 от ГПК решението по обезсилването се постановява 
в открито заседание с призоваване на молителя. След обезсилване на ценната 
книга молителят осъществява правата си по нея въз основа на решението за 
обезсилване. Така с Решение № 1587 от 5.07.2017 г. по в.т.д. № 3404/2016 г.
на САС е постановено, че решението, постановеното по реда на чл. 560 и сл. 
ГПК, няма сила на присъдено нещо и правните му последици са ограничени до 
легитимацията на акционера за част от имуществените му права. Охранително-
то производството е предназначено да отнеме възможността на лицето, което 
държи ценната книга без правно основание, да получи срещу нея плащане и да 



240

даде възможност на носителя на правото, да получи плащане срещу решението, 
като сурогат на ценната книга, която не дължи. Решението не засяга например 
правото да се запишат нови акции при увеличаването на капитала, управител-
ните, контролни и колективни права на титуляра, както и задълженията му към 
дружеството. От тях той не е лишен да ги упражни и ако дружеството отрича 
претендираните от него членствени права, признавайки като легитимиран прео-
бретател на акциите друго лице, то той разполага с иска по чл. 71 от ТЗ за защита 
правото си на членство. Същото се поддържа и във вече цитираното по-горе 
Решение № 266 от 2.11.201(5) г. по в.т.д. № 370/2015 г. на ВнАС, според което 
молителят осъществява правата си по ценните книги въз основа на решението за 
обезсилване – чл. 566 от ГПК, което е сурогат на ценните книги.

Лицето, което притежава обезсилената ценна книга, независимо от това, че 
не е предявило своевременно правата си върху нея, може да търси сумата по 
ценната книга от лицето, по молба на което е постановено обезсилването, ако 
това лице не е имало право да иска обезсилване /чл.567 от ГПК/.

На основание чл.565, ал.2 от ГПК решението, с което се отхвърля молбата 
за обезсилване, може да се обжалва по общия ред. 

Възможностите за съдебен контрол над решението за обезсилване на 
ценна книга са подробно анализирани в мотивите на Определение №274 от 
1.12.201(1) г. по гр.д.№ 437/2011 г., на ВКС, ГК, IV г.о. От формулировката на 
разпоредбата на чл. 538, ал. 1 и ал. 2 ГПК е очевидно, че с тях е предвидено 
единствено обжалване на това решение на районния съд пред окръжния съд /
респективно – Софийски градски съд/. Законодателят не е предвидил решението 
на последния да подлежи, и то не подлежи на по-нататъшно обжалване – с 
касационна жалба пред ВКС. В случаите, когато при уредбата на особените ох-
ранителни производства по ГПК законодателят е установил възможност за каса-
ционно обжалване на акта на въззивния съд пред ВКС, той изрично е предвидил 
това, чрез препращане към общия ред за обжалване на решенията (чл. 546, ал. 2 
и чл. 565, ал. 2 от ГПК). Подобна възможност е установена и чрез препращане 
към обжалването с частна жалба (чл. 577, ал. 1 и чл. 606 от ГПК; като първата 
от тези хипотези е визирана и в т. 6, ал. 3 от ТР № 1/2001 г. от 17.07.2001 г. на 
ОСГК на ВКС), т. е. към реда за обжалване на определенията (чл. 274 – чл. 279 
от ГПК). За разлика от него, препращането в чл. 538, ал. 2 от ГПК е само към чл. 
278 от ГПК, т. е. единствено към реда за разглеждане на частните жалби, по кой-
то окръжният съд следва да разгледа жалбата, подадена срещу решението на ра-
йонния съд, с което е постановен отказът за издаване на искания от молителя акт 
по реда на общото охранително производство. Ако и решенията на окръжните 
съдилища, постановени по чл. 538 от ГПК, подлежаха на касационно обжалване, 
то тези изрични препращания, направени с разпоредби от особените охрани-
телни производства, към общия ред за обжалване на решенията, респ. към реда 
за обжалване с частна жалба, биха се обезмислили. Извод за принципна необ-
жалваемост пред касационната съдебна инстанция на решенията на окръжните 
съдилища /съответно – Софийски градски съд/, постановени по чл. 538 от ГПК, 
следва и от разрешенията, дадени с ТР № 1/19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г. 
на ОСГТК на ВКС и с ТР № 2/2010 г. от 28.09.2011 г. по тълк. д. № 2/2010 г. 
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на ОСГТК на ВКС, които предпоставят и изхождат от идеята, че на касационно 
обжалване подлежат поначало само решенията на въззивните съдилища, които 
формират сила на пресъдено нещо, и по отношение на които са налице предпос-
тавките по чл. 280 от ГПК. Случаите, когато и други съдебни актове подлежат на 
касационно обжалване, това е изрично предвидено в закона. Не е такъв случаят с 
решенията на окръжните съдилища, постановени по реда на общото охранител-
но производство – чл. 538 от ГПК, чието обжалване пред касационната съдебна 
инстанция не е изрично предвидено в закона.

Решението за обезсилване на ценна книга не може да бъде отменено по реда 
за отмяна на влезли в сила решения, тъй като не формира сила на пресъдено 
нещо. Така според Решение № 206 от 23.VI.1996 г. по гр. д. № 675/95 г., на ВКС, 
II г.о.19, отказът на съда за издаване на акт в охранително производство не под-
лежи на преглед по реда на надзора. Решението по охранителното производство 
влиза в сила съобразно изискванията на чл. 219 ГПК/отм./. То обаче не се ползва 
със сила на присъдено нещо. Отхвърлянето на молбата е влязло в сила реше-
ние не пречи повторно да се подаде молба за същия охранителен акт от същия 
молител (чл. 432, ал. 3 ГПК/отм./ ). Затова той не може да бъде атакуван чрез 
извънредните средства за отмяна. Прегледът по реда на надзора е изключителен 
способ за отмяна на неправилни съдебни актове, но само когато страните нямат 
друга правна възможност да защитят правата си, както в случая страните разпо-
лагат с такава. В същия смисъл са и Определение № 1276 от 7.07.1997 г. по гр. 
д. № 1497/96 г., на ВКС,V г.о.20 и Определение №10 от 4.02.199(9) г. по гр.д.№ 
710/98 г. на ВКС, II г.о.21 

Идентично становище се поддържа и в по-новата съдебна практика. Така в 
Определение № 369 от 4.11.2014 г. по т. д. № 2970/2014 г., на ВКС, ТК, I т.о., и 
Определение №10 от 12.01.2015 г. по т. д. № 2491/2014 г. на ВКС, ТК, I т.о., е 
посочено, че съгласно общото правило на чл. 540 ГПК, важимо за всички охра-
нителни производства, включително и за това по глава Петдесет и трета на ГПК 
-“Обезсилване на ценни книжа“, разпоредбите на чл. 303-308 ГПК не намират 
приложение. Законът изрично изключва възможността заинтересованата страна 
да поиска отмяна на охранителен акт. Правилата за отмяна на влезли в сила ре-
шения са неприложими спрямо охранителните производства. На отмяна по чл. 
303 сл. ГПК подлежат само актове, ползващи се със сила на пресъдено нещо, т. 
е. съдебни решения, с които се разрешава конкретен материалноправен спор по 
същество - т. 2 от Постановление № 2 от 29.11.1077 г. по гр. д. № 1/1977 г. на 
Пленума на ВС. Решението за уважаване на молба за издаване на охранителен 
акт не се ползва със сила на пресъдено нещо и не може да бъде атакувано чрез 
извънредното средство за отмяна на влезли в сила решения по чл. 303 и чл. 304 
ГПК.

Въз основа на решението за обезсилване молителят може да иска издаване 
на дубликат на ценната книга /чл.566 от ГПК/. Според вече цитираното по-горе 

19 Вж. в Съдебна практика, Бюлетин на ВС на РБ, кн. 9/1996 г., стр. 24
20 Вж. в Съдебна практика, Бюлетин на ВКС и ВАС на РБ, бр. 11 – 12/1997 г., стр. 26
21 Вж. в Съдебна практика – Бюлетин на ВКС, бр. 11-12/1998 г., стр. 27
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Решение № 84 от 11.03.2019 г. по в.т.д. № 4/2019 г. на ПАС предназначението на 
обезпечителното производство е обезпечаване надлежното упражняване на ма-
териализираните права по ценна книга на заповед или на приносител в хипоте-
зата, когато титулярят на ценната книга е лишен от фактическото владение върху 
нея по причини, които са извън неговата воля /чл. 560 от ГПК/. В този смисъл и 
по смисъла на чл. 566 от ГПК, съгласно който след обезсилване на ценната книга 
молителят осъществява правата си по нея въз основа на решението за обезсил-
ване и въз основа на него той може да иска издаване на дубликат на ценната 
книга – съдебното решение по това производство замества ценната книга, за да 
даде възможност на носителя на правото по нея да го упражни. В същото време, 
чрез обезсилването на ценната книга, решението по чл. 565, чл. 566 от ГПК я 
лишава от нейния легитимиращ ефект, за да лиши лицето, което държи ценната 
книга без основание, от възможността да упражни правата по нея.
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АТИПИЧНАТА КАУЗА НА ФИДУЦИАРНИТЕ СДЕЛКИ И ТЯХНАТА 
ДОПУСТИМОСТ ПО БЪЛГАРСКОТО ПРАВО
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Резюме: Един от основните въпроси, който се поставя при изследване проблема-
тиката за допустимостта на фидуциарните сделки по българското право, е този, 
свързан с тяхната кауза. Изхождайки от становището, че каузите при трансла-
тивните сделки са numerus clausus, някои автори приемат, че фидуциарните сдел-
ки не биха могли да бъдат валиден способ за прехвърляне на права. В настоящата 
статия ще бъдат обсъдени аргументите за атипичния, но все пак допустим по 
българското право, характер на каузата при фидуциарните сделки.

Ключови думи: фидуциарни сделки, кауза

THE ATYPICAL CAUSA OF FIDUCIARY CONTRACTS AND THEIR 
ADMISSIBILITY UNDER BULGARIAN LAW

Hon. Assistant Prof. Genka Mozjuhina, PhD
Department of Private law – UNWE

Summary: One of the main questions raised in the study of the admissibility of fiduciary 
contracts under Bulgarian law is that related to their causa. Based on the view that the 
causes of the contracts that transfer rights are numerus clausus, some authors assume 
that fiduciary contracts could not be a valid way to transfer rights. The present paper will 
discuss the arguments for the atypical, but still acceptable under Bulgarian law, nature of 
the causa in fiduciary contracts.

Key words: fiduciary contracts, causa

Вещнопрехвърлителен характер на фидуциарните сделки
По силата на чл. 9 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)1 страните 

могат свободно да определят съдържанието на договора, стига то да не проти-
воречи на императивни правила на закона или на добрите нрави. За разлика от 
римскоправната система на отделени от договорите способи за прехвърляне на 
права, по силата на чл. 24, ал. 1 от ЗЗД при договори за прехвърляне на собстве-
ност и за учредяване или прехвърляне на друго вещно право върху определена 

1 Попр. ДВ. бр. 2 от 5 Декември 1950 г., обн. ДВ. бр. 275 от 22 Ноември 1950 г., доп. ДВ. бр. 42 от 
22 Май 2018 г.
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вещ прехвърлянето или учредяването настъпва по силата на самия договор, 
без да е нужно да се предаде вещта, т.е. установено е вещнопрехвърлителното 
действие на договорите, които имат за предмет прехвърляне на вещни права. 
Следователно, след като в българското законодателство, от една страна, е уста-
новен принципът за свобода на договаряне, а от друга, е придадено вещнопрех-
върлително действие на всички договори, които имат за предмет прехвърляне 
или учредяване на вещни права върху определена вещ, може да се направи за-
ключение, че транслативните сделки по нашето право не са numerus clausus2. В 
този смисъл и доколкото са вид прехвърлителни сделки, макар да не са изрично 
уредени в законодателството, може да се установи, че с фидуциарните сделки 
също е възможно валидно прехвърляне на права. 

Като сделки, чиито правни последици се изразяват в прехвърлянето на право, 
фидуциарните спадат именно към групата на сделките с вещнопрехвърлително 
действие, каквито са и продажбата, дарението, замяната и др. Те обаче се харак-
теризират с една специфика, която ги отличава от всички останали транслативни 
сделки. Тази специфика се изразява в усложнения им състав от структурни еле-
менти. Тези елементи са два и са задължителна част от всяка една фидуциарна 
сделка.

Единият от двата съществени елемента е прехвърлянето на правото, предмет 
на фидуцията. Хронологически това е и първият елемент, който трябва да се ре-
ализира. Ако той липсва, дори и да е налице уговорка между страните за обратно 
връщане на предадената вещ, сделката няма да бъде фидуциарна3.

Вторият съществен елемент от структурата на фидуциарните сделки е фиду-
циарната уговорка, т.нар. в римското право pactum fiduciae (пактът за фидуция). 
Именно тя е този елемент, който създава особения характер на фидуциарните 
сделки и ги отличава от всички сделки, в частност от останалите прехвърлител-
ни такива. Това е уговорката, с която фидуциарът поема задължение към фи-
дуцианта след определен период от време или при дадени обстоятелства да се 
разпореди с правото в полза на фидуцианта или на посочено от него трето лице. 
Тази уговорка има облигаторен характер. Включването ѝ към прехвърлителния 
акт прави сделката фидуциарна. 

В този смисъл фидуциарната уговорка (pactum fiduciae) е основанието, 
каузата, заради която се осъществява прехвърлителният акт. Фидуциантът 
не прехвърля правото в патримониума на фидуциара нито с намерението да го 

2 Така Цонева, С. Въпроси на фидуцията, сп. Търговско право, год. 19, бр. 3, 2010, с. 56; В този 
смисъл вж. Марков, М. Някои въпроси във връзка с прехвърлителните договори. – В: Юбилеен 
сборник в чест на проф. Живко Сталев, Сиби, 2005, с. 228. Авторът приема, че задължение за 
прехвърляне на собственост и на ограничени вещни права може да възникне и от ненаименува-
ни съглашения. Обратното – че транслативните сделки по българското право са ограничен брой, 
приема Таков, Кр. Доброволно представителство. София: Сиби, 2008, с. 110. 

3 В такъв случай ще бъде реализиран някой от договорите, наследили римскоправната фидуция 
след преустановяването на употребата й, приложими и уредени в съвременното законодател-
ство – залог, депозит, заем за послужване. При тях е налице уговорка за обратно връщане, но 
задължението се изразява единствено в предаването на фактическата власт върху дадена вещ, а 
не в прехвърлянето на вещно право върху нея. Поради тази причина в тези случаи не може да се 
говори за фидуциарна сделка.
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дари, нито да придобие насреща продажна цена или друго субективно право. 
Прехвърлянето става именно заради задължението на фидуциара да върне пра-
вото обратно на фидуцианта или на едно трето лице, или пък да го упражнява по 
определен от фидуцианта начин.

Въпросът за абстрактния или за каузалния характер 
на фидуциарните сделки

Относно характера на фидуциарните сделки в българската правна литература 
са застъпени както становището, че са абстрактни, така и това, че са каузални 
сделки. В началото на XX век основният въпрос, свързан с фидуциарните сдел-
ки, е този за тяхната допустимост в българската правна система. Изразените в 
доктрината мнения са пряко свързани с това дали този вид сделки имат абстрак-
тен или каузален характер.

На основата на изложените в литературата мнения могат да се обособят ос-
новно две причини фидуциарните сделки да се схващат като абстрактни.

Първата от тях е, че при този вид сделки прехвърлителният акт е отделен от 
облигаторния. Според авторите, които поддържат това становище, тази отделе-
ност предпоставя и отсъствието на основание, което да свързва двата акта, т.е. 
липсва правна цел, която да оправдае прехвърлянето на правото между страните. 
Един от привържениците на тезата за абстрактния характер на фидуциарните 
сделки в по-старата българска литература е Йосиф Фаденхехт. Според него „фи-
дуциарно прехвърляне по нашето гражданско право е невъзможно […], защото 
нашето гражданско право не познава абстрактните вещни актове (договори)“4. 
В подобна посока са и разсъжденията на Борис Бъров относно допустимостта 
на фидуциарните сделки по българското право. Той поддържа становището, че 
фидуциарно придобиване на собственост може да има само в държавите, спада-
щи към германската правна система, която познава абстрактния вещен договор, 
докато в тези от латинската правна система придобиването на собственост от 
фидуциарна сделка винаги ще бъде симулативно5. Причината за това се корени, 
според него, в абстрактния характер на фидуциарната сделка. Бъров стига до 
този извод, като приема, че при действието на чл. 8 и чл. 24 от ЗЗД (отм.)6 съ-
ществуването на такъв вид сделка е недопустимо, тъй като целта на сключването 
ѝ е да се постигне обезпечение на вземането на кредитора, което не оправдава 

4 Фаденхехт, Й. Възможни ли са у нас абстрактни вещни договори и фидуциарно прехвърляне на 
собственост за обезпечение? – Адвокатски преглед, г. X, 1930, бр. 8, с. 95.

5 Бъров, Б. Фидуциарно и симулативно придобиване на собственост за обезпечение. – Юридиче-
ска мисъл, 1946, кн. 1, с. 69–72.

6 Обн. ДВ. бр. 268 от 1 януари 1892 г., 194(9) г., отм. ДВ. бр. 275 от 22 ноември 1950 г. Текстовете 
на посочените разпоредби от ЗЗД (отм.) са следните: 

• чл. 8. Съществените условия, които се изискват за действителността на един договор, са: спо-
собността за сключване на договори; действителното съгласие на договарящите се; един оп-
ределен предмет, за който може да става съглашение; една позволена от закона причина за 
задължение. 

• чл. 24. Задължението, което няма причина, или което е основано върху лъжовна или незаконна 
причина, не може да има никакво действие.
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прехвърлянето на собствеността върху вещта7. В този смисъл според Бъров ка-
узата на прехвърлителния акт не може да се прояви, защото желанието на стра-
ните е не да придобият собственост, а единствено да създадат обезпечение за 
кредитора. 

Според Фаденхехт абстрактни вещни договори са тези, с които се прехвърля 
право на собственост, без да е посочено в самите тях дали собствеността преми-
нава на основание продажба, замяна, даване вместо изпълнение и др., т.е. без да 
е налице каузален договор8. Следователно, когато от съдържанието на договора 
не може да се извлече наличието на някоя от тези каузи, тогава договорът по 
правило следва да се определи като абстрактен. И тъй като абстрактните прех-
върлителни договори са чужди на българското право, то тогава според тази теза 
и фидуциарните договори са недопустими. 

Посочената аргументация в подкрепа на становището за абстрактния харак-
тер на фидуциарните сделки следва да се преценява с оглед съдържанието и 
структурата им. Ако се приеме, че вещнопрехвърлителният акт и фидуциарната 
уговорка (pactum fiduciae) са отделени един от друг и поради това на първия 
му липсва изискващата се за неговата действителност кауза, тогава би се оказа-
ло, че фидуциарната сделка е съставена по необходимост от два акта, които не 
се намират във връзка помежду си. Подобна правна конструкция е немислима. 
Прехвърлителният акт и фидуциарната уговорка са двата съществени елемента 
от съдържанието на сделката. В този смисъл, ако се явят като два самостоятелни 
акта, тогава всъщност няма да е налице фидуциарна сделка. 

Договорите, като отделни правоотношения, се характеризират със самостоя-
телност помежду си, освен в случаите, когато законът не установява възмож-
ността да се правят възражения по едното правоотношение въз основа на пра-
вата, придобити по другото. В тази връзка за фидуциарните сделки, доколкото 
представляват ненаименовани транслативни сделки, очевидно законът не уреж-
да подобна възможност. Това не дава основание да се приеме, че съществените 
им елементи са всъщност два отделни договора9. 

Абстрактният характер на фидуциарните сделки, от друга страна, би могъл да 
се аргументира, като този вид сделки се поставят на плоскостта на някое от опре-
деленията за абстрактни сделки. Така, ако се приеме становището, че абстрактни 
сделки са тези сделки, с правните последици на които могат да се преследват 
различни правни и икономически цели, то фидуциарните сделки с основание 
биха се квалифицирали като абстрактни10. Това е така, защото в някои случаи 
фидуциарната сделка може да обслужва обезпечителна цел, в други – мандатна. 

7 Пак там, с. 72.
8 Фаденхехт, Й. Цит. съч., бр. 8, с. 97.
9 В българската литература тезата за единния характер на фидуциарните сделки е застъпена от 

Методи Марков. Според него уговорката за прехвърляне обратно на правото от фидуциара към 
фидуцианта представлява клауза, част от договора, която няма самостоятелен характер. – Мар-
ков, М. Цит. съч., с. 239.

10 Относно тезата, че сделките, които обслужват различни правни цели, са абстрактни вж. напри-
мер Конов, Тр. За абстрактните сделки и каузата на договорите. – В: Юбилеен сборник в памет 
на проф. Витали Таджер. София: Сиби, 2003. 
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В този смисъл не може да се говори за една единствена непосредствена цел, ти-
пична за този вид сделки. 

Обстоятелството, че с фидуциарните сделки могат да се преследват различни 
цели е довело до обособяването и на различни техни подвидове11. Така типич-
ната и непосредствена цел на фидуциарните сделки, които се сключват, за да 
обезпечат вземането на кредитора, е самото обезпечаване. Тази цел обаче е раз-
лична от целта при фидуциарната сделка за управление, например. Типичната 
и непосредствена цел на последната е мандатна. Разглеждайки всеки един вид 
поотделно, ще се стигне до извода, че всяка от тях е каузална, защото има своята 
типична и непосредствена причина за извършването на прехвърлителния акт и 
съответно за задължаването по фидуциарната уговорка.

В теорията са обособени основно пет вида непосредствени правни цели, кои-
то служат на каузалните сделки. Това са acquirendi causa (когато непосредстве-
ната правна цел е да се придобие дадено право), credendi causa (когато целта се 
изразява в това да се придобие едно вземане, едно облигационно право), donandi 
causa (когато каузата се изразява в безвъзмездното прехвърляне на дадено иму-
щество с дарствено намерение), novandi causa (когато целта е да се новира да-
дено право) и solvendi causa (когато непосредствената цел на прехвърлянето на 
имущество е да бъде погасено съществуващо правно задължение)12. 

Въпросът относно практическата и теоретична стойност на изискването за 
наличие на основание, в частност при каузалните сделки, е актуален не само 
за българската правна система. С промените във Френския граждански кодекс 
(ФГК) от 10 февруари 2016 г., които влязоха в сила на 01 октомври 2016 г., се 
измени старият текст на чл. 1108 от кодекса от 1804 г., който установяваше на-
личието на четири съществени елемента за действителността на договора, сред 
които беше и законната причина за задължаването13. Вместо него се въведе нов 
чл. 1128, с който законодателят отмени съществуващото още от времето на при-
емането на ФГК през 1804 г. условие договорът да има законна причина, за да 
бъде валиден. Извършената промяна се определя в доктрината като желание за 
модернизиране на френското договорно право и поставянето му в съответствие 
с тенденциите на европейското частно право14. Тези тенденции са белязани от 

11 Още от римското право са познати, запазени са и до днес като видове – fiducia cum creditore и 
fiducia cum amico. Други видове са статичната и динамична фидуция и фидуцията от романски и 
от германски тип. Общото между всички тях е фидуциарната уговорка, съгласно която фидуци-
арът се задължава прехвърленото имуществено право да бъде върнато обратно в патримониума 
на първоначалния прехвърлител (фидуциант) или на трето лице, посочено от него.

12 Павлова, М. Гражданско право. Обща част, Второ преработено и допълнено издание, София, Со-
фи-Р, 2002, с. 466; Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част. Четвърто издание. София: 
Сиби, 2007, с. 125.

13 Останалите три елемента съгласно чл. 1108 от Френския граждански кодекс преди промените от 
2016 г. бяха: съгласие на страните, способност за сключване на договора и определен предмет.

14 Така Шевро, Ем. Каузата според френското право: една погрешна интерпретация на източ-
ниците на римското право. – Ius romanum, 2016, бр. 1: Commercium, с. 4 – http://iusromanum.
eu/documents/985691/2119624/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20
%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%20%281%29%20%281%29.pdf/e1f3e636-3e96-
4be6-8c1b-59c620741bac, достъпен на 10.11.2020 г.
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отсъствието на каузата като условие за действителност на договорите както в 
Принципите на европейското договорно право, така и в Проекта за Обща рефе-
рентна рамка15. На този етап в България въпрос за изменение на ЗЗД в посока 
към отпадането на липсата на основание като предпоставка за обявяването на 
нищожност на дадена сделка, каквото е правилото на чл. 26, ал. 2, предл. 4 от 
ЗЗД, не е поставян за обсъждане. 

Показателно обаче за допустимостта на фидуциарните сделки дори и в зако-
нодателства, където изрично е въведено изискването за наличието на основание 
при вещнопрехвърлителните сделки, е обстоятелството, че този тип сделки бяха 
въведени в законодателството на Франция преди цитираните промени от 2016 г., 
което стана още през 2007 г. с въвеждането на глава XIV от ФГК, озаглавена „De 
la fiducie”.

Теория за фидуциарното основание (fiduciae causa)
От изложеното следва, че дискусионен въпрос относно правния характер на 

фидуциарните сделки, както в българската правна литература, така и в чужбина, 
е този за съществуването или не на отделна, типична за тях, кауза – т.нар. causa 
fiduciae. Според една част от авторите фидуциарните сделки се характеризират 
именно със съществуването на такъв вид кауза. Тя намира своето основание в 
прехвърлянето на правото, израз на доверието, което фидуциантът отдава на фи-
дуциара. Сред привържениците на тази теория може да бъдат посочени Емилио 
Бети16, Уго Карневали17 и Убалдо Ла Порта18. 

Противниците на теорията за наличието на типична за фидуциарните сделки 
кауза (causa fiduciae) посочват като аргумент за отхвърлянето ѝ съществуването 
само на трите основни каузи в гражданското право – solvendi, donandi, credendi. 
Според тези автори допускането на подобна кауза, би означавало да се извърши 
една недопустима „каузална абстракция“, както и това да се създаде форма на 
собственост, която е лишена от своите типични отличителни белези – окончател-
ност и свобода за разпореждане19. 

В българската правна теория също биха могли да се очертаят две полюсни 
тези по въпроса за възможността да съществува отделна фидуциарна кауза. 

15 Smits, J. M., Calomme, C. The reform of the French Law of Obligations: Les Jeux Sont Faits (October 
1, 2016). Maastricht European Private Law Institute Working Paper 2016-05, p. 7 – SSRN: https://ssrn.
com/abstract=2845796, достъпен на 10.11.2020 г. 

16 Betti, E. Teoria generale del negozio giuridico. Torino, 1952, p. 323, Цит. по: Bonilini, G. Trattato di 
diritto delle successioni e donazioni. Vol. V. La successione mortis causa nel diritto processuale civile, 
fallimentare, del lavoro, internazionale privato, penale, processuale penale, trubutario. Giuffrè Editore, 
2009, p. 362.

17 Carnevali, U. voce Negozio giuridico, III) Negozio fiduciario. In: Enciclopedia giuridica Treccani, XX, 
Roma, 1990, p. 4, Цит. по: Bonilini, G. Op. cit., p. 362. 

18 La Porta, U. Destinazione dei beni allo scopo e causa negoziale. Napoli, 1994, p. 59, Цит. по: Bonilini, 
G. Op. cit., p. 362.

19 Caruso, M. Il contratto in generale nell’attività negoziale. Casi, questioni e tecniche argomentative tra 
diritto nazionale ed internazionale. Singulab, 2013, p. 22.
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На страната, която приема, че фидуциарните сделки имат свое, различно от 
каузите solvendi или donandi, основание, следва да се посочи името на Димитър 
Силяновски. Според него изискването на закона20 е за прехвърлянето на правата 
да е налице законна причина, но никъде не е посочено, пише авторът, че тази 
причина може да бъде само A, B, или C, но не и Y21.

От друга страна, застъпник на тезата, че по нашето право не е възможно съ-
ществуването на абстрактни вещни договори, т.е. в този смисъл е противник 
на изложената теория, е Йосиф Фаденхехт. Аргументите, които посочва, за да 
обоснове тезата си, са, че, от една страна, българската правна система не познава 
самостоятелните, отделни вещни договори, а от друга, че дори и да съществува-
ха такъв вид договори, то те не биха могли да произведат правното си действие 
независимо от причината, от каузата22.

Атипичност на каузата при фидуциарните сделки
Както бе посочено, част от аргументацията на авторите, които приемат, че фи-

дуциарните сделки са абстрактни вещни договори и като такива са недопустими 
по българската правна система, се изразява в това, че при този вид сделки липсва 
позволена причина за задължаването на фидуцианта да прехвърли правото на 
фидуциара, защото задължаването не се дължи нито на дарствено намерение 
(donandi causa), нито на възмездно основание (acquirendi causa)23. Поради осо-
бената структура на този вид сделки и спецификите, с които се характеризират 
по отношение на всички останали видове сделки, също така съществува мнение, 
изразено от Тодор Стоилов, че фидуциантът прехвърля на фидуциара едно свое 
право, „без да е налице кауза (причина, основание), която да оправдава оконча-
телно придобиването му“24. Липсата на кауза в този смисъл обаче не следва да 
се тълкува като аргумент в посока на абстрактния характер на фидуциарните 
сделки. Според автора при този вид сделки, в зависимост от целта, която стра-
ните преследват, се посочва, че прехвърлянето от фидуцианта към фидуциара се 
извършва гаранционно и че фидуциарът се задължава да го прехвърли обратно, 
след като фидуциантът погаси задължението си25. Затова Тодор Стоилов посоч-
ва, че липсва каузата, която да обоснове „окончателно“ придобиването на право-
то, а не, че изобщо липсва кауза при фидуциарните сделки. Тук „окончателно“ е 
употребено в смисъл на прехвърляне за неопределен срок от време, безусловно, 
докато титулярът на правото сам не реши да го отчужди или пък го загуби по 
някой друг от предвидените за това способи по реда на Закона за собствеността 
или на някой от специалните закони. 

20 Макар да не я посочва изрично, авторът визира разпоредбата на чл. 24 от ЗЗД (отм. ДВ. бр. 275 
от 22.11.1950 г.): Задължението, което няма причина, или което е основано върху лъжовна или 
незаконна причина, не може да има никакво действие.

21 Силяновски, Д. Фидуциарно прехвърляне на права с цел за обезпечение. – Юридическа мисъл, г. 
VII, кн. 1, Януари-февруари, 1926 г., с. 35. 

22 Фаденхехт, Й. Цит. съч., бр. 8, с. 96–97.
23 Така Фаденхехт, Й. Цит. съч., бр. 9, с. 110.
24 Стоилов, Т. Фидуциарни сделки. – Адвокатски преглед, 2000, бр. 5, с. 5. 
25 Пак там.
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Имайки предвид сложната и нетипична структура на фидуциарните сделки, 
макар да представляват транслативни и каузални по своята същност, основание-
то за сключването им трудно би могло да се впише в някой от петте вида каузи, 
характерни за прехвърлителните сделки. 

Както бе посочено, при acquirendi causa непосредствената правна цел, жела-
на от страните, е да се придобие дадено право срещу задължението на другата 
страна да предостави определена имуществена престация. На пръв поглед би 
могло да се предположи, че целта на страните по фидуциарната сделка е именно 
такава, доколкото фидуциантът прехвърля едно свое имуществено право срещу 
насрещното задължение на фидуциара. Последното обаче бележи определени 
специфики. Докато в общия случай на сделките, чиято непосредствена правна 
цел е acquirendi causa, срещу прехвърленото имуществено право се придобива 
друго благо, различно от него, то задължението на фидуциара е да върне или да 
прехвърли на посочено трето лице същото това право, но след изтичането на 
определен срок или сбъдването на уговореното между страните условие. И това 
трябва да се осъществи отново с прехвърлителен акт. В този смисъл, с оглед на 
посочената специфика, не би могло да се приеме, че каузата при фидуциарни-
те сделки съответства на установеното в теорията разбиране за същността на 
acquirendi causa.

Заради съществуването на насрещно задължение на фидуциара по сделката 
не може да се приеме и че типичната и непосредствена цел на прехвърлянето на 
правото от фидуцианта към фидуциара е последният да бъде дарен, т.е. прехвър-
лянето не е безвъзмездно и в този смисъл каузата на фидуциарните сделки не 
може да бъде определена като donandi causa. Целта на страните не се изразява 
и в това да бъде погасен стар дълг, на мястото на който да възникне нов, както е 
при novandi causa. С прехвърлителния акт също така не се цели придобиването 
на дадено облигационно право, какъвто би бил случаят, ако каузата на фидуци-
арните сделки е credendi causa, нито пък се погасява дадено правно задължение, 
за да се схваща каузата им като solvendi causa.

Следователно непосредствената правна цел при фидуциарните сделки не по-
пада в нито една от представяните в литературата като типични за транслативни-
те сделки каузи. Ако приемем, че посочените по-горе каузи са numerus clausus и 
прехвърлителните сделки не могат да имат друг вид непосредствена правна цел, 
тогава би се оказало, че фидуциарните сделки винаги ще попадат в хипотезата 
на чл. 26, ал. 2, предл. 4 от ЗЗД – ще бъдат нищожни поради липса на основание 
и следователно няма да бъдат допустими по българската правна система. 

При изясняването на проблематиката, свързана с въпроса дали правните цели, 
които могат да се преследват от страните посредством сключваните от тях тран-
слативни сделки, са точно определен брой, следва да се има предвид и общото 
за гражданското право правило, закрепено в чл. 9 от ЗЗД, според което страните 
могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не проти-
воречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. 

Границите, които законодателят определя за свободата на договаряне, следо-
вателно, са свързани с наличието на императивни позитивноправни разпоред-
би или морално-етически категории, при противоречието с които уговореното 
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между страните би излязло извън дадената им свобода на договаряне. Това ще 
доведе и до недействителност на сключения договор по смисъла на чл. 26 от 
ЗЗД. Като се държи сметка за основните принципи в правото и за установеното 
в чл. 9 от ЗЗД правило, се изтъква, че с изискването за основание законодате-
лят допуска извършването на имуществени размествания на блага (каквото по 
същество се извършва и с фидуциарните сделки), които „преследват социално 
оправдани цели“26 и „правни цели, зад които стоят достойни за правно зачитане 
и защита интереси“27. 

С оглед динамиката на отношенията между правните субекти не би било 
юридически оправдано да се приеме, че правните цели, които трябва да получат 
защита от позитивното право и да се разглеждат като възможни основания за 
извършването на прехвърлителните сделки, са точно определени, непроменящи 
се на брой видове28. Ако целта, която страните преследват, не противоречи на 
добрите нрави и на закона (представляващи границата на свободата на догова-
ряне, установена с чл. 9 от ЗЗД) и ако постигането ѝ не попада в някоя от пред-
поставките, водещи до порок на сделката, то тази цел следва да се определи като 
социално оправдана и достойна за защита, а следователно – и за валидна кауза, 
която обосновава имущественото разместване на блага. 

В допълнение към аргументацията на тезата, че каузите при каузалните сдел-
ки не са точно определен и неподлежащ на разширяване брой29, следва да се по-
сочи и обстоятелството, че в позитивното право никъде не са посочени видовете 
каузи. В чл. 26, ал. 2, предл. 4 от ЗЗД се установява единствено липсата на ос-
нование като предпоставка за недействителността на договора, без да бъдат по-
сочени конкретни видове каузи, чието отсъствие води до нищожност. Съгласно 
чл. 8 от действащия до 1951 г. ЗЗД едно от съществените условия за действител-
ност на договорите е наличието на позволена от закона причина за задължение, 
но и тогава законодателят не е уреждал точно определено множество от видове 

26 Павлова М. Цит. съч., с. 464.
27 Стефанов, Ст. Смисъл и приложно поле на изискването за основание на сделките. – Търговско 

право, 2001, № 5, с. 46–47. 
28 В своето изследване върху абстрактните сделки по българското право Любен Диков също отбе-

лязва, че causa acquirendi, causa solvendi, causa donandi са „само най-типичните“ отделни прояви 
на общото понятие за кауза. – Вж. Диков, Л. Абстрактните правни сделки по нашето гражданско 
право. – В: Годишник на Софийски университет, Юридически факултет, т. 27, 1931-1932, с. 9; 
Становището на Димитър Силяновски относно неизчерпателния характер на видовете каузи, из-
разено в контекста конкретно на каузата при фидуциарните сделки, е в подобен смисъл. Според 
него, основавайки се на принципа на свободата на договорите, „не само каузалните съглашения 
A, B и C са от естество да прехвърлят собствеността или правото, но и други такива, каквито 
страните биха намерили за нужно, стига само те да не противоречат на законите или добрите 
нрави“. – Вж. Силяновски, Д. Цит. съч., с. 34, както и подробно върху аргументацията за допус-
тимостта в българската правна система на кауза при фидуциарните сделки, различна от устано-
вените в теорията, и за особения правен характер на същата – Пак там, с. 33–36. 

29 Повече във връзка с тезата, че видовете каузи не представляват numerus clausus, както и относно 
аргументацията за т.нар. „аморфност на каузата“ вж. Таков, Кр. Абстрактните сделки в светли-
ната на понятията за абстрактност и каузалитет. – В: Правни изследвания в памет на проф. Иван 
Апостолов, София, 2001, с. 426–428; Калайджиев, А. За основанието на правните сделки. – Съ-
временно право, 1990, № 1, с. 24–31.
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причини. В подкрепа на тази теза следва да се посочи и установената в ал. 2 на 
чл. 26 от ЗЗД оборима презумпция, че основанието се предполага до доказване 
на противното. За да бъде оборена една подобна презумпция, трябва да се уста-
нови противното на съдържащото се в закона заключение30. В този смисъл, за 
да бъде оборена презумпцията по чл. 26, ал. 2 от ЗЗД, трябва да се установи не 
липсата на някоя от теоретично изведените като типични за каузалните сделки 
каузи, тъй като подобно заключение в позитивното право не съществува, а да 
се докаже, че липсва основанието на договора, т.е. правна цел, която да бъде в 
съответствие с императивните изисквания на закона и с добрите нрави – кауза, 
която да съответства на общото правило на чл. 9 от ЗЗД и на общите принципи 
на гражданското право. Само в този случай ще е налице хипотеза, при която пре-
следваната правна цел няма да оправдава достойни за защита правни интереси, и 
в този смисъл ще липсва основание на договора, който няма да породи правните 
си последици по силата на чл. 26, ал. 2, предл. 4 от ЗЗД. 

С оглед направения анализ следва да се установи, че правните цели, позво-
лени от закона, не са ограничени видове и следователно няма пречка да се обо-
соби такава, типична за фидуциарните сделки, в случай че тя не противоречи 
на закона и на добрите нрави, т.е. попада в очертаните граници на свободата на 
договаряне. В италианската правна доктрина аргументацията за допустимостта 
на фидуциарната кауза се основава на правилото, закрепено във втората алинея 
на чл. 1322 от ИтГК31. В първата алинея на тази разпоредба се съдържа принци-
път за свободата на договаряне, уреден в нашето позитивно право в чл. 9 от ЗЗД. 
Във втората алинея обаче италианският законодател е установил и че страните 
могат също да сключват договори, които не спадат към уредените в закона 
видове, стига да са насочени към реализирането на интереси, достойни за за-
щита според законодателството32.

Авторите, които приемат, че фидуциарната сделка е единна, състояща се от 
два елемента – прехвърляне на правото от фидуцианта към фидуциара, от една 
страна, и задължение на фидуциара за обратното му връщане или последващото 
му прехвърляне на посочено трето лице, от друга, аргументират тезата за „ати-
пичната“ кауза на този вид сделки33, която обединява транслативния елемент с 
облигаторния34. Според Анджело Луминозо именно фидуциарната кауза е тази, 
която оправдава прехвърлянето на правото, защото то не е нито безвъзмездно, 

30 Таджер, В. Гражданско право на НРБ – Обща част, дял I. София: Софи-Р, 2001, с. 233. 
31 Така Caruso, M. Op. cit., p. 21.
32 Codice civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei 

contratti in generale, agg. il 30/09/2020: http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/29/delle-
obbligazioni-dei-contratti-in-generale, достъпен на 10.11.2020 г. 

33 Grassetti, C. Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento. – Rivista del Diritto 
Commerciale, I, 1936, p. 345 e ss., Цит. по Camilleri, E. L’impegno unilaterale al trasferimento dei 
beni quale dispositivo idoneo (ed eseguibile in forma specifica) ai fini attuativi del “pactum fiduciae”. – 
Diritto Civile Contemporaneo, gennaio/marzo 2015, Anno II, numero I, p. 5: https://iris.unipa.it/
retrieve/handle/10447/122812/183381/Camilleri%20Diritto%20Civile%20Contemporaneo%202015.
pdf, достъпен на 10.11.2020 г.

34 Giacomelli, U. Brevi osservazioni sul negozio fiduciario. – In: Appunti di Diritto Commerciale, 
Università di Molisse, Scuola di specializzazione per le professioni legali – a.a. 2006-2007, p. 3: https://
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тъй като липсва намерението да се дари (animus donandi), нито пък е възмездно, 
тъй като нито фидуциарът, нито третото лице, в чийто патримониум евентуално 
ще бъде прехвърлено впоследствие правото по силата на фидуциарната уговор-
ка, плащат нещо насреща35. 

В по-старата правна литература в Германия подобно на изказаното от Лу-
минозо становище, че прехвърлянето на правото при фидуциарните сделки се 
основава на присъщата им кауза, е застъпено от Шьонингер, според когото „съ-
щественият характерен белег на фидуциарните отчуждителни договори трябва 
да се търси в causa-та, правната причина на отчуждаването. Фидуцията обра-
зува покрай causa solvendi, causa donandi една особена категория причина на 
отчуждителните договори, която обаче в зависимост от causa solvendi и donandi 
показва нещо ненормално“36. 

Тази нетипичност („ненормалност“) на каузата може да се проследи в две 
насоки. 

От една страна, тя е атипична, защото не попада сред нито една от типичните 
за транслативните сделки каузи. Както бе посочено, каузата при фидуцията, с 
оглед присъщите ѝ особености, не може да се квалифицира нито като acquirendi, 
нито като solvendi, нито като donandi, novandi или credendi causa. В този смисъл, 
съпоставена с някоя от тези каузи, наричани „типични“, фидуциарната ка-
уза винаги ще бъде атипична. Този неин атипичен характер е дал повод на 
някои автори да приемат, че е недопустима, тъй като бележи едно откъсване от 
типичните сделки, с които се прехвърлят права, като продажбата и дарението, и 
функцията, която те биха придобили от нея, нямало да бъде съвместима с кауза-
та, присъща на всяка една от тях37. 

Подобен подход към същността на каузата при фидуциарните сделки би до-
вел до отричане съществуването на самите тях като отделен вид сделки. Която и 
да е кауза, типична за даден вид сделка, ако бъде приложена към друг вид сдел-
ка, във всеки случай ще доведе до несъвместимост с присъщата за последната 
кауза. От това обаче не следва да бъде отречено съществуването на acquirendi 
causa, например, само защото е неприложима в отношенията, уредени с догово-
ра за дарение. Каузата при фидуциарните сделки, макар съпоставена с другите 
видове, да е атипична за сделките, на които те служат, все пак си остава типична 
именно за фидуциарните сделки.

От друга страна, нетипичността на непосредствената цел, преследвана с фи-
дуциарните сделки, идва от самата ѝ същност. В литературата, подобно на на-
именованието ѝ в римското право, каузата при фидуциарните сделки е прието 
да се нарича fiduciae causa. В исторически план в римското право каузите на 

docplayer.it/1656609-Brevi-osservazioni-sul-negozio-fiduciario-umberto-giacomelli.html, достъпен 
на 10.11.2020 г.

35 Luminoso, A. Appunti sui negozi traslativi atipici. Corso di diritto civile. Giuffrè editore, 2007, p. 54.
36 Schöninger. “Forderungsabtretung Zum Zweck Des Einzugs (Cession Zum Inkasso).” Archiv Für 

Die Civilistische Praxis, 1905, vol. 96, no. 2, p. 171, www.jstor.org/stable/41039423, достъпен на 
10.11.2020 г. – Цит. по: Силяновски, Д. Цит. съч., с. 36.

37 Така вж. Diener, M. C.. Il contratto in generale. Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido 
Capozzi. Seconda edizione. Giuffrè Editore, 2010, p. 96.
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фидуциарната сделка са най-общо две. Едната е била тази на прехвърлителния 
акт, на манципацията. Била е типична за всички фидуциарни сделки и се е из-
разявала чрез формулата „mancipio dedit, ut sibi remancipetur“38 (превод от лат. – 
даде манципиум, за да му се реманципира). Другата се е съдържала в самата 
фидуциарна уговорка (pactum fiduciae) и с оглед на преследваните с нея конкрет-
ни цели в римското право са се различавали различни форми на фидуция – за 
освобождение, за промяна на настойник, за обезпечение, за управление на иму-
щество и др.

Това разделяне на каузата на две при фидуциарните сделки може да се открие 
и в съвременната им структура. Поради сложния им характер и специфики при 
конструирането им, днес също няма да бъде оправдано да се приеме, че този вид 
сделки имат една единствена кауза.

Непосредствената правна цел, която се преследва с фидуциарните сделки се 
изразява в желанието на страните правото, което се прехвърля, да се прехвърли 
доверителено. Това е т.нар. fiduciae causa – в буквален превод от лат.: основание 
за доверието. Доверителността тук следва да се разбира не като прехвърляне 
на доверие, без да е налице каквато и да било правна защита за прехвърлите-
ля, а като прехвърляне на правото заради доверието, което фидуциантът има по 
отношение на фидуциара39. Това доверие е мотивът за сключването на фиду-
циарната сделка, а непосредствената правна цел, която се преследва, е собстве-
ността да премине от прехвърлителя към приобретателя, който, от своя страна, 
да се задължи да прехвърли правото обратно или да го отчужди в полза на трето 
лице, посочено от фидуцианта40. В този смисъл каузата на прехвърлителния акт 
(fiduciae causa), непосредствената правна цел, се изразява в задължаването на 
фидуциара за обратно (или последващо) прехвърляне на правото и следователно 
се идентифицира със самата фидуциарна уговорка (pactum fiduciae)41. 

Специфичният характер на каузата при фидуциарните сделки се изразя-
ва още и в обстоятелството, че във всеки отделен случай на договаряне целта 
на прехвърлителния акт се прецизира със съдържанието на самата фидуциар-
на уговорка. Така, наред с основната, проявяваща се във всички случаи на 
сключване на фидуциарна сделка, кауза – fiduciae causa, се цели и една още 

38 Bellocci, N. La struttura della fiducia. II. Riflessioni intorno alla forma del negozio dall’epoca classica 
del diritto romano. Napoli: Casa editrice Dott. Eugenio Jovene, 1983, p. 128.

39 Според Чезаре Грасети фидуциарната кауза се състои в доверяването на фидуцианта на лоялното 
поведение на фидуциара, и по-конкретно в създаването на едно фидуциарно положение. – Вж. 
Grassetti, C. Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento. – Rivista del Diritto 
Commerciale, I, 1936, p. 345 e ss., Цит. по: Diener, M. C. Op. cit., p. 96.

40 Силвия Цонева посочва, че докато при другите транслативни сделки прехвърлянето на правото 
е крайната цел на сделката, то при фидуциарните такива то е „средство, без което фидуциарът 
не може да изпълни задълженията си по договора […]”. – Вж. Цонева, С. Цит. съч., с. 56.

41 В този смисъл вж. Fercia, R. “Fiduciam contrahere” e “contractus fiduciae”. Prospettive di diritto 
romano ed europeo. Napoli: Jovene editore, 2012, p. 263–264; Lambrini, P. Il negozio fiduciario e la 
sua causa. – Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche, v. 66, 2015: Fiducia, trusts, 
affidamenti – un percorso storico-comparatistico. A cura di Maria Luisa Biccard, p. 47–48. Подробно 
за fiduciae causa в римското право вж. Marra, P. Fiduciae causa. Università degli studi Magna Graecia 
di Catanzaro, Wolters Kluwer, Cedam, 2018.
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по-конкретна цел и наречена поради това „конкретна кауза“42, съдържа-
ща се в pactum fiduciae. Тази конкретна цел може да бъде различна във всеки 
отделен случай. Нейното значение е да определи вида на фидуциарната сделка. 
Така, в зависимост от това дали конкретната цел е за обезпечаване на фидуциара 
за вземането му по друго правоотношение с фидуцианта или пък целта е фиду-
циарът да управлява прехвърленото му от фидуцианта имущество за определен 
период от време, се различават обезпечителна и мандатна (за управление) фиду-
циарни сделки.

Заключение
Не са редки случаите, в които както страните по дадено съдебно производ-

ство, така и съдът, за да обосноват теза за нищожност на дадено правоотноше-
ние, прибягват до фигурата на фидуциарните сделки, определяйки ги като недо-
пустими по българското право и в този смисъл – като нищожни. Недопустимост-
та е свързвана с приетото в литературата мнение за абстрактния характер на този 
вид сделки, макар и вещнопрехвърлителни, както и с изказаното становище, че 
чрез тях страните преследват други, различни от типичните за транслативните 
сделки цели. 

Анализът на фидуциарните сделки обаче и изследването на структурата им 
разкрива наличието на типична, но за самите тях цел, която, съпоставена с опре-
делените, въпреки липсата на легална основа за това, като единствени типични 
каузи, неминуемо ще бъде определена като „атипична“. Имайки предвид пози-
тивноправната уредба по българското право обаче, тази атипичност на каузата 
не би могла да доведе до недопустимост на фидуциарните сделки. 
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ЗАКОНИТЕ DE REPETUNDIS В ПРЕДКЛАСИЧЕСКОТО И КЛАСИЧЕСКОТО 
РИМСКО ПРАВО. НЯКОЙ АСПЕКТИ

Д-р Стоян Лазаров, 
Катедра частноправни науки ЮФ на УНСС

Резюме: Темата за връщането на парите в римското право вълнува редица рома-
нисти от Западна Европа. В допълнение на дисертационния труд се усети необхо-
димостта от доразвиване на някои тези и аспекти, свързани със законите за връ-
щането на парите в късния Републикански период и развитието на самото римско 
право и доктрина в този период

Ключови думи: furtum, lex de repetundis, закони за връщане на пари.

LAWS DE REPETUNDIS IN PRE-CLASSICAL AND CLASSICAL  
ROMAN LAW. SOME ASPECTS

Stoyan Lazarov, Ph.D.
Civil Law department, UNWE

Summary: The question about leges de repetundis, or laws for extortion as some British 
and American professors translate this words are of great interest for the romanists along 
Western Europe. In addition to the dissertation there is a necessity to develop better in 
several aspects, the laws for extortion in the late Republican period of the development of 
Roman law and its doctrine of this period. 

Key words: furtum, lex de repetundis, laws of extortion

Връщането на дадена сума пари, както се определя “pecunis repetundis” има 
много тънка прилика с кражбата, която е свързана с промяна в имуществото на 
увреденото лице от този, който може да се определи като изнудвач. Разликата е 
там, че докато при кражбата е налице отнемане на вещ без знанието на нейния 
собственик, то при изнудването присъства елементът принуда, тоест упражнява-
не на физически или психически натиск, с който увреденото лице да предостави 
вещта, която е била поискана. Вторият специфичен елемент е, че при изнудва-
нето може да се привлече под отговорност само лице от висшите длъжности в 
Рим, докато кражбата може да се извърши от всяко лице, без оглед на неговата 
функция.

Според Феличано Серао, за първи път се появяват подобни процеси за връ-
щане на дадени пари на територията на Испания през 171 г. пр. Хр. Авторът 
посочва, че според един текст на Ливий, на чужденците е било разрешено да 
търсят отговорност на магистрати на територията на Испания чрез посочване 
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на съответните патрони1. В Републиканския период, около 149 г. пр. Хр., по 
времето на Гракхите, е приет първият закон за изнудването в Lex Calpurnia de 
repetundis, последван от Lex Iunia de repetundis от същата година. След това, през 
123 г. пр. Хр. е приет друг такъв закон, вероятно наричан Lex Acilia repetundarum. 
През около 111-100 г. е приет Lex Servilia repetundarum. Следващият такъв за-
кон е Lex Cornelia repetundarum от 82/81 г. пр. Хр. По-късно се появява и Lex 
Iulia de pecunis repetundis. Накрая през 55 г. пр. Хр. е приет Rogatio Pompeia de 
repetundis.2 Това са закони, които започват от 149 г. пр. Хр., като първият закон 
е предложен от трибунът Калпурний Пизон, и продължават развитието си до пе-
риода на Цезар. Приема се според някои автори, че замисълът на първия закон за 
изнудването, прокаран именно от този трибун, е да се защитят провинциалните 
земи. Поддържа се, че конкретния мотив за приемането на този закон е поведе-
нието на проконсула Галба в Далечна Испания, където избил половината населе-
ние, а останалата продал в робство3. Относно lex de repetundis се говори и в две 
произведения на Цицерон – De Officis и In Verem. Впрочем, от посочения автор 
става ясно, че целта на сената била да се защитават провинциалните земи от алч-
ност (avaritia). Първоначално законът на Калпурний предвиждал като наказание 
възстановяване стойността на вещта, която е била взета чрез принуда. Както ще 
се види по-нататък в изложението, макар repetundis да не означавало кражба, 
то все пак е свързано с взимането на някаква вещ или роб чрез извършване на 
принуда. Според Шървин-Уайт, като цитира Момзен, законите от Lex Acilia до 
Lex Iulia от 59 г. пр. Хр. не предвиждали политическо наказание по-тежко от 
infamia, което водело до изключване от сената, а прогонването от Републиката се 
случвало само когато било невъзможно възстановяване на взетото. А по времето 
на Ацилиевият закон било предвидено възстановяването на двойната стойност 
на вещта4.

Законите за връщането на парите (Leges de repetundis), са последица от дина-
мичното развитие на римската Република в периода от II до I век пр. н. е. Това 
може да се характеризира условно като период на тежки борби за власт, довели 
в крайна сметка до триумнирата на Цезар в средата на I в. пр. н. е. Касае се за 
наказателна процедура, с която се иска връщане на пари дадени на магистрата 
или съдия, от страна на гражданина, който ги е дал. Показателна е последо-
вателността на отделните консули за необходимостта от приемането им с 
различни степени на състава или на отговорността на обвинените за „изнуд-
ване“ или „връщане на парите“, тъй като едно от последствията за осъдения 
е безчестието (infamia)

1 Serrao, F. (1956). Appunti sui „patroni“ e sulla legittimazione attiva all‘accusa nei processi 
„repetundarum“. Studi in onore di Pietro de Francisci, volume secondo, 476

2 Информацията за датите на приетите закони е цитирана по https://droitromain.univ-grenoble-
alpes.fr/ в точка 1: Leges regiae, rogatae, dat. 

3 Richardson, J. (1987, vol. 77). The Purpose of the Lex Calpurnia de Repetundis. The Journal for 
Roman Studies, достъпен и на http://www.jstor.org/stable/300571

4 Sherwin-White, A. N. (Vol. 17 (1949)). Poena Legis Repetundarum. Papers of the British School at 
Rome, p. 5.
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Необходимо е да се обърне внимание какъв е бил мотивът за приемането на 
толкова много закони във връзка с връщането на парите. Не е типично за Рим да 
приеме 7 закона за едно и също престъпление в продължение на период от 96 
години. Законите за възстановявавенто на публични средства, обсъждани по-го-
ре в хронологичния преглед, са приемани в годините между управлението на 
Гракхите от Републиканския период и продължават до управлението на Цезар 
или Август. 

Тук целта на изследването е концентрирана върху развитието на законода-
телството на един термин, който е близък до кражбата, но е бил преследван със 
средствата на публичното, в частност на наказателното право. Вторият важен 
акцент е да се разгледат отделните видове наказания, налагани на тези ръково-
дители на провинции, срещу които е заведен процес „за връщане на парите“ (de 
repetundis) и да се даде отговор на въпроса за обществения интерес, провокирал 
това значително по количеството си законодателство. 

В римското законодателство като цяло липса привичната за правните системи 
на модерните времена систематичност и подчиненост на известна обща полити-
ка. Римските и в частност тези, свързани с кражбата се появяват спорадично на 
основата на конкретни политически и икономически обстоятелства, обуславящи 
тяхното приемане. Това обаче не обяснява приемането на общо 7 закона за пери-
од от малко над 100 години. 

Леонид Кофанов, при анализа на законите за връщането на парите, коментира, 
че цялата история на развитието на посочените закони в републиканската епоха 
показва, че забраната за приемането на парите е насочена срещу действията на 
магистратите, които могат да бъдат дефинирани като кражба или грабеж, тоест 
като узурпация на вещи против волята на техния собственик. Авторът опреде-
ля този вид деяние като публична кражба, насочена специално към публичните 
длъжности и към приемането на пари, предвидени за римския народ5.

Първият закон срещу вземането на пари от частни лица, извършвано в про-
винциите е т. нар. „Закон на Калпурний“ (lex Calpurnia). Той е бил поискан от 
трибуна Луций Калпурний Пизон Фруга, роден през 180 г. и консул през 133 г., 
един от опонентите на Гай Гракх в неговото законодателство от 123 г. Луций 
Калпурний е известен със своите исторически проучвания и книгата си Анали. 
Наказанието, което се е предвиждало била парична глоба, но не е известен при-
мер за смърт. Това показва че трибуните от 149 г. се опитали по някакъв начин 
да предпазят съюзните на Рим провинции. Не е въпрос на това дали са загубени 
пари, принадлежащи на Рим, въпросът е че се вижда нарушение на доверието 
към Рим (fides), което на всяка цена трябва да бъде възстановено6. Не е достатъч-
но вече да се прилага акция за кражбата, която се е прилагала само по отношение 
на римските граждани. Законът е бил отменен от Гай Гракх и възстановен от т. 
нар. „Закон на Сервилий Цепий“ (lex Servilia Caepia), през 107 г. Колегията била 
предоставена при Гай Гракх на конническото съсловие, което стояло по-ниско 
5 Kofanov, L. Leges repetundarum e furto pubblico nella Roma repubblicana. Il furto nei suoi aspetti 

giuridici, filosofici ed economici, Istanbul, 2017, p. 85
6 Lintott, A. (1981). The leges de repetundis and Associate Measures Under the Republic. Zeitschrift der 

Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung, v. 98, p. 165
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от сенаторите, а по-късно върната при тях от Сула и накрая през 70 г., била раз-
делена между конниците, сенаторите и специалните „трибуни на фиска“ (tribuni 
aerarii).

С този закон бил установен за първи път специален „постоянен съд“, който 
се свиквал всяка година, т. нар. (quaestio perpetua), за злоупотребата с публични 
средства от магистрати със сенаторски ранг, извършена при изпълнение на тех-
ните служебни задължения. Съдебната колегия се състояла от сенатори и била 
председателствата от претор или от негов легат, т. нар. „обвинител“ (quaesitor). 
Точно такъв е бил Цицерон по време на обвиненията му срещу Верес. Процеду-
рата започвала по инициатива на който и да е гражданин, а решението се вземало 
с мнозинство. 

Както посочва Шървин Уайт7, като разглежда темата за наказанията, нала-
гани по отделните закони за връщането на парите, първите жертви на този за-
кон не били наказвани с „опозоряване“ (infamia), което било страничен ефект от 
решението на специалния съд. Така например, по отношение на Лентул, който 
бил цензор през 147 г. пр. Хр. бил осъден за заплати само възстановяването на 
вещите, които е взел, но не infamia.

При приемането на т. нар. „Ацилиев закон“ (lex Acilia) се проследява известна 
промяна в концепцията за злоупотребата с публични средства. Съгласно този 
закон, наказанието било за двойната стойност на отнетите вещи. Според твър-
дението на Цумпт, в този нов закон вече било предвидено наказанието infamia, 
което обаче не се поддържало от Момзен. Последният поддържа, че някой си Ка-
тон, който бил подведен под отговорност за изнудване, все пак останал сенатор 
след като бил осъден по Ацилиевия закон. Шървин-Уайт се придържа към твър-
дението на Момзен и като подкрепа на неговия извод посочва, че наказанието за 
infamia не било следствие на работата на законодателя да затвърди наказанията 
за този вид престъпление, а е резултат от промяната на статуса от страна на 
съдилищата. Бадиан, в свое изказване относно този закон казва, че прехвърлил 
съдилищата на събранието на конниците (Equites). Съответно, съдиите следвало 
да се избират от съсловието както на конниците, така и на сената8. 

По-късно при приемането на lex Cornelia repetundarum, повечето осъдени са 
приемали доброволното изгнание, тъй като срещу тях е насочено обвинение по 
процес, свързан с „престъпление, наказуемо със смъртно наказание“ (lis capitis 
aestimata) и осъдените предпочитали този изход, за да се предотвратят по-ната-
тъшния процес и положението им да се влоши още. Андрю Линтот посочва, че 
според законите на Корнелий и на Юний за връщането на парите се прилагала 
акция за спонзията (actio per sponsionem)9. 

Цицерон, в своето произведение In Caecillio се съдържа следния текст:

Cic. Div. Caec. 62-63. neque fere umquam venit in contentionem de 
accusando qui quaestor fuisset, quin repudiaretur. [63] itaque neque L. Philoni9 

7 (Sherwin-White, Vol. 17 (1949)).
8 Badian, E. (1954). Lex Acilia Repetundarum. The American Journal of Philology, vol. 75, p. 375.
9 (Lintott A. W., 1976), 210.
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in C. Servilium nominis deferendi potestas est data, neque M. Aurelio Scauro in 
L. Flaccum, neque Cn. Pompeio in T. Albucium10

Цицерон посочва няколко прецедента във връзка с действията на квестора 
Цецилий Нигер, който както бе посочено през 70 г. пр. Хр. се явил като участник 
да получи властта, с която да преследва своя бивш претор, Гай Верес по обвине-
ние за злоупотреба с власт. Във всички посочени от Цицерон случаи, бившият 
квестор е бил отхвърлен в полза на друг. Посочените от Цицерон примери, спо-
ред Лойд Томпсън датират около близки дати, между 104 и 102 г. пр. Хр., период 
в който е приет законът на Сервилий за връщането на парите от 106 г. пр. Хр.11. 
Според автора вече към 70 г. пр. Хр. т. нар. divinatio или прогноза е била част 
от процесите за връщането на парите. Впрочем, точно приемането на Закона на 
Сервилий е причината да се контролират патроните, които могат да представля-
ват съответните провинции при процес de repetundis. 

Доказателство за приемането на Юлиевия закон за „връщането на ограбените 
публични средства“ (Lex Iulia de rebus repetundis) от страна на Цезар се откри-
ват от съвременните доказателства на Цицерон, Юлиево-Клавдиевите решения, 
записани от Тацит в неговите „Анали“ (Annales), както и от текстове на класиче-
ските юристи, които се откриват в отделни фрагменти на Дигестите. Този закон 
се приема да е приет от Цезар по време на неговия първи консулат.

В един фрагмент от De Officiis на Цицерон откриваме споменаване на първия 
закон, този на Корнелий, както и на този на Юлий.

Cic. Off. 2.75. Nondum centum et decem anni sunt, cum de pecuniis 
repetundis a L. Pisone lata lex est, nulla antea cum fuisset. At vero postea tot 
leges et proximae quaeque duriores, tot rei, tot damnati, tantum Italicum bellum 
propter iudiciorum metum excitatum, tanta sublatis legibus et iudiciis expilatio 
direptioque sociorum, ut imbecillitate aliorum, non nostra virtute valeamus.

Вече са сто и десет години, когато Законът за връщането на публичните 
средства е въведен от Луций Пизон, като преди това никакъв не е имало. 
Наистина след този закон и следващите всички от тях по-тежки, толкова 
вещи, толкова наказани, са, че такава война в Италия е предизвикана, зара-
ди страха от процесите, толкова потърпевши от законите и от ограбването 
и обирането чрез процесите на съюзниците, да засилим слабостта на дру-
гите, а не нашето достойнство. 

Цицерон на първо място извършва ретроспекция на законите, като засвиде-
телства, че са били приети много закони и че всеки следващ бил по-суров от ос-
таналите. Всъщност той вижда в тези закони не средство за защита на общест-
веното благо, а механизъм за потискане на политическите противници, въпреки 

10 Нито наистина, никой, действайки като квестор на друг, някога се е състезавал да бъде приет да 
го обвинява без да бъде отхвърлен. [63] И затова, нито едно разрешение, дадено на Л. Филон да 
предяви обвинение срещу Гай Сервилий, нито Марк Аврелий Скаурий да преследва Л. Флак, 
нито Гней Помпей да обвини Тит Албуций.

11 Thompson, L. A. (1971). A pasage of Cicero relating to prosecutions ‚repetundarum‘. Studi in onore di 
Edoardo Volterra, volume secondo, p 480 и 485.
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че един от най-важните му процеси, този срещу Верес, бил воден именно по този 
ред. Вероятно към момента на написване на De officiis Цицерон говори за по-
следния приет закон, а това е този на Цезар. Тук обаче ораторът е концентриран 
върху нуждата от социална оправданост на наказателната репресия, заставайки 
на страната на онеправданите и изгонените. Трябва да се обърне внимание, че 
тук наказанието изгнание било в алтернатива със смъртното наказание и то съ-
ответно било охотно приемано от осъдените.

В Дигестите откриваме свидетелства за този закон в цитат на римския юрист 
Венулей Сатурний, който е живял по време на династията на Северите:

D. 48.11.6.2. Ven. Sat. l. 3 publ. iud. Lege Iulia repetundarum cavetur, ne 
quis ob militem legendum mittendumve aes accipiat, neve quis ob sententiam 
in senatu consiliove publico dicendam pecuniam accipiat, vel ob accusandum 
vel non accusandum: utque urbani magistratus ob omni sorde se abstineant neve 
plus doni muneris in anno accipiant, quam quod sit aureorum centum.

По Юлиевия закон за връщане на имуществото се установило, никой 
да не приема пари за призоваването или освобождаването на воини, нито 
някой заради вземане на решение в сената и съвета да взема пари, или за 
обвинение, или за не-обвинение; както и градските магистрати се въздър-
жат от всичко недостойно и да не приемат в повече дарения за услугите си 
годишно, което би трябвало да е 100 ауреа.

Сатурний описва съдържанието както на Закона на Юлий за връщане на за-
грабеното имущество, така и на самите деяния, свързани със закона за връща-
нето на средствата. Тук са включени задълженията за въздържане от искане за 
получаване или приемане на пари, съответно забраната магистратите да приемат 
дарения над годишното си възнаграждение за службата си. 

Може да се заключи, че по отношение на тези престъпления се включва не 
само получаването на имотна облага в качеството на длъжностно лице по време 
на изпълнение на функциите му (ex officio), но и случаите на корупция, тоест на 
даване и приемане на подкуп. Любопитен момент е, че тъй като това се прие-
ма като тежко нарушение на обществения ред, наказанието се налагало само на 
тези, които са имали качеството на длъжностно лице в Рим. То обаче не се отна-
сяло за онези, които предложили дара или парите. Това се вижда специално от 
текста на Сатурний, който приема, че никой не може да приема дар или пари, за 
да може друго лице да повлияе на вземането на решение в народното събрание, 
още по-малко градските магистрати могат да приемат пари или други ценности 
в период от една година от напускане на службата си, защото има сериозна ве-
роятност, те да могат все още след напускането си да влияят върху останалите 
магистрати при вземането на решение. Никъде в текстовете не се казва, че на-
казание за подкуп ще носи и лицето, което е предложило парите – посочено е 
изрично, че такава отговорност ще носи само лицето, което е приело подкупа. 
Доказателство за едно тежко състояние по отношение на този проблем с коруп-
цията в Рим е и обстоятелството, че са били приемани толкова много закони за 
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толкова кратко време. Анализът на въпросните закони показва, че по искане на 
самия консул се приемали различни закони с различна степен на наказанието.
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ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ВОЕННОСЛУЖЕЩИ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
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Резюме: В продължение на повече от шест десетилетия след възстановяването 
на българската държавност през 1878 г. военнослужещите от българските въ-
оръжени сили са лишени както от активно, така и от пасивно избирателно право. 
В периода до Втората световна война нито една политическа сила в страната 
не се осмелява да подложи под съмнение това правило. Едва след края на втория 
планетарен конфликт през XX век тази своеобразна традиция е нарушена от оте-
чественофронтовската власт. Това става в контекста на започналия процес на 
политизация на българската армия, последвал политическата промяна на 9 сеп-
тември 1944 г. 

Ключови думи: въоръжени сили, избирателни права, военнослужещи, политизация

GRANTING OF VOTING RIGHTS TO THE BULGARIAN SERVICEMEN AFTER 
THE SECOND WORLD WAR

Assistant Boian Zhekov
„Georgi Stoikov Rakovski” National Defence College

Summary: For more than six decades after the restoration of the Bulgarian statehood in 
1878 the servicemen in the Bulgarian armed forces were deprived of active and passive 
voting rights. Until the Second World War no Bulgarian party dared to question this rule. 
It was only after the second global conflict in the XX century when the government of the 
Fatherland Front broke the peculiar tradition. This happened in the context of the already 
started process of politicization of the Bulgarian army that followed the political change 
in the state on September 9 1944. 

Key words: armed forces, voting rights, servicemen, politicization

Военнослужещите и избирателните права до Втората световна 
война

Санстефанският мирен договор (3 март 1878 г.), сложил официален край на 
войната между Русия и Османската империя от 1877–1878 г., и Берлинският до-
говор (13 юли 1878 г.), с който приключва едномесечният конгрес на Великите 
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сили в столицата на Германия, регламентират възстановяването на България на 
политическата карта на Европа. Двата акта уреждат и въпроса за въоръжените 
сили на възродената държава. Според член 6 от договора от Сан Стефано бъл-
гарската страна следва да разполага с „народна милиция“, като постановката е 
потвърдена от член 1 на Берлинския договор1. В тази връзка на 7 май 1878 г. са 
обнародвани „Временни правила за образуване на земска войска на Княжество 
България“, „Инструкция за обучението на войниците“, както и „Разписание с 
броя на войсковите части“, подготвени от Временното руско управление в Бъл-
гария. През юли 1878 г. в Пловдив императорският комисар княз Александър 
Дондуков-Корсаков отдава Заповед № 1 за сформирането и за цялостното ус-
тройство на Българската земска войска. За нейна основа се използва Българско-
то опълчение, взело участие във военния конфликт между Руската и Османската 
империя. През пролетта – лятото на 1878 г. в Земската войска са мобилизирани 
пилотните два призива младежи, които се превръщат в първите военнослужещи 
на Третата българска държава2. 

Санстефанският и Берлинският договор от 1878 г. регламентират начина на 
създаване на уредбата на възстановена България. Предвижда се свикването на 
събрание от първенци (нотабили) със задачата да изработи основната законода-
телна рамка, съгласно която ще функционира страната3. В съответствие с това 
на 10 февруари 1879 г. в Търново започва своята работа Учредителното събрание 
(УС). То се състои от 231 депутати, от които: 1) сто и осемнадесет по право на 
заеманата длъжност (висши духовници и представители на съдебната власт и на 
местната администрация); 2) двадесет и един назначени от руския императорски 
комисар княз Дондуков-Корсаков; 3) осемдесет и девет избрани от народа; 4) 
по един представител на Рилския манастир, на Българското дружество в Одеса, 
както и на Българското благотворително общество във Виена4. 

Специално внимание заслужава третата категория депутати в УС, чието оп-
ределяне става чрез избори. Вотът е осъществен през декември 1878 г. в окръзи-
те на петте губернии на Княжество България5. Той е проведен според „Временни 
правила за устройство на съдебната част в България“, утвърдени през лятото на 
1878 г. Член 17 от правилата постановява, че с активно избирателно право се 
ползват всички жители, които не са по-млади от 20 години и притежават на как-
вото и да е основание недвижимо имущество, сиреч сами или посредством тех-
ните родители. Пасивното избирателно право е регламентирано в член 18, спо-
ред който избираеми са всички лица от местното население, които са грамотни, 
имат навършени 30 години и притежават на каквото и да е основание недвижимо 
1 От Сан Стефано до Париж (1878–1947 г.). Най-важните договори за България. София, 2009, с. 

32, 41.
2 Повече за създаването на Българската земска войска вж. в Петров, Т. 140 години от създаването 

на Българската земска войска. // Военен журнал, 2018, № 3–4, с. 85–93. Допълнително вж. Бъл-
гарската земска войска 1878–1879 г. Сборник от документи и материали. София, 1959. 

3 От Сан Стефано до Париж…, с. 33, 43.
4 Владикин, Л. История на Търновската конституция. София, 1994, с. 87–88; Ценова, Р. Избира-

телни процедури и изборно законодателство в Княжество България (1878–1880 г.) – политиче-
ски стереотипи и съвременен дискурс. // Икономически алтернативи, 2008, № 6, с. 130–131. 

5 Баламезов, Ст. Конституционно право. Част първа. София, 1993, с. 45. 
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имущество. Същевременно член 36 от „Временните правила“ разпростира па-
сивното избирателно право и върху лица, които макар да нямат недвижимо иму-
щество, имат средно/висше образование или се занимават самостоятелно с тър-
говия/занаятчийство6. От тези факти личи, че в регламентацията за изборите за 
депутати в Учредителното събрание не е налице изрично лишаване на българ-
ските военнослужещи от активно или от пасивно избирателно право. Не същест-
вуват обаче конкретни сведения дали и по какъв начин е реализирано това право 
по време на изборите през декември 1878 г. 

Учредителното събрание в Търново приключва с приемането на 16 април 
1879 г. на основния закон на Княжество България. В член 86, глава XIV от него, 
третираща въпроса за Обикновеното народно събрание (ОНС), се посочва, че 
с право да избират депутати разполагат всички български граждани, които са 
навършили 21 години и се ползват с граждански и с политически „правдини“, а 
право да бъдат избирани за народни представители имат всички български граж-
дани, навършили 30 години и ползващи се със същите „правдини“. Макар да не 
е изрично споменато в текста на конституцията, по презумпция тези правила се 
отнасят и до избирането на депутати за Велико народно събрание (ВНС), регла-
ментирано в член 144, глава XX. Освен това се изтъква, че за реда на изборите 
както за ОНС, така и за ВНС ще се изработи особен избирателен закон7. 

От внимателния прочит на текстовете в Търновската конституция изпъква, 
че тя не лишава българските военнослужещи нито от активно, нито от пасивно 
избирателно право. Независимо от това още „Временните правила за избира-
нието на представителите за първото Обикновено Народно събрание“, приети 
от УС през пролетта на 1879 г., налагат ограничения върху избирателните права 
спрямо българските военни. Съгласно член 23 от правилата „не могат да бъдат 
избираеми за народни представители военните лица, които се намират на дейст-
вителна служба“8. С тази постановка на българските военнослужещи е отнето 
пасивното избирателно право. Интересното е обаче, че никъде в правилата из-
рично не се забранява на военните да гласуват. Отново няма данни дали и как 
е реализирано това право при изборите за I и за II ОНС, проведени съгласно 
„Временните правила“ съответно през есента на 1879 г. и през януари 1880 г.9

С приемането през декември 1880 г. на първия цялостен избирателен закон 
българските военнослужещи са лишени въобще от избирателни права. Член 1 
от закона определя, че „не влизат в числото на избирателите ония български 
граждане, които се намират на действителна военна служба“, а според член 28 
„не могат да бъдат избираеми за народни представители военните лица, които 

6 Алманах на Българската конституция. (По случай създаване Третото българско царство). Пло-
вдив, 1911, с. 107–108; Манолова, М. Нормотворческата дейност на Временното руско управле-
ние в България (1877–1879). София, 2003, с. 145. 

7 Текста на Търновската конституция вж. в ЦДА, ф. 173К, оп. 6, а. е. 3116, л. 1–22. 
8 Държавен вестник, брой 4, 14 август 1879 г.; Учредително българско народно събрание, 1879 г. 

Дневници. Фототипно издание. София, 2009, с. 178–180. 
9 Янчев, В. Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Българският опит 1878–1912. София, 

2006, с. 93. 
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се намират в действителна служба“10. Текстът на закона определено е противо-
конституционен, тъй като влиза в разрез с избирателните права на българските 
граждани, залегнали в член 86 на основния закон. От друга страна, избирател-
ният закон противоречи на член 57 от Търновската конституция, съгласно който 
всички български граждани са равни пред закона. Въпреки това практиката за 
лишаване на военнослужещите от активно и от пасивно избирателно право ще 
остане непроменена чак до края на Втората световна война през 1945 г. Нейната 
основна цел е българската армия да бъде опазена от политически влияние и да 
се превърне в действителна надпартийна институция. 

Отечественият фронт (ОФ) и избирателните права на 
военнослужещите

На 9 септември 1944 г. управлението на България е поето от правителство на 
създадената две години по-рано коалиция Отечествен фронт. В новия Министер-
ски съвет са представени четири политически сили – Българската работническа 
партия (комунисти) (БРП (к)), Българският земеделски народен съюз (БЗНС) 
„Пладне“, Политическият кръг „Звено“ (прераснал през есента на 1944 г. в На-
роден съюз (НС) „Звено“) и Българската работническа социалдемократическа 
партия (БРСДП). В кабинета са включени и двама независими интелектуалци11. 
Важен орган, свързан с новото управление, е Националният комитет (НК) на 
ОФ, в който са представени и четирите партии в коалицията. 

Поемането на властта в България от Отечествения фронт създава условия за 
промяна на практиката за лишаване на военнослужещите от избирателни пра-
ва. Следва да се отбележи, че още в член 8 от платформата на ОФ, оповестена 
по радиостанция „Христо Ботев“ на 17 юли 1942 г., се споменава, че една от 
целите на организацията е „да осигури правата“ на военнослужещите – офице-
ри, подофицери и войници, „като пълноправни граждани“12. Стремежът намира 
потвърждение в правителствената програма, обявена от новия министър-пред-
седател Кимон Георгиев на митинг в София на 17 септември 1944 г. Според ду-
мите на премиера кабинетът на ОФ ще пристъпи към „пълно демократизиране 
на войската“13. 

Отечественият фронт поема държавното управление с намерението за разту-
ряне на действащото Обикновено народно събрание и за провеждането на избо-
ри за следващ парламент. Още на 9 септември 1944 г. с Указ № 13 на Регентския 
съвет е разпуснато XXV ОНС14. За насрочване на парламентарни избори обаче 
не става дума. Причината е, че България се намира в състояние на война (към 

10 Държавен вестник, брой 95, 23 декември 1880 г. 
11 Калинова, Е. Мястото и ролята на Отечествения фронт в годините на „народната демокрация“ 

(1944–1947). // История на Отечествения фронт/съюз. Том 1. София, 2012, с. 47. 
12 Програмата на Отечествения фронт вж. в Отечествен фронт. Документи и материали. Том 1. 

Част първа. София, 1987, с. 82–84. 
13 Отечествен фронт, брой 8, 18 септември 1944 г.; Установяване и укрепване на народнодемокра-

тичната власт септември 1944 – май 1945. Сборник документи. София, 1969, с. 134.
14 Държавен вестник, брой 197, 9 септември 1944 г. 
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този момент и с Германия, и с Антихитлеристката коалиция), на територията на 
страната от 8 септември 1944 г. е въведено военно положение и предстои бъл-
гарските въоръжени сили да се включат в бойни действия. В тази обстановка 
провеждането на избори е невъзможно. Ето защо ОФ правителството, опирайки 
се на член 47 от Търновската конституция, който позволява в случай на външна 
или на вътрешна опасност, възпрепятстваща свикването на парламент, започва 
да управлява чрез извънредни законодателни актове – наредби-закони15. Все пак 
от началната нормотворческа дейност на отечественофронтовския кабинет личи 
един важен момент – очевидно се планира бъдещите избори за обикновен парла-
мент да се проведат по нов избирателен закон. Това намерение прозира в приета-
та в средата на октомври 1944 г. Наредба-закон за отмяна на някои закони. Сред 
тях е и Наредбата-закон за избиране на народни представители за Обикновено 
народно събрание от 1937 г.16 Междувременно започва постепенен процес на 
политизация на българската армия. Още в края на септември 1944 г. във войска-
та е въведен институтът на помощник-командирите, които впоследствие ще се 
превърнат в заместник-командири по политическата част. През есента на 1944 г. 
в рамките на Министерството на войната възниква и Политически отдел. Тези 
основни инструменти за политическа работа в българските въоръжени сили ще 
бъдат запазени през сетнешните четиридесет и пет години. 

За пръв път въпросът за провеждането на парламентарни избори сериозно 
се повдига към края на 1944 г. На 10 декември 1944 г. Политическото бюро (По-
литбюро) на Централния комитет (ЦК) на БРП (к), доминиращата сила в ОФ 
коалицията, приема резолюция по положението в България. В нея се посочва, че 
с оглед закрепването на „завоюваните“ с акта от 9 септември 1944 г. „позиции“ 
следва да се „вземе курс“ към провеждане на законодателни избори „в най-близ-
ко бъдеще“17. 

За целта обаче е необходимо изработването на нов избирателен закон. Тази 
тема се обсъжда по време на посещението на делегация от дейци на БРП (к), 
включваща секретаря Трайчо Костов, Цола Драгойчева, Райко Дамянов и Титко 
Черноколев, в Москва през последната десетдневка на януари 1945 г. В хода на 
разговорите с гостите задграничният партиен лидер Георги Димитров дава ука-
зания за провеждането на изборите18. Получените от делегацията инструкции са 
разяснени от Трайчо Костов на заседание на Политбюро на ЦК на БРП (к) на 6 
февруари 1945 г. От изнесената информация става ясно, че задграничният пар-
тиен лидер е изтъкнал как на военнослужещите трябва да се дадат „избирателни 
права“19. Принципите на новия избирателен закон се разглеждат и на заседание 
на Политбюро три дни по-късно. В отговор на въпроса на Антон Югов, член на 
Комунистическата партия и министър на вътрешните работи, дали военнослу-
жещите трябва да получат само активно избирателно право, или следва да имат 

15 Калинова, Е. Мястото на Отечествения фронт…, с. 55. 
16 ЦДА, ф. 136, оп. 1, а. е. 68, л. 93; Държавен вестник, брой 227, 16 октомври 1944 г. 
17 ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а. е. 16, л. 
18 Калинова, Е. Мястото на Отечествения фронт в годините на „народната демокрация“ (1944–1947). 

// В: История на Отечествения фронт/съюз в България. Том 1. София, 2012, с. 88. 
19 ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а. е. 32, л. 14. 
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пълни права за участие във вота, ръководството на партията приема решение в 
подкрепа на втората постановка. Успоредно с това се възлага на Министерство-
то на вътрешните работи (МВР) да изработи със съдействието на министъра на 
правосъдието доктор Минчо Нейчев (също член на БРП (к)) законопроект за 
изборите20. 

В следващите месеци концепцията на БРП (к) за предоставянето на избира-
телни права на военнослужещите среща подкрепата на останалите политически 
сили в състава на ОФ коалицията. Характерна в тази насока е приетата от Пър-
вия конгрес на Отечествения фронт (9 – 12 март 1945 г.) резолюция, която пред-
вижда провеждането „в най-близко време на свободни парламентарни избори“, 
в които „по възможност“ да участват и военните21. 

На 23 март 1945 г. ръководството на БРП (к) разглежда изработения от МВР 
проектозакон за провеждането на изборите за ОНС. Съгласно член 8 и член 9 от 
него избиратели са всички български поданици от двата пола, които са навърши-
ли 18 години, без лишените от граждански и от политическа права. Пасивното 
избирателно право е регламентирано в член 38: „Избираеми са всички избира-
тели с изключение на лица с фашистка идеология или фашистка дейност“. Ма-
кар и с известни редакционни поправки по отношение на последния член, двете 
постановки са приети от Политбюро. В законопроектът е разгледан и редът, по 
който военнослужещите следва да упражнят своето право на глас22. 

Според първоначалните замисли на ОФ управлението в България изборите за 
XXVI Обикновено народно събрание трябва да се проведат в средата на април 
1945 г. Това не се случва поради настояванията на Великобритания и най-вече 
на САЩ вотът да се осъществи с външна помощ съгласно приетата на Ялтенска-
та конференция на „Тримата големи“ (съветският ръководител Йосиф Сталин, 
американският държавен глава Франклин Рузвелт и британският премиер Уин-
стън Чърчил) Декларация за освободена Европа. Изправен пред съвместните ан-
гло-американски искания на 12 април 1945 г. Сталин информира водача на БРП 
(к) Георги Димитров, че с провеждането на изборите не трябва да се бърза23.

Въпреки че през април 1945 г. вече не се говори за дата на изборите, подготов-
ката за тях не е преустановена. На 20 април 1945 г. изработеният от МВР законо-
проект за вота е обсъден на заседание на НК на ОФ. Протоколите от съвещанието 
свидетелстват, че между различните политически сили в коалицията липсват се-
риозни разногласия относно проекта за избирателния закон24. Отново във връзка 
с бъдещите избори на 10 май 1945 г. Дирекцията на администрацията към МВР 
уведомява областните директори по места, както и околийските управители и 

20 Пак там, а. е. 33, л. 3, 5. В приетата на проведения между 27 февруари и 1 март 1945 VIII пленум 
на ЦК на БРП (к) резолюция за политическото положение и за задачите на партията предоставя-
нето на избирателни права на българските военнослужещи в потвърдено. – Пак там, оп. 5, а. е. 
1, л. 294. 

21 ЦДА, ф. 28, оп. 1, а. е. 5, л. 537–545; Политическа история на Съвременна България. Сборник 
документи. Том 1. София, 2016, с. 118–124. 

22 ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а. е. 42, л. 1–30. 
23 Вж. Калинова, Е. Победителите и България (1939–19450. София, 2004, с. 237–239.
24 Калинова, Е. Мястото на Отечествения фронт…, с. 104. 
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кметовете на градските и на селските общини: „Предстоящо е публикуването на 
Наредбата-закон за избиране на народни представители за обикновено народно 
събрание“. Поради това се изисква избирателните списъци „да бъдат съставени 
съвсем наново“, според новите правила за провеждането на изборите25. 

На 9 юни 1945 г. с Указ № 28 Регентският съвет утвърждава Наредба-закон 
за избиране на народни представители за обикновено Народно събрание. Шест 
дни по-късно тя е обнародвана в Държавен вестник. Тази Наредба-закон е пър-
вият нормативен акт за провеждането на избори в Третата българска държава, в 
който българските военнослужещи не са лишени от каквото и да е избирателно 
право. В този смисъл тя е своеобразно възстановяване на избирателните права, 
залегнали още в Търновската конституция. Според член 8 от Наредбата-закон 
избиратели „са всички български поданици от двата пола, навършили 19 годи-
ни“, които не са лишени от граждански и от политически права. В член 38 ясно 
е записано: „Избираеми са всички избиратели, навършили 23 години“. Член 51 
от Наредбата-закон подробно описва техниката, по която ще гласуват военните. 
Според постановката те ще упражнят своето право на глас „в онази избирателна 
колегия, където се намира седалището на частта, в която служат“. Не по-късно 
от „две седмици преди деня на избора“ всяка община трябва да изпрати „изби-
рателните книжки и извлечение от избирателните списъци за военнослужещи-
те“ на общината, в която е разквартирувано съответното военно формирование. 
Последната община отбелязва на книжките избирателната секция, след което 
книжките се раздават на военнослужещите. Раздаването става срещу подпис и 
чрез началниците на формированията. Извлеченията от избирателните списъци 
се предават на избирателното бюро. За военните формирования, наброяващи по-
вече от 300 души, се образуват „отделни избирателни секции в района на казар-
мата“. На цивилните лица е забранено „да устройват предизборни събрания и да 
вършат предизборна агитация“ в казармата. Такова право е отредено единствено 
за военнослужещите. Когато са свободни от занятия, военните „могат да посе-
щават предизборни събрания“ извън „района на казармата“26. 

Няколко неща правят впечатление в този механизъм. Първо, участието на на-
чалниците на военните формирования в раздаването на избирателните книжки 
на личния състав създава предпоставки за злоупотреби от страна на командири-
те, в случай че те имат политически пристрастия. На второ място, забраната за 
предизборни прояви и за предизборна агитация в рамките на казармата в известна 
степен продължава тенденцията във войсковите формирования да не се допуска 
партийна пропаганда, характерна за периода до 9 септември 1944 г. Трето, ко-
мандирите разполагат с косвено право да предотвратят участието на своите под-
чинени в предизборната кампания, като не ги освободят от занятия. Това отново 
оформя условия за нарушаване на политическите права на военнослужещите. 

На 20 юни 1945 г. с регентски Указ изборите за XXVI ОНС са насрочени 
за 26 август 1945 г.27 Същия ден Дирекцията на администрацията към МВР се 
25 Държавна сигурност и изборният процес (1944–1991). Документален сборник. Разширен вари-

ант. София, 2018, с. 80–81. 
26 Държавен вестник, брой 136, 15 юни 1945 г. 
27 Пак там, брой 140, 20 юни 1945 г.



272

обръща с писмо до началника на Щаба на войската генерал Иван Кинов. Отпра-
вена е молба армейското ръководство да нареди всички военни части в страна-
та да представят най-късно до 10 юли 1945 г. на всички общини, от които има 
военнослужещи в съответната част, сведения с обозначение на: трите имена на 
военнослужещия, който е жител на тази община, неговия чин във въоръжените 
сили, местожителството му, неговия адрес в цивилния живот, наименованието 
на частта, в която служи, и названието на общината, където е разквартирувана 
тази част28. В средата на юли 1945 г. във връзка с предстоящия вот Политиче-
ското управление на войската (създадено в края на 1944 г.) издава специална 
„Инструкция по организирането и произвеждането на парламентарните избори 
във войската“. Съгласно указанията във въоръжените сили трябва да се създават 
специални изборни комисии по роти, по дружини и по полкове. Изисква се в 
техния състав да има представители на офицерския, на подофицерския и на вой-
нишкия състав, а комисиите да включват между 4 и 7 души. Основната задача 
на тези изборни комисии е свързана със своевременното снабдяване на всеки 
военнослужещ с изборни книжа29.

В периода до определената дата за провеждането на изборите за XXVI ОНС 
Наредбата-закон от 15 юни 1945 г. претърпява две изменения. Втората от тях 
засяга и начина на участие на военнослужещите във вота. На 24 юли 1945 г. 
в Държавен вестник е публикувана Наредба-закон за изменение и допълнение 
на Наредбата-закон за избиране народни представители за обикновено Народно 
събрание. Тя въвежда промяна в член 51, към който са прибавени две нови али-
неи. Първата от тях предвижда: „Ако една военна част промени своето местона-
хождение преди изборите, началникът на частта уведомява незабавно областния 
директор за промяната, който установява нова избирателна секция в новото мес-
тонахождение на частта и съобщава на съответния околийски съдия да назна-
чи бюро за тая секция“. Втората алинея дава право на военнослужещите, които 
не се намират в „местонахождението на своята част“, да упражнят своя глас в 
мястото, „където се намират, като представят на избирателното бюро в деня на 
избора избирателната си карта и извлечението от избирателния списък“30. На 
пръв поглед тези промени не изглеждат значителни, но те са съобразени с някои 
специфики на армейския живот, по-конкретно с възможността което и да е во-
енно формирование да бъде предислоцирано по всяко време, както и с честото 
прикомандироване на военнослужещите от една част в друга. 

Изострянето на вътрешнополитическата ситуация в България през лятото на 
1945 г., свързано с появата на опозиционни на Отечествения фронт политиче-
ски сили (БЗНС „Никола Петков“ и БРСДП (обединена)), и последвалата наме-
са на външния фактор в лицето на Великобритания и на САЩ води до отлага-
не на насрочените за 26 август 1945 г. парламентарни избори31. Със специална 
декларация от 26 август 1945 г. НК на Отечествения фронт оповестява 

28 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 166, л. 39. 
29 Народна войска, брой 258, 16 юли 1945 г.
30 Държавен вестник, брой 169, 24 юли 1945 г.
31 Вж. Калинова, Е. Мястото на Отечествения фронт…, с 113 и сл.
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решението за отлагането на вота, но без да посочва конкретна нова дата за него-
вото провеждане32. 

Отлагането на изборите е последвано от поредица отстъпки, които ОФ и в 
частност БРП (к) са принудени да направят, за да се създадат приемливи условия 
за тяхното провеждане. На 7 септември 1945 г. отечественофронтовското прави-
телство решава да се легализират БЗНС „Никола Петков“, БРСДП (обединена), 
Демократическата и Радикалната партия33. Същия ден Министерският съвет 
приема постановление, с което разрешава излизането на вестници на опози-
ционните политически сили34. Очевидно тези отстъпки са счетени за достатъч-
ни, тъй като седмица по-късно кабинетът определя нова дата за провеждането на 
изборите. Постановлението от 14 септември 1945 г. гласи: „Да се произведат из-
бори за народни представители за Обикновено народно събрание на 18 ноември 
1945 г.“ След три дни в Държавен вестник е публикуван и съответният Указ на 
Регентството35. Междувременно се пристъпва към ново изменение на избира-
телната Наредба-закон. На 14 септември 1945 г. в Държавен вестник се появяват 
следващи допълнения към правилата за провеждането на изборите. Внесените 
модификации засягат и гласуването на военнослужещите. Леки корекции пре-
търпяват някои въпроси, свързани с избирателните книжа на личния състав на 
въоръжените сили. Наред с това се въвежда правилото, че военнослужещите ще 
гласуват по избирателни списъци по азбучен ред, съставени от командира и от 
помощник-командира на полка, респективно на дружината, или на приравнени-
те формирования. Важен нов момент е, че броят на военнослужещите, за кои-
то трябва да се образува отделна избирателна секция, е намален от 300 на 200 
души36. 

На 15 октомври 1945 г. официално се открива предизборната кампания за 
предстоящия вот за XXVI ОНС. Още на следния ден опозицията обявява чрез 
своите печатни органи, че няма да вземе участие в изборите, очаквайки нова ин-
тервенция от страна на англосаксонските държави. Този път обаче до намеса на 
Великобритания и на САЩ за отлагане на изборите не се стига. Американският 
дипломатически представител в София Мейнард Барнс получава ясни инструк-
ции да не се поставя такова искане, а на британския дипломат в България Уилям 
Хаустън-Бозуол са дадени указания да се въздържа от изявления37.

Така няма какво да предотврати провеждането на изборите за XXVI ОНС. 
Няколко седмици преди датата на вота министърът на войната генерал Дамян 
Велчев издава специална заповед, с която регламентира някои моменти око-
ло участието на личния състав в предизборната кампания. В точка 2 от нея се 
32 Отечествен фронт, брой 301, 26 август 1945 г. На 30 август 1945 г. Политбюро на ЦК на БРП (к) на 

свой ред приема решение за отлагането на вота. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а. е. 72, л. 7. 
33 Исусов, М. Политическите партии в България 1944–1948. София, 1978, с. 180. 
34 ЦДА, ф. 136, оп. 1, а. е. 259, л. 168. 
35 ЦДА, ф. 136, оп. 1, а. е. 260, л. 17; Огнянов, Л. Държавнополитическата система на България 

1944–1948. София, б. г., с. 80. 
36 Държавен вестник, брой 214, 14 септември 1945 г.; Народна войска, брой 310, 14 септември 

1945 г. 
37 Калинова, Е. Победителите и България…, с. 421–422; Пинтев, Ст. България в британската ди-

пломация 1944–1947. София, 1998, с. 164. 
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забранява „на политически митинги“ да се водят частите „под строй“. С оглед 
предоставянето на възможност на военнослужещите „да чуят предизборните 
речи на кандидатите за народни представители“ се разпорежда на военните лица 
да се разреши два пъти „през време на изборния период“ градски отпуск. Наред 
с това се предупреждава, че всяко нарушение на благоприличието от страна на 
военнослужещ по време политическо събрание ще се наказва в съответствие с 
Дисциплинарния правилник и с наредбите на гарнизона. Изрично се забранява 
носенето на плакати с портрети и с лозунги от военните формирования, когато 
излизат от казармата. Определя се, че в предизборната агитация извън казармата 
участието на военнослужещи е доброволно и никой командир не може със за-
повед да определя оратори. Строго се напомня, че „когато някой военнослужещ 
говори на политическо събрание“, трябва да се има предвид следното – „чрез 
униформата си“ всеки военен представлява армията38.

Във вота за XXVI ОНС, проведен на 18 ноември 1945 г., военнослужещите 
от българската армия за пръв път упражняват своето право на глас. От 109 229 
гласоподаватели във военните формирования участие в изборите взимат 106 771, 
а 3 030 не гласуват. От всички гласували 98 343 души подкрепят Отечествения 
фронт, а 8458 бюлетини се оказват недействителни39. По този начин военни-
те стават съпричастни към изборната победа на ОФ и неслучайно още на 19 
ноември 1945 г. армейският официоз „Народна войска“ гордо посочва в своята 
уводна статия: „Войската даде повече от 92 на сто от гласовете си за народната 
власт“40. Само за сравнение, гражданските гласоподаватели, подкрепили оте-
чественофронтовската листа, съставляват малко над 88 % от общия брой41. 

Първата редовна сесия на XXVI ОНС е открита на 15 декември 1945 г. В 
парламента са избрани 94 комунисти, 94 представители на БЗНС „Пладне“, 45 
дейци от НС „Звено“, 31 социалдемократи, 11 радикали и един независим. Още 
в края на месеца Народното събрание одобрява всички наредби-закони, решения 
и постановления, издадени въз основа член 47 от Търновската конституция в пе-
риода 8 септември 1944 – 15 декември 1945 г.42 Това означава, че избирателните 
права на българските военнослужещи получават, залегнали в Наредбата-закон 
за избиране на народни представители за обикновено Народно събрание от юни 
1945 г., получават санкция от върховния законодателен орган в страната. 

***

През 1946 г. в България са проведени два вота. Първият от тях е за формата 
на управление и датира от 8 септември 1946 г. Вторите избори са за Велико на-
родно събрание и са проведени на 27 октомври 1946 г. Провеждането на двата 
вота е регламентирано с обнародвания на 2 август 1946 г. в Държавен вестник 

38 ВИБ, П 929; ДВИА, ф. 1, оп. 1, а. е. 546, л. 824. 
39 Исусов, М. Политическите партии…, с. 230–231. 
40 Народна войска, брой 366, 19 ноември 1945 г.
41 Недев, Св. Участието на българската армия в изборите през 1945 и 1946 година. // В: Известия 

на Националния военноисторически музей, том IX, 1991, с. 19. 
42 Държавен вестник, брой 7, 11 януари 1946 г. 
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Закон за допитване до народа за премахване на монархията и провъзгласяване на 
Народна република и за свикване на Велико народно събрание. В него изрично 
се посочва, че редът за гласуване и в двата случая ще бъде установен с особен за 
целта закон43. Последният е обнародван в същия брой на Държавен вестник. За-
конът определя, че както допитването за формата на управление, така и изборите 
за ВНС ще се проведат съгласно Закона за избиране на народни представители 
за Обикновено народно събрание. С това се потвърждава правото на военнослу-
жещите да участват в изборите. Налице е обаче една новост, свързана с техни-
ката за гласуването за Велико народно събрание. В глава II от Закона за реда, по 
който ще се проведат двата вота, третираща изборите за ВНС изрично е посо-
чено, че „изборите стават по административни околии“. Това означава, че не се 
предвиждат специални избирателни секции за военните. Такава постановка не 
присъства в глава I, която се отнася за допитването за формата на управление44. 
Значението на нововъведението рефлектира върху информацията за резултатите 
от участието на военнослужещите в изборите. Докато през септември 1946 г. 
вестник „Народна войска“ изнася данни, че 98, 36 % от гласувалите военни са 
подкрепили републиканската форма на управление, то в неговия брой, посветен 
на резултатите от изборите за ВНС, се дават данни за гласуването единствено по 
избирателни области45. 

Вместо заключение
Предоставянето на избирателни права на българските военнослужещи, което 

се случва за пръв път през 1945–1946 г., остава характерна черта на законодател-
ството на България през години и десетилетия. В член 3 от приетата през декем-
ври 1947 г. Конституция на Народна република България изрично се посочва, 
че „военнослужещите в редовете на българската народна войска се ползуват с 
право да избират и да бъдат избирани наравно със всички останали граждани“46. 
Макар да не е изрично посочено в текста, Конституцията на Народна република 
България от 1971 г. също предвижда избирателни права за военните. С такива 
права военнослужещите се ползват и съгласно избирателните закони от 1953 г. 
и от 1973 г.47

След 10 ноември 1989 г. в България започват демократични промени, които се 
отразяват и върху въоръжените сили на страната. Характерен белег в развитието 
на българската войска в началото на прехода към демокрация е нейната деполи-
тизация. Някои от органите за политически контрол като Главното политическо 
управление са разпуснати, а други като институтът на заместник-командирите 
по политическата част първоначално претърпява редица трансформации, преди 
43 Държавен вестник, брой 174, 2 август 1946 г. 
44 Пак там. 
45 Народна войска, брой 417, 11 септември 946 г.; брой 424, 30 октомври 1946 г. 
46 Българските конституции и конституционни проекти. Второ преработено и допълнено издание. 

София, 2003, с. 42. За изработването на Конституцията от 1947 г. специално вж. Григорова, Л. 
Конституционният въпрос в България 1946–1947. Велико Търново, 2013. 

47 Аврамов, Л. Избирателно право и законодателство за избиране на парламент в България 1979–
2001 г. (Исторически аспекти). Варна, 2002, с. 174. 
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да бъде също премахнат48. Върхът на тенденцията към деполитизация безспорно 
е приетият през пролетта на 1990 г. Закон за политическите партии, съгласно 
който военнослужещите нямат право да участват в политически организации49.

Въпреки общия курс към деполитизация на въоръжените сили обаче, изби-
рателните права на българските военнослужещи са запазени и след 10 ноември 
1989 г. Интересно е да се отбележи, че това съвпада с желанията на самите во-
еннослужещи. Така например от проучване на общественото мнение сред воен-
ните, проведено в края на септември – началото на октомври 1990 г., за деполи-
тизацията в армията се оказва, че личният състав като цяло подкрепя процеса по 
деполитизация, но същевременно силно желае запазването на своите избирател-
ни права50. Поведението на управляващите по това време на практика съвпада с 
тези желания. В Закона за избиране на Велико народно събрание от април 1990 г. 
се предвижда както всеобщо активно и пасивно избирателно право за „всички 
граждани на Народна република България, навършили осемнадесет години, не-
зависимо от раса, пол, народност, социален произход, имуществено положение, 
образование, вероизповедание, с изключение на поставените под запрещение и 
изтърпяващите наказание лишаване от свобода“. В нормативния акт се уреждат 
и редица въпроси относно провеждането на вота в редовете на армията51. Година 
по-късно правилото за предоставяне на избирателни права на военнослужещите 
заляга в Конституцията на Република България. То е непроменено и до днес. 
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Резюме: Докладът изследва случаите, при които договорната клауза за възнагради-
телна лихва в договорите за заем или кредит се приема от съдилищата за нищожна 
поради противоречие с добрите нрави. Установени са два утвърдени критерии за 
преценка валидността на подобна клауза – нейното съотношение със законната ли-
хва и наличието на обезпечения в полза на кредитора. Докладът предлага осъществя-
ването на комплексен анализ на договорната връзка при преценка на нищожността 
на договорната клауза за възнаградителна лихва.
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THE VOID OF THE CONTRACTUAL INTEREST RATE CLAUSE 
DUE TO A CONFLICT WITH GOOD MORALS

Assistant Petar Topurov
“Civil law sciences” department

Institute for State and Law at the Bulgarian Academy of Sciences

Summary: The report examines the cases in which the contractual interest rate clause in 
the loan agreement is considered to be void due to a conflict with good morals (boni mores). 
The courts set out two criteria for verifying the validity of such a clause – its proportion to 
statutory interest rate and the existence of debt securities. The report proposes a complex 
analysis of contractual relations in order to proclaim the void of the contractual interest 
rate.

Key words: contract; contractual interest rate; loan agreement; void of the contract; good 
morals (boni mores)

1 Докладът е подготвен благодарение на финансовата подкрепа на национална програма „Млади 
учени и постдокторанти“. 
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I. Въведение
1. Един от основните принципи на нашето облигационно право е свободата на 

договарянето, намерил обективно нормативно проявление в чл. 9 от ЗЗД в пра-
вилото, че страните могат свободно да определят съдържанието на договора. 
Съгласно цитираната разпоредба съдържанието на договора обаче не следва да 
противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. Интерес за 
настоящия доклад представляват случаите, в които съдържанието на договор-
ната клауза за възнаградителна лихва противоречи на добрите нрави, както и 
кои са критериите, които съдебната практика приема като база за преценка дали 
следва да бъде направен извод за подобно противоречие.

2. За да се отговори на поставените въпроси ще бъдат направени някои пред-
варителни терминологични уточнения. 

2.1. На първо място следва да бъде очертано понятието за възнаградителна 
лихва. Същата може да бъде определена като граждански плод; цена, която се 
дължи за ползването за определено време на предоставена от заемодателя/кре-
дитодателя по договор парична сума или други заместими вещи. От своя страна 
основни характеристики на задължението за възнаградителна лихва са неговия 
периодичен и акцесорен характер2. 

2.2.1. Съгласно чл. 10 от ЗЗД лихви могат да се уговарят до размер, определен 
от Министерския съвет. Ако уговореният размер е по-голям, той се намалява по 
право до този размер. Към настоящия момент Министерски съвет не е опреде-
лил максимален размер на договорните лихви. 

2.2.2. Среща се обаче и нормативна уредба, която определя максимален раз-
мер на договорната възнаградителна лихва или „индиректно“ ограничава въз-
можността същият да надхвърли определен годишен размер.

2.2.2.1. Съгласно чл. 19, ал. 4 (в сила от 23.07.2014 г.) от Закона за потреби-
телския кредит3 годишният процент на разходите4 не може да бъде по-висок 
от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и 
във валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република 

2 Понятието е формулирано въз основа на най-характерните белези на възнаградителната лихва 
като граждански плод и задължение които са изведени в правната теория: Кожухаров, А. Об-
лигационно право. Общо учение за облигационното отношение. Нова редакция и допълнения 
Петко Попов. София, Юриспрес, 2002, с. 175; Калайджиев, А. Облигационно право. София, 
Сиби, 2010, с. 228; Станева, А. Някои въпроси на задължението за лихва. – Български законник, 
1995, № 3, с. 9–14; Голева, П. Облигационно право. София, Нова звезда, 2015, с. 94; Марков, М. 
Облигационно право. 10. изд. София. Сиби, 2018, с. 48; Торманов, З. Проблеми на паричното 
задължение – възнаградителна лихва. – Пазар и право, 1998, № 4, с. 15–20.

3 Обн. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010 г., в сила от 12.05.2010 г. Последно изменение и допълнение изм. 
ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г. Оттук насетне ЗПК. 

4 Съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗПК годишният процент на разходите по кредита изразява общите 
разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени 
разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т. ч. тези, дължими на посредниците 
за сключване на договора), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения 
кредит.
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България5. Дори и преди посоченото изменение обаче съдилищата са обявява-
ли за нищожни клаузи за възнаградителни лихви от договори за потребителски 
кредити, доколкото са извършили преценка, че същите противоречат на добрите 
нрави. 

2.2.2.2. Същевременно в Наредбата за дейността на заложните къщи6 са на-
лице нормативно установени максимални размери на лихвите – чл. 18 от цити-
раната наредба определя, че заложната къща не може да уговаря месечен размер 
на лихва по заемите, по-голям от три на сто. Ограничението е приложимо както 
за заеми в левове, така и за заеми в чужда валута. 

2.2.2.3. Следва да се посочи, че в историческо-правен аспект в българската 
правна система са действали Закони против лихвоимството. От своя страна чл. 
573, ал. 2, изр. 2 от отм. ЗЗД от 1892 г. е установявал, че договорната лихва в ни-
какъв случай не може да бъде по-голяма от „дванадесеть на стоте годишно“. 
Ако е била договорена по-голяма, тя се намалявала „до дванадесеть на стоте“. 

2.2.3. В правната уредба не са налице ограничения в потенциалната възмож-
ност всеки договор за заем или кредит да съдържа договорна клауза за възнагра-
дителна лихва, която да противоречи на добрите нрави. Анализът на съдебната 
практика обаче показва, че такива клаузи се срещат по-често в договорите за 
потребителски кредити, като в съдебната практика могат да се установят фра-
пиращи случаи на клаузи за договорна възнаградителна лихва, която достига 
няколко стотин процента. 

2.2.4. Същевременно съдебната практика приема, че чл. 430, ал. 2 от ТЗ не 
може да обоснове възможността да бъде уговаряна безгранична по размер въз-
наградителна лихва по търговска сделка7. От своя страна в правната теория е 
налице и критика към становището за съществуващите ограничения да намерят 
приложение по отношение на сделки между търговци или по сделки, в които 
заемополучателят/кредитополучателят има качеството търговец8. Този възглед 
се аргументира с дължимостта на лихва дори и при липса на уговарянето й; до-
пустимост на анатоцизъм; невъзможност за намаляване на неустойката по тър-
говски сделки между търговци. 

Въпреки тези аргументи следва да се подкрепи позицията, че не е възможно 
принципно да бъде изключена възможността да е налице нищожност на договор-
ната клауза за възнаградителна лихва поради противоречие с добрите нрави по 
сделки между търговци. Следва да се приеме обаче, че допустимата максимал-
на граница на възнаградителната лихва по сделки между търговци, отвъд която 

5 Съгласно член единствен, ал. 1 от Постановление № 426 на МС от 18.12.2014 г. за определяне 
размера на законната лихва по просрочени парични задължения „годишния размер на законната 
лихва за просрочени парични задължения в размер на основния лихвен процент на Българската 
народна банка в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процентни 
пункта.“. От своя страна основният лихвен процент в сила от 1 януари 2020 и 1 юли 2020 е 0.00 
%.

6 Приета с ПМС № 40 от 18.02.2009, oбн., ДВ, бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г., по-
следно изм. и доп., бр. 61 от 9.08.2011 г.

7 Решение № 144 от 23.02.2018 г. на ОС – Варна по в.т.д. № 1580/2017 г., позовавайки се на Реше-
ние № 88/22.06.2010 г., постановено по т.д. № 911/2009 г. на ВКС, ТК, I т.о.

8 Торманов, З. Цит. съч.
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същата следва да се приеме за нищожна поради противоречие с добрите нрави, 
следва да бъде по-висока от тази, приложима към договорите между граждани. 
Следва да се приеме, че дори и лихвата върху лихва може да е нищожна поради 
противоречие с добрите нрави. Невъзможността да се намали неустойка поради 
прекомерност бе преодоляна с Тълкувателно решение № 1/2009 г. ОСТК на ВКС. 
Същевременно противното становище би създало твърде големи възможности 
за злоупотреби, които не би следвало да се толерира от законодателя. 

2.3. На следващо място е необходимо да дадем определение и за това какво 
всъщност представляват „добрите нрави“ по смисъла на чл. 9 от ЗЗД. 

Добрите нрави са морални норми, които съществуват в съвременното обще-
ство, и на които законът придава правно значение, като последиците от накър-
няването им е приравнено на противоречие на договора със закона. Дали има 
засягане на добрите нрави следва да бъде преценено конкретно, съобразно уста-
новените по делото юридически факти, обуславящи спорното правоотношение. 
Накърняване на добрите нрави по смисъла на чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД е налице, 
когато се нарушава правен принцип, който може и да не е изрично закрепен за-
конодателно. Такива са принципите на справедливостта, на добросъвестността 
в гражданските и търговските взаимоотношения и на предотвратяването на не-
основателното обогатяване9. Противоречие с добрите нрави има тогава, когато 
със сделката се договарят необосновано високи цени10, третират се неравноп-
равно икономически по-слабите участници в оборота или се използва недости-
гът на материални средства на един субект за облагодетелстване (или дори само 
създаване на такава възможност) на друг11.

II. Кога е налице нищожност на договорната клауза за 
възнаградителна лихва поради накърняване на добрите нрави?

1. Договорната клауза за възнаградителна лихва следва да бъде уговорена 
ясно и разбираемо. Възможни са случаи на нищожност на клаузата при преко-
мерност на размера на договорната възнаградителна лихва в резултат на прякото 
й уговаряне12, така и в резултат на особения начин на връщане на заема или 
кредита, които на практика отново също водят до неоснователното обогатяване 
на кредитора13.

2. В съществуващата съдебна практика се среща становището, че страните 
биха могли да уговорят възнаградителна лихва и над размера на законната ли-
хва14. Същевременно като критерии за преценка за наличието на нищожност 

9 Решение № 4 от 25 февруари 2009 г. на ВКС по т.д. № 395/2008 г., I т.о.
10 Решение № 253 от 23 ноември 2018 г. на ОС – Кюстендил, по в.гр.д. № 131/2018 г.; Решение № 

108 от 16 март 2017 г. на ОС – Плевен, по в.гр.д. № 995/2016 г.
11 Определение № 901 от 10 юли 2015 г. на ВКС по гр.д. № 6295/2014 г., ІV гр.о.
12 Определение № 125 от 16 март 2018 г. на ВКС по к.т.д. № 2807/2017 г.
13 Решение № 80 от 3 април 2017 г. на Пловдивския апелативен съд (ПАС) по в.т.д. № 70/2017 г.; 

Решение № 196 от 30 юни 2017 г. на ПАС, по в.т.д. № 227/2015 г.
14 Така и Голева, П. Цит. съч., с. 97, цитирайки и Решение № 1285 от 9.07.2002 г. на ВКС по гр.д. 

№ 2173/2001 г., V гр.о., в което се приема, че страните по договор за заем могат свободно да 
уговарят размера на възнаградителната лихва.
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на договорната клауза за възнаградителна лихва се посочва съотношението на 
размера на уговорената възнаградителна лихва с размера на законната лихва за 
забава, като кой размер на последната следва да бъде отчетен се поставя в зави-
симост от наличието или липсата на предоставени обезпечения за вземанията на 
кредитора. 

3. Следва да се подкрепи разбирането, че преценката на съдията относно на-
личието или липсата на противоречие на конкретната договорна клауза с добри-
те нрави следва да бъде извършена въз основа на политико-юридически подход, 
т.е. дали конкретната уговорка съответства на системата от морални предста-
ви, вложена от законодателя в съдържанието на правната система, и с правните 
принципи и политическите идеи, заложени в Конституцията15. 

4. Според част от съдебна практика уговорената договорна възнаградител-
на лихва при необезпеченост на вземанията на кредитора е нищожна поради 
накърняване на добрите нрави, ако надвишава трикратния размер на законната 
лихва16. Ако обаче вземанията на кредитора са обезпечени, за нищожна се прие-
ма договорна възнаградителна лихва, която надвишаваща двукратния размер на 
законната лихва17. Позицията се аргументира с по-високия риск за кредитора 
при необезпеченост на вземанията му18. Видът обезпечение обаче не се приема 
за критерий, който да влияе върху преценката на съда19. 

Следва обаче да се подкрепи разбирането, че видът на предоставеното обез-
печение, както и конкретната обезпеченост, до която води то (частична, пълна 
или свърхобезпеченост) съвсем не е без значение при преценката дали уговор-
ката за възнаградителна лихва накърнява добрите нрави или не, тъй като на 
практика размерът на възнаградителната лихва се съотнася с действителната 
обезпеченост на вземанията на кредиторите, а различните обезпечения в раз-
лична степен биха могли да намаляват риска за невръщане на заетата сума. Така 
например различно би била обезпечеността на вземанията на кредитора, ако в 
негова полза е налице учредена ипотека върху новопостроен недвижими имот в 
централната част на града в сравнение със случаите, когато е налице залог спря-
мо моторно превозно средство с дата на производство преди 20 години или пък 
поръчителство от лице в пенсионна възраст, което получава минимална пенсия 
и не притежава секвестируемо имущество. Следва да се посочи, че преценката 
за нищожност на уговорката следва да бъде извършена при преценка на фактите 
към момента на сключване на сделката20. 

15 Така Гройсман, С. Понятието добри нрави и въпросът за идентифицирането на защитавания от 
правото морал. – в Theo noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. УИ. София, 2014, 
344-366

16 Решение № 906 от 30 декември 2004 г. на ВКС по гр.д. № 1106/2003 г., II гр.о.
17 Решение № 378 от 18 май 2006 г. на ВКС по гр.д. № 315/2005 г., II гр.о.; Определение № 901 от 

10 юли 2015 г. на ВКС по гр.д. № 6295/2014 г., ІV гр.о.
18 Решение № 906 от 30 декември 2004 г. на ВКС по гр.д. № 1106/2003 г., II гр.о.
19 Цитираното Определение № 901 от 10 юли 2015 г. на ВКС по гр.д. № 6295/2014 г., ІV гр.о. само 

посочва, че пример за обезпечение може да бъде наличието на учредена ипотека.
20 Павлова, М. Гражданско право. Обща част. София, Софи-Р, 2002, с. 510–511. Това се споделя и в 

съдебната практика. Вж. напр. Решение № 1121 от 29 май 2015 г. на Софийския апелативен съд 
(САС) по в.гр.д. № 1879/2014 г.
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Същевременно в други съдебни решения се подкрепя становището, че при 
преценка нищожността на договорната клауза за възнаградителна лихва следва 
да се съобразят всички обстоятелства по делото – не само нейния размер, но и 
валутата на предоставения капитал, срокът на ползването; обстоятелствата, при 
които е било поето задължението за лихва, нейната функция, както и всички дру-
ги условия и обстоятелства по договора, които евентуално биха имали значение 
за размера ѝ21. В други съдебни решения се допълва, че естеството на задъл-
жението също следва да бъде отчетено22, както и възможността кредиторът да 
се обедни от предоставянето в заем на вещи, свързана с ръста на нарастване на 
цените на основните материални ценности (например златото и недвижимите 
имоти) през конкретния период, курсът на основния лихвен процент на БНБ, 
респ. тримесечният LIBOR23 за съответния вид валута, и др., като се посочва, че 
приложение би могло да намери Тълкувателно решение № 1 от 15 юни 2010 г., 
постановено по тълк.д. № 1/2009 г. по описа на ОСТК24. Изводите на горецити-
раната съдебна практика трябва да бъдат подкрепени. Те позволяват на съда да 
извърши конкретна преценка за накърняване на добрите нрави без да го поста-
вят пред изначално определени и ограничени параметри. 

5.1. Както бе посочено по-горе, възможно е изводът за нищожност на дого-
ворната клауза за възнаградителна лихва поради противоречие с добрите нрави 
да произтича от особеностите на уговорения начин на нейното заплащане. Ако 
например лихвата се дължи за целия период на ползване на сумата, но в догово-
ра е предвидено главницата да бъде погасена едва с последната вноска по заема/
кредита или само с няколко от вноските по кредита, кредиторът би получил мно-
го по-голяма по размер възнаградителна лихва отколкото в случаите, в които е 
уговорено погасяване с анюитетни вноски или намаляващи вноски. 

5.2. Как начинът на погасяване на отпуснатия заем или кредит могат да до-
ведат до прекомерност на размера на договорната възнаградителна лихва без на 
пръв поглед да е налице такъв, може да се онагледи със следните примери:

Да приемем, че е налице постигнато съгласие за 29.9 % годишен размер на 
възнаградителната лихва по договор във връзка с който не са предоставени ка-
квито и да е обезпечения (размер, който е по-малък от трикратния размер на 

21 Решение № 1359 от 11 март 2009 г. на ВКС по гр.д. № 15/2007 г., IV гр.о. Същевременно Опреде-
ление № 29 от 6 януари 2015 г. на ВКС по гр.д. № 3947/2014 г., III гр.о., не допуска касационно 
обжалване по въпроса – „[…] заем, обезпечен с ипотека, която като учредена за едно лихвоносно 
задължение, обезпечава и вземането за лихви, при което с оглед на добрите нрави като немо-
рална следва ли да се приеме възнаградителна лихва, която надвишава двукратния размер на 
законната такава?“, с аргумента че правилността на изводите на въззивния съд не може да бъде 
проверявана в производството по допускане на касационно обжалване.

22 Съгласно Решение на СЕС (втори състав) от 20 септември 2017 г. по Дело C-186/2016 Ruxandra 
Paula Andriciuc и др. срещу Banca Românească SA „фактът, че кредитът трябва да бъде погасен 
в определена валута, по принцип не се отнася до акцесорни условия на плащане, а до самото 
естество на задължението на длъжника, поради което представлява съществен елемент от дого-
вора за кредит.“

23 London Interbank Offer Rate – усреднен лихвен процент, използван като референтен курс за оп-
ределяне лихвата при различни банкови операции.

24 Решение № 59 от 26 март 2018 г. на ПАС по в.гр.д. № 714/2017 г.
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законната лихва за забава), като размерът на отпуснатата в заем или кредит сума 
е 3000 лв. със срок на ползване 36 месеца. Какви са основните начини за погася-
ване на заема или кредита? 

5.2.1. На първо място е възможно страните да постигнат съгласие за пога-
сяване чрез месечни анюитетни вноски – В тази хипотеза общо платената от 
длъжника лихва по кредита би била 1 578,84 лв. или 52,6 % от размера на пре-
доставената сума.

5.2.2. На следващо място е възможно страните да постигнат съгласие за по-
гасяване чрез месечни намаляващи вноски. В тази хипотеза общо платената от 
длъжника лихва би била 1382.92 лв. или 46.1 % от размера на предоставената 
сума. 

5.2.3. Възможни са обаче и други два начина на изплащане на заема или 
кредита:

5.2.3.1. Вместо с анюитетни или намаляващи вноски, кредиторът може да 
наложи на своя длъжник погасителен план, в който главницата се погасява едва 
с последната месечна вноска. 

По този начин длъжникът следва да заплати обща сума за лихва в размер на 
2691 лв., или 89.7 % от предоставената в заем сума, като по този начин си осигу-
ри почти двойно по-голяма печалба от тази, която би получил при уговаряне на 
анюитетни или намаляващи вноски. 

5.2.3.2. Възможно е кредиторът да уговори и частично погасяване на глав-
ницата, например с всяка последна годишна вноска да бъде заплатена и част от 
главницата, но по-голямата част от нея да остане за погасяване едва с последната 
вноска. При тази хипотеза вариациите за получаване на по-голямо възнагражде-
ние от кредитора са твърде многобройни и биха зависили от конкретния размер 
на погасената чрез частични вноски главница.

5.2.3.2.1. Възможно е кредиторът да уговори и частично погасяване на глав-
ницата, например с всяка последна годишна вноска да бъде заплатена и част от 
главницата, например по 1000 лв. в края на всяка година В тези случаи общата 
сума за заплатената лихва би била 1794 лв. или 59.8 % от размера на предоста-
вената в заем сума.

5.2.3.2.2. Ако обаче частичното заплащане на сумата е заложено да се осъ-
ществи чрез неравни погасителни носки, възнаграждението за кредитора би 
могло отново да добие сравнително голям размер. Например при уговаряне на 
погасяване на 500 лв. от главницата в края на последния месец от всяка година, 
като останалата от нея част да бъде погасена едва с последната вноска. По този 
начин заплатената лихва би била 2 242.50 лв. или 74.75 % от размера на пре-
доставената сума. 

5.2.3.2.3. Възможно е също така кредиторът да предвиди погасяване на много 
малка част от главницата с всяка месечна вноска, а остатъка от размера на глав-
ницата едва с последната вноска. 

Видно от гореизложените примери, възможността на кредитора едностранно 
да предвиди такива начини на погасяване на задължението, които да му донесат 
значително по-голямо възнаграждение от обичайното по подобен тип договори, 
е твърде разнообразна. 
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С оглед на това следва да се подкрепи разбирането, че за нищожност на до-
говорната клауза за възнаградителна лихва поради накърняване на добрите нра-
ви може да произтича не само от конкретно уговорения размер на договорната 
възнаградителна лихва, но и от самия начин на нейното погасяване, който също 
води до прекомерно обогатяване на кредитора. 

III. Заключение
Макар и нормативната уредба да не съдържа общо правило, определящо 

максимална граница на размера на договорната възнаградителна лихва по до-
говорите за заем или кредит, изискването за безпротиворечивост на договора 
и неговите уговорки с добрите нрави представлява своеобразно ограничение 
спрямо свободата на договарянето. Нищожна би могла да бъде договорна кла-
уза за възнаградителна лихва както от договори за заем между граждани, така 
и в търговски сделки, по които длъжник се явява търговец или и двете страни 
имат качество на търговци. В последните два случая обаче ограниченията пред 
договорната свобода, които съществуват между правните субекти без качество 
на търговци, няма как да бъдат еднакви с тези, които съществуват в отношени-
ята между търговци. Следва да се приеме обаче, че допустимата максимална 
граница на възнаградителната лихва по сделки между търговци, отвъд която съ-
щата следва да се приеме за нищожна поради противоречие с добрите нрави, е 
по-висока от тази, приложима в отношенията между граждани. Не на последно 
място нищожността на договорната клауза за възнаградителна лихва може да 
произтича както от изрично уговорения размер на лихвата, така и да е последи-
ца от особеностите на начина на погасяване на предоставения заем или кредит. 
Преценката дали е налице нищожност на договорната клауза за възнаградителна 
лихва, следва да бъде осъществена въз основа на цялостен анализ на конкрет-
ните особености но договорните отношения между страните, а не въз основа на 
предварително установени критерии.
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СИСТЕМИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

Ас. Георги Гочев
Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 

email: gogix@abv.bg

Резюме: Професионалната болест е признат от българското право осигурен со-
циален риск от категорията на професионалните рискове и има основно значение 
за трудовото и осигурителното право, поради своята връзка с живота на човек, 
с труда и свързаните с него увреждания на здравето. Познати три способа за 
определяне на професионалните болести – чрез използването на системата на 
изчерпателния списък, чрез прилагане на система на легалната дефиниция или 
чрез използване на смесена система за определяне на професионалните болести. 
Тези три различни системи ще бъдат разгледани хронологично така, както исто-
рически са възникнали. Определянето на професионалната болест изисква тесни 
познания в две сфери на обществения живот – в правото и в медицината. Систе-
мите за определяне на професионалните болести са се развивали, за да се улесни 
установяването на професионалните болести. Списъчната система е възникнала 
исторически най-рано и понастоящем се прилага в над 60 държави по света. Тя се 
характеризира с изчерпателно изброяване на признатите професионални болести 
в нарочен списък. При системата на доказване с нормативен акт се въвежда опре-
деление на професионалната болест, съдържащо всички нейни юридически белези, 
въз основа на които във всеки конкретен случай се преценява дали тези белези са 
налице. Необходимо е елементите от легалната дефиниция да бъдат установени и 
доказани. Смесената система съчетава предимствата и на двете по-рано описани 
системи. Такава е понастоящем българската система за определяне на професио-
нална болест.

Ключови думи: професионална болест, системи за признаване, особености

SYSTEMS FOR RECOGNITION OF OCCUPATIONAL DISEASES

Assistant Georgi Gochev
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Law faculty

Summary: Occupational disease is a social risk recognized by Bulgarian law in the 
category of occupational risks and is essential for labor and social security law due 
to its connection with the human`s life, work and related health impairments. Three 
methods are known for the recognition of occupational diseases – through the use of 
the list system, through the application of a system of legal definition or through the use 
of a mixed system for the identification of occupational diseases. These three different 
systems will be considered chronologically as they have historically originated. Defining 
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an occupational disease requires close knowledge in two areas of public life – law and 
medicine. Occupational disease recognition systems have been developed to facilitate 
the identification of occupational diseases. The list system originated historically at the 
earliest and is currently applied in over 60 countries around the world. It is characterized 
by an detailed list of recognized occupational diseases in a special list. In the system 
of proving with a normative act, a definition of the occupational disease is introduced, 
containing all its legal preconditions, on the basis of which in each specific case it is 
assessed whether these features are present. The elements of the legal definition need to 
be established and proven. The mixed system combines the advantages of both previously 
described systems. This is currently the Bulgarian system for determining occupational 
disease.

Key words: occupational disease, recognition systems, peculiarities

Увод 
Професионалната болест е признат от българското право осигурен социален 

риск от категорията на професионалните рискове и има основно значение за 
трудовото и осигурителното право, поради своята връзка с живота на човек, с 
труда и свързаните с него увреждания на здравето. През годините си на развитие 
този правен институт е привлякъл вниманието на множество български учени 
като проф. Л. Радоилски1, проф. Ив. Кацаров2, проф. В. Мръчков3, проф. Кр. 
Средкова4, проф. Ат. Василев5, доц. В. Ангушева6 и др.7.

Познати са три способа за определяне на професионалните болести – чрез из-
ползването на системата на изчерпателния списък, чрез прилагане на система на 
легалната дефиниция или чрез използване на смесена система за определяне на 
професионалните болести. Тези начини за определяне на професионалната бо-
лест ще бъдат разгледани хронологично така, както исторически са възникнали. 

Изложение 
1. Професионалната болест е явление от обективната действителност, на-

стъпването на което се свързва с пораждане на неблагоприятни имуществени 

1 Радоилски, Л. Трудово право на Народна република България. С.: НИ, 1957, 678-684.
2 Кацаров, И. Обществено осигуряване на работниците и служителите С.: НИ, 1957, 410-419.
3 Мръчков, В. Осигурително право. 6. изд. С.: Сиби, 2014, 231-242; Трудово право. 10. изд. С.: 

Сиби, 2017 г., стр. 530-547; Имуществена отговорност на работодателя. С.: Сиби, 2013, 104-145. 
4 Средкова, Кр. Трудово право. Специална част. Дял І. Индивидуално трудово право. С.: УИ „Св. 

Кл. Охридски”, 2011, 387-402; Осигурително право. 5. изд. С.: Сиби, 2016, 194-203.
5 Василев, Ат. Имуществена отговорност на работодателя за вреди от трудова злополука и профе-

сионално заболяване. С.: Интерюс, 1997; В. Мръчков, В., Кр. Средкова, Ат. Василев. Коментар 
на Кодекса на труда. 12. Изд. С.: Сиби, 2016, 659-720.

6 Ангушева, В. Трудова злополука – дисертационен труд,  СУ Климент Охридски,  1980 г., Ангу-
шева, В. Правна уредба на отговорността на предприятието при трудова злополука и професио-
нално заболяване. – Правна мисъл, 1987, № 3, 53-68.  

7 Гевренова, Н В: Средкова, Кр., Н. Гевренова, Ив. Янев – Здравословни и безопасни условия на 
труд. С:. Труд и право, 2005, 607-618. 
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последици за осигуреното лице или за неговите близки, изразяващи се в загуба 
на трудов доход, респективно на средства за личната му издръжка и тази на се-
мейството му8. Професионалната болест е признат от нашето право осигурен 
социален риск. Затова при настъпването му неблагоприятните последици се по-
емат от осигурителния орган в лицето на Националния осигурителен институт 
чрез изплащане на обезщетения, помощи и добавки от средствата, натрупани в 
специално обособен фонд „Трудова злополука и професионална болест”. Според 
връзката на осигурения социален риск с полагането на зависим труд рисковете 
се делят на общи и професионални. Професионалната болест е професионален 
риск и притежава присъщите за тези рискове особености в сравнение с общи-
те рискове. Кръгът на осигурените за професионална болест лица е по-тесен в 
сравнение например с този при общо заболяване. Размерът на обезщетенията 
при професионална болест е по-голям в сравнение с тези при общо заболява-
не. Придобиване на правото на осигурителни плащания не е обвързано с изис-
кването за осигурителен стаж, макар че професионалната болест имплицитно 
съдържа в себе си необходимостта да е изминал период от време, през който 
осигуреният да е полагал труд при определени вредни условия. Предпоставки-
те за възникване на риска са повече в сравнение с общото заболяване. Накрая, 
професионалната болест се признава по специфичен ред, по който трябва да се 
установи връзката между увреждането на здравето и условията на труда, докато 
при общото заболяване трябва да се установи само увреждането на здравето и 
неблагоприятните последици, настъпили от него. Именно способите и начини-
те за установяване (признаване) на една болест за професионална, са предмет 
на изследване в настоящото изложение. Професионалната болест като осигурен 
социален риск се характеризира с по-висока степен на сложност от общото за-
боляване и често е трудно разбираема за обикновения работник или служител. 
Това е така, защото определянето на професионалната болест изисква тесни по-
знания в две необятни сфери на обществения живот – в правото и в медицината. 
Системите за определяне на професионалните болести са се развивали, за да се 
улесни установяването на професионалните болести. Друг е въпросът, че редът 
за тяхното установяване непрекъснато се е усложнявал. Значението на профе-
сионалната болест има два аспекта – определяне и установяване (доказване). 
По-важен от практическа гледна точка за осигурените лица е вторият аспект. 
Определянето какво е професионална болест може да е лесно, когато в закона 
е дадена легална дефиниция, но ако установяването (признаването) на болестта 
за професионална е затруднено, това създава проблеми на осигурените лица да 
докажат нейното наличие, т.е., че тя е възникнала, а не общо заболяване.  

2. Системите за определяне на професионалните болести са се развива-
ли, за да се улесни именно установяването на професионалните болести. 
Списъчната система е възникнала исторически най-рано и понастоящем се при-
лага в над 60 държави по света. Тя се характеризира с изчерпателно изброяване 
на признатите професионални болести в нарочен списък, което способства зато-
ва тя да бъде ясна и лесно приложима. При системата на легалната дефиниция 

8 В този смисъл Средкова, Кр. Цит съч., с. 122. 
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(на доказване) с нормативен акт се въвежда определение на професионалната 
болест, съдържащо всички нейни юридически белези, въз основа на които във 
всеки конкретен случай се преценява дали тези белези са налице. Това би създа-
ло известни затруднения за осигурените лица при доказването на болестта. Не-
обходимо е елементите от легалната дефиниция да бъдат установени и доказани. 
Смесената система съчетава предимствата и на двете по-рано описани системи. 
Такава е понастоящем българската система за определяне на професионална бо-
лест. Чрез нея се съчетават предимствата на двете по-ранно възникнали системи, 
като се избягват недостатъците им.

2.1. Система на списъка на при определяне на професионалните болести.

Както се изясни по-напред в изложението, списъкът на професионалните бо-
лести е изчерпателен, което определя невъзможността да се признае за профе-
сионална болест такава, която не е включена в него. Когато болестта е включена, 
тя се признава за професионална по силата на самото й включване в него, освен 
ако се докаже липса на причинна връзка между вредните фактори на работната 
среда и полученото заболяване. Други болести, невключени в списъка на про-
фесионалните болести, не се признават, макар и да се установи причинно-след-
ствена връзка между тяхното настъпване и условията на труда и характера на 
работата. 

Изчерпателното изброяване на болестите прави системата на листата несъ-
вършена и нуждаеща се от непрекъснато допълване. От зараждането на правната 
уредба на професионалната болест в началото на ХХ-ти век до днешни дни се на-
блюдава процес на увеличение броя на професионалните болести. Това е в резул-
тат на развитието на науката, индустрията, а също и на медицината, която успява 
да открие и диагностицира нови заболявания. Така се поражда необходимостта 
от непрекъснато осъвременяване на списъка на професионалните болести, което 
създава затруднения. Тази система страда и от други несъвършенства. Най-напред 
се засягат осигурителните права на лицата, чиито болести не са включени в из-
черпателния списък, макар и да е налице очевидна връзка между заболяването и 
условията на труда или характера на изпълняваната работа. Тези лица ще получат 
обезщетения за общо заболяване, а не по-благоприятното за тях обезщетение за 
професионална болест. Затруднение за законодателството представлява и постоян-
ната необходимост от актуализиране на списъка, така че новооткритите болести, 
които имат професионален характер да бъдат включвани своевременно в списъка. 
Този процес протича бавно, изисква задълбочен анализ на всяка „нова“ болест, 
която се добавя към вече фигуриращите в списъка. Това определя и бавното осъ-
временяване на списъка, което в крайна сметка води до неблагоприятно засягане 
на осигурителните права на осигурените лица.

Предимството на тази система е, че с нея значително се улеснява процеду-
рата по признаване на професионалните болести. Тя се свежда до съпоставяне 
на обективното състояние на осигуреното лице и работата, която е извършвало 
при посочените присъщи и нормални за нейното изпълнение вредности съгласно 
списъка на професионалните болести, съобразявайки се с периода на въздействие. 
Така се постига точност и яснота при определянето на професионалните болести, 
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а осигурените лица получават по-голяма гаранция за своите осигурителни права, 
тъй като органът по признаване на професионалната болест е поставен в режим 
на обвързана компетентност и възможността за субективна преценка е сведена 
до минимум, защото списъкът не оставя съмнения за наличието или липсата на 
връзка с извършваната работа. 

Недостатъците на тази система са два. Първият се свързва с непрекъснатата 
необходимост от осъвременяване на този списък, за да може той да се допълва 
с новооткрити професионални болести и да отговаря точно на актуалните по-
стижения в медицината. Вторият и по-важен недостатък е свързан със засягане 
на осигурителните права на работниците и служителите, които са заболели от 
болести, невключени в списъка на професионалните болести, макар и да е на-
лице връзка между заболяването и вредните фактори на трудовия процес и на 
работната среда;

Самият списък на професионалните болести е представен в табличен вид от 
седем графи (колони). Първата от тях посочва кода на болестта според харак-
тера на причиняващия фактор. Според този фактор професионалните болести 
се делят на пет групи – професионални болести, причинени от органични и не-
органични химични агенти9; професионални болести, причинени от физически 
фактори10; професионални болести, причинени от биологични агенти11; профе-
сионални болести, причинени от биомеханични фактори12  (фактори на работ-

9 Такива са болестите, причинени от живак и неговите съединения (неорганичен химичен еле-
мент), като например – гингвинитът, с код по МКБ-10 К05.1, за която гратисния период е 1 
месец, изисква се доказано професионално въздействие на живак и съединенията му от ми-
нимум 6 месеца. Най-често се проявява при производство, употреба и ремонт на термометри, 
барометри, манометри. Пример за органичен химичен агент е професионалната болест токсична 
церебрастения с автономна дисфункция, с код G90.8, причинена от наситени алифатни въглево-
дороди. 

10 Например това са болестите, причинени от излагането на шум, като неврит на двата слухови 
нерва (слухова загуба над 35 децибела), за която има гратисен период от 1 година и се изисква 
доказано професионално въздействие. Обичайно такава болест се придобива при работа с пнев-
матичен чук и бормашина; в машинно отделение на кораби; 

11 Такава е болестта Бруцелоза (болест на Банг), чиято остра форма има 2 месеца гратисен период, 
а хроничната 1 година. Условие да се признае за професионална болест е изискването да е до-
казан професионален контакт, а като параклинични изследвания – КАП с бруцелин, изолиране 
на бруцели с биологични течности. Придобива се при дейности в кланници, предприятия за 
преработка и консервиране на месо и месни продукти; мандри. 

12 Такава е например болестта хроничен крепитиращ синовит на ръката и китката (тендовагинит), за 
проявяването на която е определен гратисен период от 3 месеца. Доказана ръчна работа с тежести; 
продължително пренапрежение (постоянна флексия и екстензия на една и съща мускулна група, 
свръхнатоварване на обвивките на сухожилието, сухожилните капсули, сухожилните или мускул-
ните връзки); системно външно триене и/или натиск върху китка, длани, пръсти; монотонни дви-
жения в китката – минимум 3 години. Признаването й изисква провеждането на параклинични 
изследвания като образна диагностика, алтернираща динамометрия и др. Типичните дейности, 
при които се проявява са работни ръчни операции, свързани с вдигане и поддържане на материали 
копаене, косене, каменоделство, шмиргеловане, боядисване, пилене, бичене, полиране и др. 
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ния процес); професионални болести, причинени от други фактори, материали 
и продукти13. 

Следващата графа, озаглавена „Професионална болест причинена от”, по-
казва какъв химичен, физичен или биологичен елемент или вреден агент при-
чинява увреждането на здравето. Например при силикозата, която е болест по 
т. 5 от списъка (с код 5101) този агент е „свободен кристален силициев диоксид 
(кварц)”. Третата колона на Списъка на професионалните болести е озаглавена 
„Клинични прояви (диагнози, синдроми)”. В нея са посочени болестите, които 
най-често се придобиват от въздействието на вредния фактор. В използвания 
по-горе пример работата в условията на силициев диоксид може да породи раз-
лични болести като например силикоза (белодробна фиброза) с или без усложне-
ния, белодробен емфизем, хроничен бронхити др. Четвъртата графа посочва код 
на болестта по МКБ-1014. За първата болест например кодът е J62.8. 

С особено значение е петата графа, в която е посочен гратисният период на 
заболяването. Това е периодът, през който болестта може да не проявява симп-
томи, а да бъде в латентно състояние. След изтичането му обаче тя може да се 
прояви. Така например при силикозата гратисният период е 30 години. Следва-
щата графа е назована „Условия за признаване”. Тя съдържа две изисквания. 
Първото е наличие на минимален срок на въздействие на вредните фактори на 
работната среда или на трудовия процес върху организма на осигуреното лице (в 
примера за силикозата – минимум 10 години). За разлика от трудовата злополу-
ка, която се характеризира с внезапно увреждане на здравето, професионалната 
болест изисква продължително въздействие на вредностите върху човешкия ор-
ганизъм, изразено и отчетено от законодателя именно в поставянето на минима-
лен срок на въздействие на тези вредни фактори. Разглежданата графа – условия 
за признаване, ме навежда на един изключително важен извод за елементите на 
понятието за професионална болест. Той е, че всяка една професионална болест, 
включена в списъка има определен изискуем минимален срок на въздействие 
на вредностите, за да бъде призната. Така например болестта токсична цереб-
растения (код по МКБ-10 f06.8) изисква доказано професионално въздействие 
минимум от един месец, когато се причинява от олово и съединенията му; за 
болестта бронхиална астма (j45.) се изискват минимум два месеца, когато се 
причинява от прах от тютюн; за болестта гингвинит (k05.1) – минимум шест ме-
сеца доказано професионално въздействие при работа с живак и съединенията 
му. Болести, които се придобиват обаче още на първия ден от започване на ра-
ботата не се откриват в списъка, т.е. болестта, придобита от осигурения винаги 

13 Пример за такава болест е Бронхиална астма, причинена от синтетичен каучук. Тя се харак-
теризира с гратисен период до 1 месец. За признаването й се изисква докаано професионално 
въздействие от минимум 6 месеца. Може да се придобие при извършването на дейност по про-
изводството му. 

14 МКБ-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD) e 
Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здраве-
то – Десета ревизия, подготвена и приета от СЗО. Класификацията съдържа списък с кодово 
наименование на болестите, техните белези, симптоми и др. Тя е приета у нас с Наредба № 42 
от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и пробле-
мите, свързани със здравето (обн., ДВ, бр. 111 от 2004 г.). 
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изисква като условие за признаване доказано професионално въздействие от 
минимум 1 месец. Този месец всъщност е месец, през който е съществувало 
трудово правоотношение, оттам е съществувало и осигурително отношение от 
момента, в който осигуреният е постъпил на работа. От друга страна, за оси-
гуреното лице са били внасяни или са били дължими осигурителни вноски от 
осигурителя – работодателя, тъй като професионалната болест възниква само за 
лица, полагащи зависим труд. Така се достига до извод, че този месец на про-
фесионално вредно въздействие всъщност е месец осигурителен стаж. А щом е 
осигурителен стаж, този стаж е елемент от съдържанието на понятието за про-
фесионална болест. Отново тук е мястото да се отбележи, че осигурителният 
стаж трябва да е същински, защото ако осигуреното лице вместо да работи и 
да е изложено на вредните фактори на работната среда е ползвало отпуск за 
бременност и раждане например професионална болест няма да бъде призната. 
По-нататък е налице необходимост от извършване на клинични изследвания, въз 
основа на които следва да се установи болестта (за нашия пример – паракли-
нични изследвания като белодробна рентгенография, проба „Манту“ при ТБЦ и 
др.). Освен необходимостта лицето да е било осигурено за професионална бо-
лест, то трябва да е упражнявало такава работа/дейност, за която е характерно 
да поражда професионална болест, наречена „Примери на типични рискови дей-
ности”15. Избраният подход за неизчерпателно изброяване на дейностите следва 
да се подкрепи, защото отчита невъзможността да се опишат всички професии, 
при упражняването на които може да се заболее от конкретната професионална 
болест. Типичните рискови дейности са изброени примерно, което оставя отво-
рена възможността да се докаже наличие на професионална болест и от други 
дейности, стига те да са свързани с такъв тип вредна работна среда. 

2.2. Система на легалната дефиниция за определяне на професионалните 
болести. 

За да се преодолеят тези недостатъци на системата на списъка, е създадена 
системата на легалната дефиниция. За нея е характерно въвеждането с нор-
мативен акт на определение на професионалната болест, съдържащо всички 
нейни юридически белези, въз основа на които във всеки конкретен случай се 
преценява дали тези белези са налице. Необходимо е елементите от легалната 
дефиниция да бъдат установени и доказани, затова тази система е известна и 
като система на доказването (proof system)16. Установяването на заболяването 
е медицински въпрос, който предпоставя възникване на трудности за осигуре-
ните лица. Не така стои въпросът за връзка между болестта и вредните условия 
на труд. Тази връзка следва да се докаже от осигуреното лице, което му създава 
сериозни затруднения. Системата на доказването създава затруднения с оглед 
обширните медицински и правни знания, които трябва да притежават органите 
по признаване на професионалната болест, за да могат да обхванат множество-
то различни болести. Тя създава трудности и за осигурените лица, тъй като те 
15 Например минни дейности по добив на въглища, оловно-цинкови, железни, уранови и други 

руди при високо съдържание на кварц; прокарване на тунели в транспортното и хидростроител-
ството и др. 

16 Така Мръчков, В. Осигурително право. 6. изд., с. 235. 
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не притежават необходимите юридически и медицински знания и умения, за 
да защитят своя интерес. Макар и те самите да не решават по същество дали 
една болест е професионална или не, а това правомощие да е предоставено на 
специален орган на медицинската експертиза – ТЕЛК или НЕЛК, осигурените 
лица участват в производството по признаване на професионална болест. Не-
достатък е обстоятелството, че на органа по признаване на професионалните 
болести е предоставена оперативна самостоятелност да преценява наличи-
ето или липсата на всички елементи от установената легална дефиниция на 
професионалната болест. Това не изключва прояви на субективизъм и грешки. 

2.3. Смесена система на определяне на професионалните болести. 
Третият способ за определяне на професионалните болести е чрез смесе-

на система, която съчетава елементите на първите две описани по-горе сис-
теми. За смесената система е характерно наличие, от една страна, на списък 
на професионалните болести17, който е примерен, а не е изчерпателен, а от 
друга – легална дефиниция за професионална болест. За болестите, включени 
в примерния списък, се презюмира, че са професионални, а за невключените 
осигурените лица имат възможност да докажат наличието на професионална 
болест, установявайки връзката между условията на труда, характера на рабо-
тата и настъпилото заболяване. В разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от Кодекса за 
социално осигуряване е уредена възможност да се признае за професионална 
болест – такава, която не е включена в списъка на професионалните болести, 
но е причинена основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигу-
рения, тоест да е налице пряка причинна връзка между обичайната работа и 
придобитата болест. Понятието „основно“ следва да се тълкува като предимно, 
тоест изисква се болестта да е причинена предимно, но не изключително от 
трудовата дейност на осигурения. Тоест, възможно е да има и други съпри-
чиняващи фактори, доколкото не е използвана думата „единствено“. От друга 
страна „пряко“ означава неопосредено. 

Обичайната трудова дейност е тази, която е предвидена да се изпълнява по 
трудова функция. При възникване на осигурителното правоотношение страни-
те знаят за наличието на тези вредни фактори на работната среда и на трудовия 
процес, които е възможно да увредят здравето на работника или служителя. 
Макар и да са вредни за здравето на осигуреното лице, те са обичайни за този 
вид работа, а не извънредни или инцидентно възникнали. Те съществуват като 
част от работната среда и не могат да бъдат отстранени или премахнати. По-
някога могат да бъдат ограничени и намалени, например, когато се използва 
предпазно облекло, лични предпазни средства и др. Смесената система за оп-
ределяне на професионалните болести преодолява недостатъците на другите 
две системи и съчетава в себе си само ползите от тях. 

17 Списъкът е приет с приложение към член единствен на ПМС № 175 от 16.07.2008 г. (Обн., ДВ, 
бр. 66 от 25.07.2008 г.)
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Заключение 
Разгледаните системи за професионална болест имат различни предимства и 

недостатъци, като най-голяма възможност за признаване на една болест за про-
фесионална предоставя смесената система, която е въведена и действа понастоя-
щем у нас. С това се гарантира правото на социална сигурност на гражданите 
при настъпването на този професионален риск. 

Библиография: 

1. Мръчков, В. България в международния трудов ред. С.: Труд и право, 2007; 
2. Мръчков, В. Трудово право. 7 изд. С.: Сиби, 2010;
3. Мръчков, В. Осигурително право. 6 изд. С.: Сиби, 2014; 
4. Мръчков, В., Кр. Средкова, Ат. Василев. Коментар на Кодекса на труда. 12 

изд. С.: Сиби, 2016; 
5. Мингов, Ем. Понятията неработоспособност и нетрудоспособност в българ-

ското осигурително законодателство. – Съвременно право, 2001, № 2;
6. Мингов, Ем. Обезщетения при временна неработоспособност. С.: Сиби, 

2002;
7. Попова, Цв. Осигурителният стаж в българското законодателство, дисерта-

ционен труд, 2018; 
8. Средкова, Кр. Трудово право. Обща част. С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 

2010;
9. Средкова, Кр. Осигурително право. 5. изд. С.: Сиби, 2016.



296

ОБЕМ НА ПРЕХВЪРЛЯНИТЕ ПРАВА ПРИ ДОГОВОРА ЗА ЦЕСИЯ

Мартин Пенчев – хоноруван асистент
Катедра „Частноправни науки“ в ЮФ на УНСС

Задочен докторант в ИДП – БАН
email: penchevlaw@gmail.com

Резюме: Договорът за цеия по своята същност е един от най-използваните ин-
струменти в гражданския и особено в търговския оборот. В последните години 
съдебната практика се обогати значително, което доведе до множество противо-
речиви тълкувания относно отделни въпроси свързани с този институт. Липсата 
на изрична законова уредба допълнително спомага за трудностите при правопри-
лагането. Разбирането, че вземането преминава върху цесионера, който придобива 
всички правомощия, включени в прехвърленото вземане, и че той го придобива с 
всичките му предимства, но и с всичките му недостатъци е получило статуса на 
основен принцип в цесионното право и е намерило отражение в различните законо-
дателства. Фокусът на доклада, ще бъде насочен именно върху спорните въпроси 
свързани с обема на прехвърлените права и като цяло кои права е допустимо да 
бъдат прехвърлени чрез договора за цесия. С оглед на факта, че в договора на цесия 
могат да бъдат инкорпорирани множество клаузи с оглед договорната свобода е 
възможно да възникнат противоречия. Основно място в изложението ще намерят 
въпросите свързани с акцесорните права, предмет на договора за цесия.

Ключови думи: договор, цесия, права, ипотека, залог, вземане, прехвърляне
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Summary: The contract for this is in its essence one of the most used instruments in the 
civil and especially in the trade turnover. In recent years, the case law has significantly 
enriched, which has led to many contradictory interpretations on certain issues related 
to this institution. The lack of explicit legislation further contributes to enforcement 
difficulties. The understanding that the claim passes to the assignee, who acquires all the 
powers included in the transferred claim, and that he acquires it with all its advantages, 
but also with all its disadvantages, has received the status of a fundamental principle in 
cession law and has been reflected in various laws.. The focus of the report will be on 
the contentious issues related to the scope of the transferred rights and in general which 
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rights are admissible to be transferred through the assignment agreement. Because many 
clauses may be incorporated in the assignment agreement because of contractual freedom, 
inconsistencies may arise. The main place in the exhibition will find the issues related to 
the accessory rights, subject of the assignment agreement.

Key words: contract, assignment, rights, mortgage, pledge, receivable, transfer

І. Въведение
Институтът на цесията е един от най-удобните и използвани инструменти 

във вътрешната и международната търговия. Макар непознат в древното рим-
ско право, след развитието на търговските отношения той е намерил особено 
широко приложение в оборота. Освен това е дал живот на други сходни прав-
ни явления като факторинга, форфетинга и др. В последните години, въпросите 
свързани с цесията пораждат все по-голям интерес за юристите и заемат все 
по-голям дял от всички сключени сделки, особено търговски.1 В съдебната и 
арбитражната практика се наблюдява и тенденция към нарастване на броя на де-
лата, свързани с прехвърляне на вземания. Поради тази причина се поставят под 
съмнение въпроси свързани с общи принципи по отношение обема на прехвър-
лените права чрез договора за цесия. Чрез последния се достига до едно частно 
правоприемство2, чиито предмет е едно право на вземане. Съобразно чл.99 ал.2 
ЗЗД, вземането не преминава само, а е следвано от всички онези права, които 
са в някаква връзка с него. С оглед на това в доктрината са налице спорове за 
приложното поле на цитираната разпоредба. Безспорно се приема, че това обхва-
ща както правомощията, включени в прехвърленото вземане,3 така и техните 
недостатъци.4 С оглед на това се съхранят всички материални и процесуални 
възражения, като те запазват силата си срещу новия кредитор. Това, което не 
преминава заедно с вземането, са правата, които произтичат от двустранно-
то устройство на правоотношението между цедента и длъжника, например – 
правото на разваляне при неизпълнение, на възражение за неизпълнен договор, 
тези права цесионерът не може да упражни, защото не е прехвърлено цялото 
правоотношение – цесионерът е само кредитор, без да е длъжник. Последния 
придобива правата им в този обем, в който те са били собственост на цедента 
към момента на преминаването им в патримониума на цесионера. Именно в този 
обем има право да се иска изпълнение на задълженията от страна на длъжника. 

1 Според статистически данни за 2019 г. на пазара за лоши кредити в България са били прехвърлени 
вземания на сума около 1,7 млрд. лева. Просрочените кредитит у нас достигат до 8 % от обема на 
всички финансирания или близо два пъти и половина над средното ниво за ЕС. Вж. така във в-к 
„Банкер“ от 28.01.2020 г., достъпно онлайн на адрес: https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/
read/pazarut-na-bankovi-vzemaniia-rekordni-sumi-i-nadejdi

2 Виж Таджер, Витали. Гражданско право. Обща част. Дял II. С., 2001, с. 353.
3 Виж в този смисъл Апостолов, Иван. Облигационно право. Част първа. Общо учение за облига-

цията. Фототипно издание. С., 1990, с. 404.
4 Виж Кожухаров, Александър. Облигационно право. Общо учение за облигационното правоот-

ношение. Кн. 2. С., 1992, с. 52.
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С оглед на палитрата от правомощия спрямо едно вземане, в настоящия труд 
основен фокус ще се постави върху ефекта на договора за прехвърляне на взема-
не с оглед наличието на арбитражна клауза в договора, които поражда вземането 
предмет на цесията. Водещата причина за изготвянето на настоящия труд е свър-
зана със споровете в доктрината по отношение обемът права, които цесионерът 
придобива с вземането, а това е от съществено значение с оглед сигурността и 
предвидимостта в гражданския и търговския оборот. Освен това всички разсъж-
дения в настоящия труд могат да намерят и приложение в хипотезата на изрично 
уговорена местна подсъдност съобразно нормата на чл. 117 ал.2 ГПК. 

ІІ. Ефекта на договора за прехвърляне на вземане при наличие на 
арбитражна клауза 

Към настоящия момент, съдебната и арбитражната практика, както и правна-
та доктрина5 са разделени по въпроса за прехвърлимостта на правата и задъл-
женията по една арбитражна клауза към цесионера. Проблемът е съществен с 
оглед на факта, че от това зависи процесуалния ред за разрешаването на спорове 
между длъжника и приобретателя на вземането. Това е така поради наличие на 
възможността за отмяна на постановеното арбитражно решение съобразно пра-
вилото на чл. 47, ал.1 т.2 ЗМТА. По въпроса за прехвърлимостта на арбитражна-
та клауза по силата на договор за цесия са известни две основни тези. 

Според първата теза6, прехвърлянето на вземане води и до автоматично 
прехвърляне на правата по наличната арбитражна клауза в договора, от който 
произтича вземането. С оглед на това се прави извод, че цесионерът на взема-
нето става и страна по арбитражната клауза и следва да се съобразява с нея при 
възникване на правен спор с длъжника. В нейна подкрепа доктрината и практи-
ката навеждат няколко основни довода. 

На първо място се приема, че под понятието „акцесорно право“ по смисъла 
на чл. 99 ал.2 ЗЗД, попада и арбитражната клауза. На второ място се възпри-
ема, че тази клауза е спомагателен способ за реализиране правото на вземане 
и неразривно свързана с него, поради което е невъзможно да бъде отделена от 
прехвърленото вземане. На трето място се посочва, че клаузата е налична изцяло 
в интерес на длъжника и той се е съгласил да сключи договора, именно поради 
възможността спорът да се разглежда от арбитраж, а не от държавен съд. На 
следващо място се счита, че тази клауза следва да се прехвърли заедно с взема-
нето поради възможността от злоупотреба с право. Така например може да се 
цели едностранно изменяне условията на договора. До такъв ефек ще се стигне в 

5 Виж в този смисъл Русчев, Иван. По някои въпроси на неарбитрируемите спорове и ненадлежно 
учредената компетентност на арбитражния съд., публикувана в ел.издание „Грамада“ достъпно 
онлайн на адрес: http://gramada.org/

6 Виж Калайджиев, Ангел. Облигационно право – обща част, четвърто издание, Сиби, 2007, с. 
493, както и в практиката на Арбитражния съд при БТПП – Решение по ВАД № 50 от 2003 г.; 
Решение по ВАД № 26 от 2011 г.; Решение по ВАД № 135 от 2005 г.; Решение по МАД № 8 от 
2001 г.
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случай, че цедентът умишлено прехвърли вземането си с уговорка за изключване 
на арбитражната клауза.

Противоположната теза, поддържана в съдебната практика7 и правната док-
трина е основана на същността на арбитражната клауза, разглеждана като про-
цесуален договор.8 В качеството си на такъв, тази клауза е самостоятелен и 
отделен елемент от материалното правоотношение между кредитора (цедент) и 
длъжника и е непротивопоставима на третите лица. Според тази теза, страните 
по този процесуален договор остават същите, а именно първоначалния кредитор 
и длъжника, а по отношение на материалното правоотношение с предмет взе-
мане е налице промяна в страните, като на първоначалния кредитор е заменен 
от цесионера. Въпреки наличието на тази промяна, тя не засяга действието на 
арбитражната клауза. За да може последната да бъде валидна за цесионера е не-
обходимо наличие на допълнително споразумение както от страна на длъжника, 
така и от цесионера по отношение компетентния съд, който да разглежда възник-
налите спорове относно прехвърленото вземане. 

Безспорно въпросът е с изключително голяма практическа приложимост, до-
колкото неяснота в законодателната уредба и наличието на противоречие между 
постановените арбитражни и съдебни решения, би затруднило защитата правата 
на търговците. Това е така, защото прехвърлянето на вземания е добра възмож-
ност да се осигури бързо финансиране на сделки и е способ за подобряване на 
ликвидността в настоящите тежки икономически условия.

По мое мнение за правилна, следва да бъде възприета първата теза, а именно 
твърдението, че арбитражната клауза поражда действие и спрямо цесионера, без 
да е необходимо неговото изрично съгласие или наличие на допълнително спо-
разумение между него и длъжника. Този извод може да се подкрепи с няколко 
основни аргумента. 

За да е възможно даването на пълен отговор на спорния въпрос следва да се 
разгледа същността на арбитражната клауза. Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗМТА арби-
тражно споразумение е съгласието на страните да възложат на арбитраж да реши 
всички или някои спорове, които могат да възникнат или са възникнали меж-
ду тях относно определено договорно или извъндоговорно правоотношение. То 
може да бъде арбитражна клауза в друг договор или отделно споразумение. Кон-
стантна е практиката на ВКС, според която по своята правна същност арбитра-
жното споразумение е самостоятелен процесуален договор.9 Това е безспорно и 
с оглед на факта, че недействителността на договора, в който е инкорпорирана 
арбитражната клауза, не влече задължително недействителност и на клаузата, 
съобразно разпоредбата на чл. 19 ал.2 ЗМТА. Наличието на валидно арбитражно 

7 Виж Решение № 70 от 15.06.2012 г. на ВКС по т. д. № 112/2012 г. Подоба теза е възприета и в 
Решение по ВАД № 5 от 2011 г.

8 Виж Сталев, Живко, Анелия Мингова, Огнян Стамболиев, Ружа Иванова, Валентина Попова. 
Българско гражданско процесуално право. С., 2012, с. 796; Сталев, Живко. Арбитраж по част-
ноправни спорове. С., 1997, с. 60.

9 Решение № 109 от 05.07.2012 г. на ВКС по т. д. № 186/2012 г., II т.о., ТК, съдия докладчик Росица 
Ковачева; Решение № 46 от 08.05.2013 г. на ВКС по т.д. № 789/201(2) г., I т.о., ТК, съдия доклад-
чик Таня Райковска.
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споразумение инкорпорирано в договор чрез клауза е отрицателна процесуална 
предпоставка по отношение допустимостта на производството през държавен 
съд.10 

Изхождайки от тези заключения, ВКС възприема тезата за недопустимост на 
встъпване в правата по арбитражното споразумение. Друг аргумент в подкрепа 
на неприложимостта на арбитражната клауза при наличие прехвърляне на взе-
мане е, че възможността за разрешаване на спорове остава и не отпада по един-
ствената причина, че няма да е пред арбитраж, а пред съд. Приема се, че това по 
никакъв начин не отнема и възможността за крайно удовлетворение на вземане-
то чрез принудително изпълнение. Изхождайки от подобни приници обаче е въз-
можно и да се стигне до противоположното разрешение, а именно разпростиране 
действието на арбитражната клауза в правоотношението цесионер – длъжник. 

Съгласно цитираната вече разпоредба на чл. 99 ал.2 ЗЗД вземането се прех-
върля наред с привилегиите и обезпеченията и „другите принадлежности“. 
Прехвърлетото вземане включва в себе си, както неговия материалноправен ас-
пект, така и възможността то да бъде осъществено по принудителен ред. С оглед 
на това считам за недопустимо, правото на вземане да бъде прехвърлено без 
своята процесуално правна защита. Макар и тази защита да е възможно да бъде 
осъществена, това ще се случи по коренно различен ред от уговорения между 
страните, в случай че възприемем за правилна тезата за непрехвърлимост на ар-
битражната клауза. Тя се уговаря между страните именно с цел наличие на една 
допълнителна гаранция за изпълнение на вземането и за упражняване правото 
на иск, свързана с избора на институция или личност/и, ползващи се с особено 
доверие от страните. Не следва да бъдат пренебрегвани и предимствата на арби-
тражното производство пред държавния съд. 

Освен всичко друго с оглед разпоредбата на чл.99 ал.3, предл 2 ЗЗД, цесио-
нерът има правото да получи всички документи, установяващи вземането. Това 
е с цел за да може да бъде запознат с неговото правно състояние. При условие, 
че обичайно цесионерът се е запознал със съдържанието на договора от който 
произтича вземането, не е оправдано да се изисква допълнително изрично спо-
разумение. Ако той не е съгласен с уговорения ред за разрешаване на правните 
спорове във връзка с това вземане, липсва правна логика да сключи договора за 
цесия и да брани своето право на вземане по ред, с който той (цесионерът) не е 
съгласен и не желае да използва. 

Липсва и правна логика във възможноста, длъжникът, в противоречие с на-
личието на арбитражна клауза инкорпорирана в договора за възникване на взе-
мането, да прави възражение за липса на компетентност при завеждане на иск 
срещу него пред арбитражен съд. Подобна „непрехвърлимост“ на арбитражната 
клауза най-вече може да доведе до злоупотреба с право. Така при наличие на ар-
битражна клауза, цедентът може да умишлено да прехвърли своето право на взе-
мане на едно подставено лице именно с цел тя да бъде непротивопоставима на 
цесионера. Това цедентът може да направи именно за да избяга от задължението 

10 Определение № 791 от 06.12.2012 г. на ВКС по ч. т. д. № 657/2012 г., I т. о., ТК, съдия докладчик 
Никола Хитров.
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да води спорове пред арбитраж и да постави длъжника в неблагоприятното по-
ложение да води дълги дела на няколко инстанции. На практика с едно напълно 
правомерно разпореждане с правото си, цедентът лишава едностранно длъжника 
от възможността да ползва облекчения ред за разрешаване на споровете, правото 
сам да посочи арбитър, въпреки желанието му делото да бъде бързо, икономично 
и правилно решено. В този случай, очевидно ще е налице обосновано огранича-
ване на правото на защита по уговорения ред от страна на длъжника, при усло-
вие, че той не е страна по договора за цесия. В хипотезата на чл. 7, ал. 3, предл. 
последно от ЗМТА, решаващо за учредяване компетентността на арбитража е 
съгласието на ответника, доколкото съгласието на ищеца се предполага с оглед 
избора му на съответния арбитраж. В хипотезата на иск, предявен от цесионера 
срещу цедирания длъжник пред уговорения арбитраж, съгласието на ответника 
вече съществува и единственият въпрос, на който следва да се отговори, е дали 
ищецът се доверява на този орган. За наличие на това доверие и за съгласието 
подобни спорове по повод вземане да се решават от арбитраж,а не от държавен 
съд, може да се направи извод с оглед подписаното споразумение между цеден-
тът и цесионера. Ако последният би имал нещо против или не е съгласен с този 
ред за разрешаване на спорове, както беше отбелязано горе, липсва логика въоб-
ще в извърешните действия с цел придобиване на вземането. 

Именно прехвърлимостта на арбитражното споразумение, обаче, съгласно 
изложеното по-горе, гарантира, че цедираният длъжник няма да бъде поставен в 
по-лошо положение без да се е съгласил за това, както и че цедентът няма да зло-
употреби със своето право по чл. 99, ал. 1 от ЗЗД, използвайки го за да освободи 
вземането от свързания с него форум и ред за правна защита, като прехвърли 
правото например на свързано с него лице.

Освен това трябва да се държи сметка и за ефекта на арбитражното спора-
зумение, като част от икономическата стойност на прехвърленото вземане, га-
рантираща облекчен ред за реализиране на правата. От тук следва, че е напълно 
възможно вземането да е дори по- атрактивно за придобиване от гледна точка на 
цесионера, ако в договора от който то възниква е налична арбитражна клауза. 

Не на последно място, следва да се отбележи, че цесионерът няма как да бъде 
в различно положение от цедента. С оглед на това не възприемам тезата за раз-
делността между материалноправния характер на договора и процесуалния ха-
рактер на арбитражната клауза. Последната дава едно допълнително възражение 
на длъжника и цесионерът, без значение броя на прехвърлянията следва да се 
съобразява с него, така както се съобразява с другите налични възражения. 

Заключение
В заключение, може да се отбележи, че възприеманото мнение в част от док-

трината и съдебната практика, защитаващо тезата, че прехвърлянето на вземане 
няма действие по отношение на арбитражната клауза и тя не обвързва цесионе-
рът и длъжникът е неправилно. Това мнение преди всичко, изхожда от общо-
известните постановки свързани с арбитражната клауза, но не държи сметка за 
целите поради които се сключва един договор за прехвърляне на вземане. Освен 
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това неприложимостта на арбитражната клауза по отношение на цесионера и 
длъжника оказва качествена промяна върху упражняване правото на вземане. 
Най-важното в случая обаче е, че арбитражната клауза следва да се прилага и по 
отношение цесионера и длъжника на основание чл. 99 ал. 2 и ал.3 ЗЗД. При въз-
приемане на тезата, че арбитражната клауза не следва да се прилага в правоотно-
шението цесионер – длъжник е възможно да се стигне до хипотези на злоупотре-
ба с право от страна на цедента. Изразявам сериозни съмнения, че това е целял 
законодателя при изготвяне на разпредбите свързани с института на цесията. 
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА 
МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА ЗА МАРКИТЕ 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТ 2017/1001. 
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Резюме: Докладът съдържа анализ на особеностите при учредяването на изклю-
чителната международна компетентност на съдилищата за марките на ЕС при 
действието на Регламент 2017/1001. Разгледани са въпросите относно приложи-
мостта на вътрешното право на държавите – членки в определени случаи, както 
и ключовото значение на правните норми на Регламент 1215/2012 г. Отделя се са-
мостоятелно внимание на отделните основания за учредяване на изключителната 
международна компетентност на съдилищата за марките на ЕС, като се подчер-
тава и условността на понятието изключителна международна компетентност 
в случая. Специално внимание се обръща на понятията „местоживеене“, „посто-
янен адрес“, „настоящ адрес“ и „обичайно пребиваване“ които са от ключово 
значение при тълкуването и прилагането както на Регламент 1215/12, така и на 
Регламент 2017/1001.

Ключови думи: марка на ЕС, изключителна международна компетентност, съди-
лища за марките на ЕС, основания за учредяване на компетентността

SPECIFIC CHARACTERISTICS UPON ESTABLISHMENT OF EU TRADE 
MARK COURTS’ EXCLUSIVE INTERNATIONAL JURISDICTION UNDER 

REGULATION 2017/1001. ESTABLISHMENT GROUNDS. 

Kalin Batalski, PHD student
Private Legal Studies Department at the University of national and world economy

Summary: The report contains analysis of the specific characteristics upon establishment 
of EU trade mark courts exclusive international jurisdiction under Regulation 2017/1001. 
The issues about the applicability of the Member States domestic law under certain 
occasions as well as the key meaning of Regulation 1215/2012 rules of law are considered. 
Particular attention is given to the separate grounds upon establishment of EU trade 
mark courts exclusive international jurisdiction at the same time putting emphasis of 
the conditionality of the concept of exclusive international jurisdiction in that case. A 
special attention is drawn to the concepts of “residence”, „permanent address”, “current 
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address” and “habitual residence” which are of a key meaning in the interpretation and 
application of both Regulation 1215/12 and Regulation 2017/1001.

Key words: EU trade mar, exclusive international jurisdiction, EU trade mark courts, 
grounds for establishment of the jurisdiction

Увод
Правната уредба на марката на ЕС представлява уникална по своята същност 

система, която комбинира съюзните нормативни актове и националното зако-
нодателство на държавите-членки. Макар именно поради това тази уредба да 
изглежда донякъде объркана, всъщност тя представлява стройна система, която 
цели, от една страна, да съхрани националните специфики на обективното право 
в държавите-членки и предвидените в правните норми на различните законода-
телства искови производства, а, от друга, преследва главната цел на ЕС – да се 
постигне еднаква и достатъчно ефективна гражданскоправна защита на правото 
върху марка в държавите-членки. Предмет на изследване в настоящия доклад са 
особеностите при учредяването на изключителната международна компетент-
ност на съдилищата за марките на ЕС при действието на Регламент 2017/1001 
по материя. При изясняването на този въпрос следва да се имат предвид някои 
характерни особености на правната уредба в Регламента за марките на ЕС, а 
именно – приложимостта на вътрешното право на държавите – членки в опре-
делени случаи, както и ключовото значение на правните норми на Регламент 
1215/2012 г., поради което е необходимо и изследване на съотношението между 
двата регламента във връзка с поставения въпрос.

1. Особената връзка между Регламент 2017/1001 и Регламент 
1215/2012.

Началото на правото върху марка на ЕС се поставя с влизането в сила на 
Регламент (ЕО) 40/94 на Съвета относно марката на Общността, който е кодифи-
циран през 2009 г. с Регламент (ЕО) 207/2009 г. По-късно, по силата на Регламент 
№2015/2424 на ЕП и на Съвета са направени изменения в Регламент 207/2009 г., 
както и в Регламент (ЕО) 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) 
40/94 на Съвета относно марката на Общността и е отменен Регламент 2869/95 
на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във въ-
трешния пазар. В крайна сметка, всички изменения са кодифицирани в новия 
Регламент 2017/1001 на ЕП и на Съвета от 14.06.2017 г. относно марката на ЕС, 
в сила от 01.10.2017 г. /наричан за краткост Регламент 2017/1001, Регламента за 
марката на ЕС или само Регламента за марките/.

От друга страна, правилата относно компетентността, признаването и из-
пълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела бяха уредени 
първоначално с Регламент №44/2001 г. (ЕО) относно компетентността, призна-
ването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (т.н. 
Регламент Брюксел I, в сила от 01.03.2002 г.), който впоследствие бе заменен от 
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Регламент № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 
2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдеб-
ни решения по граждански и търговски дела (т.н. Регламент Брюксел Iа, в сила 
от 10.01.2015 г.). Регламент Брюксел Ia е съюзен инструмент, който установява 
правилата за определянето на компетентността на съдилищата по международ-
ни граждански и търговски дела в рамките на ЕС. Гражданският или търговски-
ят характер на делото се обуславя от предмета на спора, поставен за решаване 
пред правораздавателен орган в държава-членка на ЕС. Това следва да бъде спор 
по повод частноправно отношение с международен елемент и това отношение 
трябва да е свързано с две или повече държави. Следователно приложното му 
поле с оглед на материята се определя едновременно от наличието на две усло-
вия 1. искът следва да се отличава с международен характер и 2. предметът му 
следва да е в областта на гражданското и търговското право.1

Съдебните спорове относно права на индустриална собственост с междуна-
роден елемент като общо правило отговарят на посочените две условия, но Ре-
гламент 2017/1001 г. за марката на ЕС създава наднационален режим на закрила 
на специален обект на интелектуалната собственост – марка на Европейския 
съюз (ЕС). Правният режим на марката на ЕС е автономна система, състояща се 
от съвкупност от правни норми и преследваща специфични за нея цели, която се 
прилага независимо от всяка една национална система2. Въпреки, че тези дела 
са в предметния обхват на търговските дела, Регламент 2017/1001 е специален 
по отношение на Регламент Брюксел Iа – съгласно принципите на йерархия на 
нормативните актове „lex specialis derogat legi generali.”. Регламентът за марките 
дерогира нормите на общия регламент Брюксел Iа по отношение на компетент-
ността и предоставя изключителна такава на съдилищата за марките на ЕС във 
връзка с исковете, регламентирани в чл. 124 от Регламент 2017/1001.

Съгласно чл.123 от Регламент 2017/1001 държавите – членки определят на 
тяхната територия възможно най-ограничен брой национални първоинстан-
ционни и второинстанционни юрисдикции, които се наричат съдилища за мар-
ките на ЕС. В България за първоинстанционен съд за марките на ЕС е определен 
Софийският градски съд. Изпълнявайки функциите, които са им предоставени 
по силата на разпоредбите на Регламента, тези съдилища не действат като обща 
юрисдикция на ЕС – нещо, което те правят когато прилагат правото на ЕС в кон-
текста на разглежданите от тях спорове по общия ред. Задачата на националните 
съдилища, когато правораздават по дела за марки на ЕС, е различна от тази, коя-
то те изпълняват като съд на ЕС, т.е. като правоприлагащ орган на ЕС, въпреки, 
че са налице определени сходства. Когато националният съд изпълнява ролята 
на съд за марката на ЕС, той придобива статут на специална юрисдикция на 
Съюза, която е създадена да защитава правата, произтичащи от специфично за 

1 Тодоров, Т. Международното частно право. Европейският съюз и Република България, второ 
издание, София 2009, с. 85.

2 Вж. Решение по дело T281/09 — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG v.Оffice for Harmonisation 
of Internal Market, точка 46 ; Решение по дело T292/08 – Industria de Diseño Textil (Inditex), SA 
v OHIM and Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio, точка 84; Решение по дело T32/00, Мesse 
München v OHIM, точка 47.
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Съюза право, в рамките на система на съдебна компетентност, за чието правилно 
функциониране държавите-членки следва да следят.

Дерогирането на правните норми на общия регламент Брюксел Iа от Регла-
мент 2017/1001 всъщност цели установяването на минимален брой правоприла-
гащи органи, за да се избегне възможността да се получи противоречива прак-
тика по делата относно марките на ЕС. Предимствата на тази система, в която 
са предвидени минимален брой специализирани съдилища, се свеждат до след-
ното: избягват се, на първо място, споровете за местна подсъдност на делата; на 
второ място се специализират съставите, които гледат спорове относно марки на 
ЕС; на следващо място, поради по-малкия брой правоприлагащи органи произ-
водството не е толкова скъпо, и, на последно място, решенията се постановяват 
по-бързо.

Съдилищата за марките на ЕС прилагат материалноправните разпоредби на 
Регламент 2017/1001 г., като нормите на националното международно частно 
право се прилагат само субсидиарно. Съгласно разпоредбата на чл. 129 от Ре-
гламент 2017/1001 съдилищата за марките на ЕС прилагат разпоредбите му, а за 
всички въпроси, които не попадат в приложното му поле, съдът за марките на 
ЕС прилага своето национално законодателство, включително своето междуна-
родно частно право.

2. Видове основания за учредяване на изключителна международна 
компетентност по Регламент 2017/1001.

За доброто функциониране на вътрешния пазар и търговската политика на 
Европейския съюз, както на вътрешно, така и на международно равнище, е необ-
ходима равнопоставеност при достъп до правосъдие въз основа на ясни и точни 
правила относно международната компетентност по дела, свързани с нарушения 
на марка на ЕС не само за ответниците, но и за ищците с местоживеене в Съюза. 
Такива ясни и точни правила са уредени в разпоредбата на чл. 124 от Регламент 
2017/1001. Съгласно чл. 124 от Регламент 2017/1001 съдилищата за марките 
на EС имат изключителна компетентност относно определени искове3, чиито 
предметен обхват е строго определен в Регламента за марките на ЕС. Това са:

а) всички искове за нарушение и, ако националният закон го позволява, при 
опасност от нарушение на правата върху марки на Общността;

б) всички искове за констатиране на ненарушение, ако националният закон 
го позволява;

в) всички искове, заведени в резултат на обстоятелствата, посочени в член 
11, пар. 2 от Регламент 2017/1001;4

3 Следва да се уточни, че в случая т.нар. изключителна компетентност следва да се разбира ус-
ловно като такава, тъй като тя е изключителна от гледна точка на предмета на спора, докато по 
същество самият регламент не посочва един-единствен възможен съд, а система от възможни 
съдилища, т.е. нямаме изключителна компетентност на един – единствен съд.

4 Чл. 11, пар. 2 „Може да бъде поискано разумно обезщетение за действия, извършени след датата 
на публикуване на заявката за марка на ЕС, в случаите, при които след публикуването на регис-
трацията на марката тези действия биха били забранени в резултат на това публикуване.“
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г) насрещни искове за отмяна или за обявяване на недействителност на мар-
ката на ЕС съгласно член 128 от Регламент 2017/1001;

В чл.125 от Регламента са определени отделните основания за учредяване на 
изключителната компетентност. Всяко едно от тези основания се прилага при 
наличието на конкретни предпоставки, които са предвидени акцесорно, т.е., вся-
ко следващо основание за компетентност се прилага, ако не е възможно да се 
приложи предишното.

2.1. На първо място, изключително международно компетентни по дела за на-
рушение, опасност от извършване на такова, по дела за установяване на липсата 
на нарушение и по дела за обезщетение по чл. 11, пар.2 от Регламент 2017/1001 
са съдилищата по постоянния адрес на ответника, ако той има такъв на тери-
торията на някоя от държавите-членки. Критерият за нормиране на междуна-
родната компетентност „по местоживеене на ответника“ в държава-членка на 
ЕС (по отношение на марката Съюзът е единна териториална цялост) е харак-
терна за държавите от континенталното правно семейство, а именно Австрия и 
Германия.5

В българския текст на Регламента редакцията на нормата не е добре издър-
жана и може да въведе в заблуждение. Постоянният адрес е категория на ад-
министративното право, която характеризира само физическите лица. Съгласно 
разпоредбата на чл. 93 от Закона за гражданската регистрация постоянен адрес 
е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регис-
трите на населението и той е винаги на територията на Република България. 
Всяко лице може да има само един постоянен адрес. Буквалното тълкуване на 
разпоредбата би стеснило неоснователно приложното поле на Регламента спря-
мо лицата, защото би го ограничило само до физическите лица. За да се изясни 
същността на уредбата, следва да се разгледат и тълкуват понятията, използвани 
в другите езикови варианти на съюзния инструмент. Английската езикова версия 
борави с понятието „местожителство“ (domicile)6. В немския текст на Регла-
мента е използван терминът “Wohnsitz”, който също означава местожителство, 
но в немската наука тълкуването на термина е разширително – т.е. терминът е 
приложим за физически и за юридически лица.

С оглед на автономното тълкуване, на което се подлагат съюзните източ-
ници на правни норми, следва да се проследи терминологията и в Регламент 
1215/2012, за да се направи съпоставка между значенията, вложени в поняти-
ята в различните езикови версии. В българския вариант на текста се говори за 

5 Чипев, Теодор. Международната подведомственост в съдебния исков процес, Наука и изкуство, 
1987, с. 81.

6 Законодателството, практиката и доктрината в Англия и САЩ са единодушни, че домицилий 
означава правна връзка, правно отношение между физическите лица и държавата. По въпроса за 
значението на „domicile“ и различните му видове (domicile of origin, domicile of choice, domicile 
by operation of law) вж. Натов, Николай. Международно частно право, Специална част, С 1994, с. 
11; Съветът на Европа в обяснителния меморандум към Резолюция (72) I от 18.01.1972 относно 
уеднаквяването на правните понятия „местожителство”(domicile) и “обичайно местопребива-
ване” (residence) в чл.чл 1-6 поставя акцент също върху правната връзка между държавата и 
физическото лице.
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категорията „местоживеене”, при дефинирането на която съгласно чл. 62 от Ре-
гламент Брюксел Ia следва да се прилага lex fori за физическите лица, а за юри-
дическите лица в чл. 63 от Регламент Брюксел Ia се дава конкретно определение. 
Но в английската и във френската езикова версия се използва и в двата случая 
терминът „domicile”, което означава, че Регламентът визира както физически 
лица – ответници, така и юридически лица (неперсонифицирани образувания), 
които имат седалище по устав, или централно управление, или основно място на 
стопанска дейност на територията на държава-членка. Логично е поради тясната 
връзка на двата нормативни акта да се приеме, че понятието за местоживеене на 
юридическото лице или неперсонифицираното образувание следва да се прила-
га съответно от Регламент Брюксел Iа. Следователно критерият за нормиране 
на международната компетентност „по постоянния адрес на ответника” следва 
да се тълкува разширително като „по местоживеене на ответника.” Въпросът за 
точното съдържание на понятието „местоживеене на физическото лице“, оба-
че, както в българската доктрина, така и в българската съдебна практика е все 
още дискусионен. А от отговора на този въпрос зависи до голяма степен точ-
ното и еднакво прилагане на Регламент Брюксел Ia, съответно и на Регламента 
за марките на ЕС. В нашата правна доктрина са изразени няколко виждания за 
същността на понятието „местоживеене“ – едни автори застъпват тезата, че то 
следва да се свързва с „настоящия адрес“ на лицата7. Ключовият аргумент за 
това разбиране се състои в същността на настоящия адрес, който представлява 
формалната връзка между едно физическо лице и българската държава, чиято 
идея е да доказва, че лицето действително пребивава на този адрес. Този подход 
съобразява и принципа actor sequvitor forum rei, съгласно който съдът трябва да 
следва ответника там, където той наистина се намира. Други автори застъпват 
тезата, че „местоживеенето“ следва да се свързва с наличието на „постоянен ад-
рес“ в България8. Основният аргумент за това разбиране е, че освен наличие-
то на фактическия елемент на постоянно или преимуществено установяване на 
определено място, за физическото лице следва да има и един чисто формален 
елемент, а именно – вписването в регистъра на населеното място. Трета група 
автори изразяват тезата, че „местоживеенето“ е равнозначно на „обичайно мес-
топребиваване“, като аргументите си черпят от разпоредбата на чл.48, ал.7 от 
КМЧП, където е определено съдържанието на това понятие, а КМЧП е приет 
преди присъединяването на България към ЕС и синхронизира българското право 
с европейското9. Въпросът е дискусионен и в българската съдебна практика, като 
по подобие на изразените различни разбирания в доктрината, различни съдебни 
7 Мусева, Боряна. Взаимодействие или противодействие между правото на ЕС и българското 

вътрешно право при прилагането на Регламент „Брюксел IA, Годишник на СУ “Св. Климент Ох-
ридски“, ЮФ, том 86, с.398; Мусева, Боряна. Из лабиринта на международната компетентност 
по граждански и търговски дела, Юридически свят, 2006, № 2, 67-68.

8 Натов, Николай, Боряна Мусева, Ясмина Андреева, Станислав Йордански, Теодора Ценова, Да-
фина Сърбинова, Васил Пандов, Захари Янакиев, Николай Банков, Цветан Крумов. Регламентът 
Брюксел I. Коментар. С: Сиела, 2012, с.567. 

9 Златарева, Маргарита. Международен граждански процес. С: Сиела, 2010, с.101; Попова, Ва-
лентина. Актуални проблеми на европейския граждански процес и част VII на ГПК. С: Сиела, 
2011, с.20-21.
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състави на ВКС, както и на други съдилища в страната, изразяват различни 
виждания за същността на понятието „местоживеене на физическото лице“10. 
Авторът на настоящия доклад застъпва разбирането, че местоживеенето на фи-
зическите лица у нас следва да се свързва с техния настоящ адрес, като споделя 
аргументите във връзка със същността на настоящия адрес като понятие, което 
изразява формалната връзка между настоящия адрес и българската държава и 
което въплъщава идеята да се установи къде всъщност физическото лице пре-
бивава в действителност, както и аргументите във връзка със съществуването на 
наднационални ограничения при тълкуването на националното понятие „место-
живеене“11. Като допълнителен аргумент следва да се посочи, че и двете понятия 
„местоживеене“ и „настоящ адрес“ отразяват идеята за мястото, където дадено 
физическо лице пребивава през определен период, като то във всеки момент би 
могло да промени своето „местоживеене“, т.е. да измени връзката си с мястото, 
където пребивава (в рамките на ЕС, където има свобода на движение на лицата, 
това е често срещано явление). В момента, в който лицето промени настоящия 
се адрес, то вече е променило и местоживеенето си, тъй като вече не се намира 
на предходния си адрес, а пребивава на ново място (нов настоящ адрес). Послед-
ното е лесно установимо, доколкото всяко физическо лице е длъжно не само да 
заяви своя постоянен и настоящ адрес (чл.90, ал.1 от Закона за гражданската 
регистрация), но и има задължението да заяви всяка промяна на настоящия си 
адрес в 30-дневен срок (чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация).

2.2. В случай, че ответникът няма постоянен адрес, т.е. с оглед на изложено-
то – местоживеене на територията на нито една държава-членка, е компетентен 
съдът по местонахождението на неговото предприятие, ако той има предпри-
ятие на територията на някоя държава-членка. На английски е използван тер-
минът еstablishment, във френския текст établissement, а в немския вариант — 
Niederlassung. Същата терминология е използвана и в Регламент 1215/2012 в 
чл. 7, пар. 5 относно специалната компетентност на съдилищата по мястото на 
дейност на клон, агенция или друг вид представителство, като по-коректният 
превод би бил наистина предприятие, за да съвпада терминологията в различни-
те нормативни актове12. Като цяло под предприятие би следвало да се разбира 
по-скоро „място на стопанска дейност,”13 тоест филиал, образувание, което ди-
ректно или индиректно е свързано с компания-майка, която направлява дейност-
та му.

10 По-конкретно за съдебната практика по този въпрос, както и за различните варианти за изход от 
това положение вж Мусева, Боряна Взаимодействие или противодействие…цит. съч. с. 398-399 
и с. 399-403.

11 Вж Мусева, Боряна. Взаимодействие и противодействие…цит.съч. с. 395-397.
12 Съгласно разпоредбата на чл. 122 от Регламент 2017/1001 текстът на чл. 7, пар. 5 от Регламент 

1215/2012 е изрично обявен за неприложим по отношение на производствата по исковете относ-
но марката на ЕС, посочени в чл. 124 от Регламент 2017/1001.

13 Мусева, Боряна. Международно частно право – сборник с нормативни актове, част I, С. 2009, с. 
161, бележка под линия № 2.
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2.3. Особената връзка между двата съюзни инструмента – Регламент 2017/1001 
и Регламент 1215/201214, се проявява именно в това, че се наблюдава съвпадение 
в някои от критериите, учредяващи компетентността на съдилищата. В Регла-
мента за марката на ЕС се запазва основната компетентност, а именно общата 
компетентност на принципа actor sequitor forum rei, съвпада и възможността да 
се сезира съдът по местонахождението на предприятието на ответника.

Специфични само за Регламента за марките на ЕС основания за компетент-
ност са тези по постоянния адрес на ищеца15 или по местонахождение на негово-
то предприятие. Категориите лица, които имат право на иск по делата с предмет 
нарушение на марка, опасност от нарушение, установяване на ненарушение и 
обезщетение за действията, посочени в чл. 11, пар. 2 от Регламент 2017/1001 са 
самите титуляри на марката. Чл. 5 от Регламент 2017/1001 предвижда кои лица 
могат да станат притежатели на марки на ЕС, което означава, че ищецът следва 
да отговаря и на тези критерии. Приложното поле на Регламента за марката на 
ЕС по отношение на лицата се определя от желанието на съюзния законодател 
да разшири максимално възможностите на субектите на правото да се ползват 
от закрилата, предоставена от марката на ЕС. В Регламента за марката на ЕС е 
предвидено, че всяко физическо или юридическо лице, включително образува-
нията на публичното право може да бъде притежател на такава марка. Преводът 
на български език отново не е точен. Заслужава си да се направи съпоставка с ан-
глийската версия на текста „authorities established under public law“, което означа-
ва държавни органи, създадени по силата на разпоредбите на публичното право.

Racio legis на тази уредба е, че марката на ЕС е право върху обект на индус-
триална собственост, което получава закрила на цялата територия на Съюза, без 
значение дали ответникът има или няма местоживеене или предприятие. Нару-
шението може да се извърши от лица без каквато и да е териториална връзка на 
субекта-нарушител със Съюза и за да се защити правото върху марка се пред-
вижда алтернативна компетентност на съдилищата по местоживеене на ищеца 
(т.е. на носителя на правото върху марката).

2.4. Forum Nessesitates
Ако нито ответникът, нито ищецът имат постоянен адрес, нито такова пред-

приятие, тези производства се образуват пред съдилищата на държавата-членка, 
в която се намира седалището на Службата за интелектуална собственост на ЕС, 
т.е. Испания. По този начин съдът в Аликанте се превръща в една алтернативна 
юрисдикция, в случай, че нито ответникът, нито ищецът имат местоживеене или 
предприятие в някоя държава-членка. Тази алтернативна компетентност много 
се доближава до т.н. съд по необходимост (forum necessitates), който е предвиден 
като алтернативна юрисдикция в други нормативни инструменти на Съюза.

Forum necessitates може да се произнесе по правен спор, когато няма друг 
достъп до правораздаване и като правен институт е предвиден и в правилото на 

14 Йерархията на нормативните актове, които се прилагат по отношение на спорове относно марки 
на ЕС е следната 1. Регламент 2017/1001, 2. Регламент 1215/2012, 3. Национално законодател-
ство.

15 Поради изложеното дотук следва да се приеме, че критерият е „местоживеене” на ищеца.
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член 7 от Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно 
задълженията за издръжка.16 Съдът по необходимост или още forum necessitates 
е правораздавателен орган в държава-членка, който се произнася в изключител-
ни случаи, когато нито един съд на държава-членка не е компетентен съгласно 
Регламент 4/2009 и не може в рамките на разумното да се образува или води 
производство или е невъзможно да се проведе такова в трета държава, с която 
спорът има тясна връзка. Подобна е и хипотезата на чл. 125, пар. 3 от Регламент 
2017/1001, с тази разлика, че алтернативната юрисдикция, която по необходи-
мост може да се произнесе по спора е конкретно определена — съдът в Аликан-
те, Испания, защото там се намира Службата за интелектуална собственост на 
ЕС.

2.5. Пророгация на компетентност
В разпоредбата на чл. 125, параграф 4 от Регламент 2017/1001 са включени 

правила, които допълват или заменят основните разпоредби за международната 
компетентност на съдилищата за марките на ЕС, т.е. допуска се изричният и 
мълчаливият избор на съд за марките на ЕС – пророгацията на международна 
компетентност.

В латински език prorogation e продължаване чрез закон на срока на действи-
ето на едно постановление, на договор и др., чийто срок предстои да изтече. В 
по-широк смисъл терминът се използва като промяна на установеното.17 Проро-
гацията на международна компетентност означава споразумение за възлагане на 
компетентност или по-точно тя представлява правна възможност за страните по 
едно частно правоотношение с международен елемент да изберат юрисдикция 
за разрешаване на възникнал по това правоотношение спор като пренебрегнат 
установената в нормативен източник международна компетентност по същия 
спор. В Регламент 2017/1001 е предвидено, че други съдилища за марките на ЕС 
могат да правоприлагат по искове за нарушение на марки на ЕС или по дела за 
наличие на опасност от нарушение на същите, ако засегнатите страни постигнат 
споразумение делото да се гледа от определен съд, или ако ответникът се яви 
пред съд за марките на ЕС, който при други обстоятелства не би имал компетент-
ност по въпросното дело, без да оспорва компетентността на съответния съд. 
Така делата с предмет нарушение или установяване на наличието на опасност 
от нарушение на марка на ЕС могат да бъдат подчинени на съда на избраната от 
страните държава.

Договарянето на юрисдикция се извършва със споразумение, което се нари-
ча пророгационно споразумение18. В случай, че в едно такова споразумение се 
избере българският съд за марките на ЕС, той е само един и това е Софийският 
градски съд /СГС/. В други европейски държави обаче има по-голям брой въз-
можни съдилища за марки на ЕС и там вече ще се прилагат съответните правила 
за родова и местна подсъдност на вътрешното право на държавата – членка.

16 ОВ L 7 от 10 януари 2009 г. Поправка обн. L ОВ. бр. 8 от 12 Януари 2013 г. 
17 Вж. Златарева, Маргарита. Международен граждански процес, Сиела, София, 2010, с. 73 и сл.
18 По-подробно за споразуменията за избор на съд вж Пандов, Васил. Международна компетент-

ност по граждански и търговски дела, Сиела, София, 2018, с. 257 и сл.
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При пророгирането на международната компетентност на българския съд за 
марките на ЕС, споразумението, сключено между страните е основание за съда 
да образува дело и да даде защита на спорното право. Т.е., то е източник на 
правораздавателни правомощия за българския съд за марките на ЕС. Когато в 
споразумението за избор на съд за марките на ЕС се посочи съд на друга дър-
жава- членка, то споразумението е относителна отрицателна процесуална пред-
поставка за допустимост на иска пред български съд. Тя ще се приложи, ако 
ответникът се позове на споразумението.

2.5.1. Изрична пророгация
Изричният избор на компетентен съд за марките на ЕС се обуславя от две ку-

мулативно предвидени условия за действителност19. На първо място, следва да 
се отбележи, че пророгацията не е неограничена, страните могат да изберат само 
съд, който е определен от някоя държава-членка за съд на марките на ЕС (огра-
ничения относно самия правораздавателен орган). На второ място, прилагат се 
съответно изискванията за форма за действителност на споразумението, като в 
случая следва да се тълкува корективно разпоредбата на чл. 25 от Регламент 
1215/2012. Възможно е споразумението да е сключено в писмена форма или в 
устна форма, потвърдена с писмени доказателства, възможно е също споразуме-
нието да се сключи по електронен път, като се осигури траен запис на съобще-
нието, който може да се третира равностойно на писмената форма (чл. 25, пар.1, 
б. „а” и пар. 2).

Формата, предвидена в чл. 25, параграф 1, буква „б” е неприложима при ис-
ковете по чл. 124 на Регламента за марките на ЕС, а именно форма, съобразена с 
практиките, които страните са установили помежду си. Исковете за нарушение, 
исковете за опасност от нарушение, исковете за констатиране на ненарушение, 
исковете за обезщетение по чл. 11, пар. 2 от Регламент 2017/1001 и насрещните 
искове за отмяна или недействителност са такива, при които се търси извъндо-
говорна отговорност за нарушаване на абсолютно право, а посочената форма е 
възможна в случай на сътрудничество между страните и то сътрудничество, кое-
то е по-близо до договорни взаимоотношения между партньори. По същия на-
чин формата, съобразена с обичай в международната търговия, който е широко 
известен и страните би следвало да го познават, също е малко вероятна при спе-
цифичната извъндоговорна отговорност, каквато е отговорността по посочените 
искове. В случая страните имат не търговски отношения, а по-скоро отношения 
на конкуренция.

19 Следва да се посочи, че по отменения Регламент Брюксел I съществуваше и още едно условие 
за действителност на пророгационното споразумение, което липсва в текста на Регламент Брюк-
сел Ia. То представляваше ограничение по отношение на страните, които можеха да сключат 
валидно пророгационно споразумение, като при изричния избор на юрисдикция поне една от 
страните следваше да има местоживеене или седалище в някоя държава-членка. В тази хипотеза 
понятието за местожителство отново следваше да се тълкува разширително, като под место-
жителство следваше да се разбира и хипотезата, при която една от страните има предприятие 
в някоя държава-членка, като по този начин се разширяваше възможността заинтересуваните 
страни да получат достъп до правосъдие с европейско качество.
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2.5.2. Мълчалива пророгация
Независимо, че съществува като правна възможност пророгацията при по-

сочения по-горе вид дела е рядко срещана, поради предмета на предвидените 
в Регламента за марката на ЕС искове. По-често срещаната хипотеза предвид 
особеностите на исковете за нарушение е мълчаливата пророгация, като осо-
бено емблематично в тази насока е решението по делото „Home depot“ срещу 
„Home store“ в Германия,20 при което съдът обосновава компетентността си 
именно на факта, че ответникът се е явил, оспорва иска и в отговора на исковата 
молба се позовава на разпоредбите на немското законодателство. Следователно 
при мълчаливата пророгация единственото изискване е ответникът да се яви и 
да се защитава, но следва да се отбележи, че и тук е налице ограничението по 
отношение на юрисдикцията, която би могла да разгледа иска, именно защото 
компетентността на съдилищата за марките на ЕС е изключителна и друг съд 
извън съд за марките на ЕС не би бил компетентен да разгледа иска (аргумент от 
разпоредбата на чл.125, пар. 4 от Регламент 2017/1001, във връзка с чл.25 и чл.26 
от Регламент 1215/12).

2.6. „Териториално ограничена компетентност“.
Следва да се отбележи, че в науката се прави разлика между т.нар. „цен-

трална“ компетентност (central competence) на съдилищата за марките на ЕС, 
за която говорихме дотук, и която се базира на посочените по-горе основания 
за учредяването й, и т.нар. териториално ограничена компетентност (territorially 
restricted competence), която е уредена в хипотезата на чл.125, пар.5 от Регла-
мента за марките на ЕС21. Искове, по които съдилищата на ЕС са изключително 
компетентни /с изключение на исковете за установяване на ненарушение/, могат 
да бъдат предявени пред съдилищата на държава-членка, където е извършено 
нарушение или е налице опасност от извършване на нарушение, или на чия-
то територия е било извършено едно от действията, посочени в параграф 2 на 
чл.11 от Регламента за марките на ЕС. Тук е важно да се подчертае, че съдът за 
марките на ЕС, чиято компетентност е основана единствено на параграф 5 на 
чл.125 от Регламента за марките, ще може да се произнася единствено по отно-
шение на действията, извършени на територията на държавата-членка на сезира-
ния съд, докато при всички останали основания за изключителна международна 

20 Ищецът по делото притежава комбинирана (словна и фигуративна) марка THE HOME DEPOT 
относно различни стоки и услуги, които се извършват в сферата на строителството. Ответникът 
по делото е немски клон на дружество, регистрирано в Швейцария. Швейцария е извън ЕС и 
по отношение на нея не се прилага нито Регламент 1215/2012, нито Регламент 2017/1001, а се 
прилага Луганската конвенция. Решенията на трите инстанции по делото са достъпни на елек-
тронни адреси: Вж. По-подробно решението на първоинстанционния съд, достъпно на ел. адрес 
http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/Home_depot.pdf, решението на втората инстанция, достъпно на 
ел. адрес: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/case-law/home_depot.pdf и това 
на Върховния федерален съд, достъпно на електронен адрес — http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/
the_home_depot.pdf

21 Kur, Annette, Senftleben, Martin, „European Trade Mark Law. A commentary.“ Oxford University 
Press 2017, с. 661 и сл.
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компетентност, разгледани по-горе, компетентността на съдилищата за марките 
на ЕС се разпростира върху цялата територия на Съюза.

2.7. Компетентност относно временни и обезпечителни мерки.
Накрая следва да бъде отбелязана и една особеност във връзка с един специ-

фичен вид изключителна международна компетентност на съдилищата за мар-
ките на ЕС, която е регламентирана в чл.131 от Регламент 2017/1001, а имен-
но – компетентността за произнасяне относно временни и обезпечителни мер-
ки. Съгласно разпоредбата на чл.131 от Регламента за марките съд за марките 
на ЕС, чиято компетентност се основава на чл.125, параграфи 1-4 от Регламент 
2017/1001 (т.е. на т.нар. централна компетентност), е компетентен да постано-
ви временни и обезпечителни мерки, които при условията на всяка процедура, 
необходима за целите на признаването и изпълнението в съответствие с глава 
трета от Регламент Брюксел Iа, са приложими на територията на всяка държа-
ва – членка. От посочената разпоредба следва, че временните и обезпечителните 
мерки, постановени от съд, чиято компетентност се основава на разпоредбите на 
чл.125, пар.1-4 от Регламент 2017/1001 следва да бъдат признати и изпълнени на 
територията на всички държави-членки на ЕС.

Заключение
На пръв поглед действието на Регламент 2017/1001 с оглед материята по 

отношение на изключителната международна компетентност на съдилищата 
за марките на ЕС изглежда усложнено, най-малкото заради обстоятелството, 
че основанията за учредяване на международна компетентност представляват 
комбинация между основанията за определяне на компетентност по Регламент 
1215/2012 и тези по Регламент 2017/1001, като в определени случаи приложе-
ние намират и правилата на вътрешното законодателство на държавите-членки. 
Всъщност между двата посочени регламента има тясна и неразривна връзка и 
това е обусловено от спецификата на обществените отношения, които правните 
норми и в двата посочени съюзни инструмента регулират. Тази връзка е обу-
словена и от спецификата на отношенията между международното частно пра-
во и правото на индустриална собственост, в частност правото на марка на ЕС, 
между които също е налице тясна и неразривна връзка. Може да се заключи, че 
целта на съюзния законодател при създаването на тази система от правила е била 
да се запази балансът между необходимостта от предоставяне на високоефек-
тивна гражданскоправна защита на маркопритежателите, гарантираща достъп 
до правосъдие с европейско качество, отчитайки спецификите на регулираните 
обществени отношения в тази област и запазването на националните традиции и 
особености на позитивното право на държавите – членки. Отговорът на въпроса 
доколко тази система отговаря на целите, за които е създадена, може невинаги 
да е еднозначен, но не би могло да се отрече, че на практика е създадена една 
прецизна система от ясни и точни правила, които гарантират равнопоставеност 
на достъпа до правосъдие по делата, свързани с нарушения върху марка на ЕС 
и които в множеството от случаи гарантират осъществяването на правосъдие с 
високо качество.
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РАЗВОДЪТ И БРАЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО 
ПРАВО: СРАВНИТЕЛНА ПРАКТИКА В ЕС И ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

д-р Ксения Мужо
Катедра „Международно право и международни отношения“  

в Софийския университет „Св.Климент Охридски“ 
email: xenia.muzho@hotmail.com

Резюме: Тази статия се фокусира върху развода, като последица от неуспешния 
брак, разгледан в светлината на Регламент № 2201/2003, както и уредбата на 
развода в трети страни, включващи международни елементи. Следва да разгледа-
ме и представянето на практиката и фактите за значението на юрисдикцията в 
държави-членки на ЕС и трети страни. Силно динамичният живот, особено през 
последните 20 години, промени традиционната концепция за границите и всеки е 
свободен да избере дестинацията, къде да се ожени. Настоящата статия също 
така ще представи как се урежда разводът в трети страни, докато един от парт-
ньорите има гражданство на ЕС и ще даде съдебен пример за развод с чуждес-
транен елемент в трети страни, какъвто е например в Албания. Една от целите 
е просветляването на съществения проблем, който възниква по време на процеду-
рата за развод, докато в Албания има замесен елемент и ние сме изправени пред 
ситуацията на „lis pendens“, както ще се стане ясно и от албанския закон. 

Методология: Това изследване се основава на сравнителния метод на законода-
телството на ЕС, от една страна, и трети страни, от друга страна. Извършен е 
сравнителен анализ на бракоразводните и брачните дела в международното част-
но право в законодателството на ЕС и в законодателството на трети държави, 
както ще бъде открита и практиката в съдилищата на ЕС и в трети държави.

Резултати: След направения досега сравнителен анализ беше установено, че 
е много важно третите държави да следват модела на законодателството на 
ЕС по отношение на разводите и брачните дела в международното частно пра-
во. Приносът на тази статия се отнася до съдебна практика в страните от ЕС 
и трети страни, както и представя алтернативно решение за перспективата и 
прагматичното развитие на международното семейно право.

Ключови думи: международно частно право, конфликт на закони, развод, Брюксел 
II бис.
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Увод
В албанското законодателство разводът с международен елемент е регули-

ран в Глава IV, раздел „Брака и семейството“, което представлява дерогация от 
“Закона за международното частно право”, номер 10.428 от 02.06.201(1) г. Този 
закон определя правилата, които се прилагат за гражданскоправните отношения 
с международен елемент, юрисдикцията и процесуалните правила на албанските 
съдилища относно гражданскоправните отношения с международен елемент. В 
българското законодателство разводът с международен елемент е уреден в Глава 
VIII, раздел “Семейни отношения“ от Кодекса на Международното Частно Пра-
во (KMЧП).

В България, като държава-членка на ЕС се прилага Регламент № 2201/2003 
относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по 
брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя 
Регламент (ЕО) № 1347/2000 (наричан по-нататък „Регламент Брюксел IIА“).

1. Методология
Това изследване се основава на сравнителния метод на законодателството на 

ЕС, от една страна, и трети страни, от друга страна. Извършен е сравнителен 
анализ на бракоразводните и брачните дела в международното частно право в 
законодателството на ЕС и в законодателството на трети държави, както ще бъде 
открита практиката в съдилищата на ЕС и в трети държави. Видно от посоче-
ната съдебна практика на Албанските съдилища въпросът за „lis pendens“ няма 
ясна правна уредба, като съдът трябва да спре делото, за разлика от правилото 
на Регламент № 2201/2003, чл.19, и съдилища на държавите членки трябва да 
спират делото докато се установи компетентността на другия съд на държава 
членка. Следователно това крие голям риск да бъдат постановени две проти-
воречиви решения. Сравнителния метод е най-подходящ за разкриване на тези 
различия и недостатъци в правната уредба на всяка от системите тьй като това 
предполага добро познаване на двете системи. Според Edwards (2011, стр. 53) за 
да получите пълно разбиране за право, трябва да разгледаме изцяло как действа 
правото в рамките на една култура. За да направим това, трябва да се научим 
да разглеждаме закона на „чуждата“ страна внимателно. Тук критична е необ-
ходимостта да се освободим от нашите собствени пристрастия, произтичащи 
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от нашата собствена култура или както Вивиан Кюран (1998, стр. 43) се нарича 
„когнитивно заключване“.

2. Литературен обзор

2.1. Регламент „Брюксел II A”

Регламент „Брюксел II А“ се прилага във всички държави членки на Евро-
пейския съюз с изключение на Кралство Дания. Голямо значение за междуна-
родната компетентност имат разпоредбите на Регламент № 2201/200(3) г., където 
се посочва компетентния съд в случай на прекратяване на брака чрез развод. В 
същите разпоредби е обхванат института на законната раздяла, който е непо-
знат както на албанското право така и на българското право. Този юридически 
термин, а именно „Законна раздяла“ е раздяла, постановена от съда, с която се 
слага край на определени брачни задължения, като например задължението за 
съжителство на съпрузите, но без с това да се прекратява брачния съюз. Следо-
вателно не е възможно сключване на повторен брак и задължението за помощ се 
запазва, като той е характерен за някои държави от романската система, напри-
мер Франция. Българските съдилища биха били компетентни, когато двамата 
съпрузи или ответникът имат обичайно местопребиваване в Р. България. Такава 
компетентност ще има и когато ищецът има обичайно местопребиваване. 

Съгласно чл. 3 от Регламент № 2201/2003 се определя компетентността на 
съдилищата на държавите членки при развод или законна раздяла. Когато двама 
съпрузи имат общо гражданство, компетентни са и съдилищата на отечествената 
им държава. В хипотезата на чл. 3 буква „б“ от Регламент № 2201/2003, когато и 
двамата съпрузи са граждани на едни и същи държави членки на ЕС, например 
на Великобритания и Ирландия, компетентен следва да е съдът на държавата на 
общия им „domicile“, като понятието „domicile“ се определя от правото на двете 
държави. Посоченият съд ще бъде компетентен и за насрещния иск съгласно чл. 
4 от Регламент № 2201/2003. Нещо повече, съдът който е компетентен да пос-
танови решение за законната раздяла е компетентен да преобрази това решение 
в развод, когато това се предвижда в правото на държавата членка, съгласно из-
искването на чл. 5 от Регламент № 2201/2003, като следва да се има предвид, че 
законната раздяла е непозната институция за българското право.

Във връзка с изключителната компетентност по чл. 3, 4 и 5 от Регламент № 
2201/2003, относно исковата молба срещу съпруг, който има обичайно местопре-
биваване на територията на държава членка или е гражданин на държава член-
ка (или има „domicile“ на територията на Обединеното Кралство и Ирландия), 
може да предяви иск пред съда на друга държава членка само съгласно горните 
разпоредби. В допълнение, хипотезата на последно обичайно местопребиваване 
на съпрузите е в сила, когато единия съпруг живее още там, като в последното 
общо обичайно местопребиваване, той може да предяви иск за развод срещу 
другия съпруг като сезира съдът на същата държава, независимо че ответни-
кът не е гражданин на държавата членка а е с обичайно местопребиваване в 
трета страна, например Албания. В тази хипотеза прилагането на националните 
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норми е изключено съгласно чл. 7 от Регламент № 2201/2003. Следва да се има 
предвид, че в чл. 7 от Регламент № 2201/2003 са предвидени и случаите, в които 
никой съд не е компетентен съгласно изискванията на чл. 3, 4 и 5 от Регламент № 
2201/2003, като международната компетентност на българския съд ще се опреде-
ля от разпоредбите на КМЧП. За да бъде компетентен българския съд, критерий 
е един от съпрузите да е български гражданин. Съгласно разпоредбата на чл. 7, 
ал. 2 от Регламент № 2201/2003 се има предвид, че всеки гражданин на държава 
членка, който има обичайно местопребиваване в България, има еднакви възмож-
ности както и българския гражданин. В тази връзка, българският съд ще бъде 
компетентен по иска за развод предявен от всеки гражданин на държава членка 
на ЕС. Предвид уредените случаи в регламент № 2201/2003, международната 
компетентност на българските съдилища не е изключителна. Например в случаи 
на предявен иск от ищец с обичайно местопребиваване в Р.Албания и ответник 
в чужбина. Важно е да се отбележи, че българският съд следи служебно за меж-
дународната компетентност. В случай на висящо дело предявено пред чужд съд, 
винаги е компетентен съда пред който делото е заведено първо, съгласно чл. 
19 от Регламент № 2201/2003 г. В албанското право този факт не е пречка да се 
разглежда делото пред албанския съд едновременно, независимо че има първо 
заведено дело пред друг компетентен съд в страна от ЕС. Във връзка с временни-
те мерки, включително и охранителни мерки в неотложни случаи, българският 
съд ще е компетентен да предприеме такива с временен характер. В допълнение 
към горното, съдът който е компетентен по развода, може да отмени или измени 
постановените от българския съд временни мерки съгласно чл. 20 от Регламент 
№ 2201/2003 г.

2.2. Критерии определящи международната компетентност при лица 
с двойно гражданство: Сравнение на съдебна практика в страните 
от ЕС и трети държави

Друг важен въпрос е и двойното гражданство на съпрузите. Ако един от съ-
прузите има двойно гражданство, важно е това как съдът ще приложи критерия 
относно общото гражданство на съпрузите, предвид чл. 5 ал. 1, и чл.8, ал.1 от Ре-
гламент № 1259/201(0) г.. Според Boele-Woelki. К, (2010, стр.33) въпросът е оста-
вен на националното законодателство, така че изцяло да спазват общите принци-
пи на Европейския съюз. Проблемът тогава се отнася до тълкуването на пълното 
спазване на общите принципи на Европейския съюз. Също и Съдът на Европей-
ския съюз се произнесъл с Решение от 16 юли 2009 по Делото C-168/08, Hadadi/
Mesko, по член 3, параграф 1, буква б) от Регламент № 2201/2003 за свързва-
щия фактор гражданство, че този член не може да се тълкува различно според 
това дали двамата съпрузи имат едно и също двойно гражданство или само едно 
общо гражданство. Казусът е френско – унгарска двойка с обичайно местопре-
биваване във Франция, като притежава и двете гражданствa, но не са живели от 
много време в Унгария, като освен гражданството, те са нямали друга връзка 
с Унгария. Целта на това преюдициално запитване до Европейския съд е да се 
определи дали френска или унгарска юрисдикция е компетентна да се произнесе 
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по развода между съпрузите, които обичайно пребивават във Франция и прите-
жават и двамата както унгарско, така и френско гражданство. В заключението на 
генералния адвокат Kokott от 2009 г., точка 72, подточка 2, гласи; „Когато съпру-
зите притежават няколко гражданства, при определянето на компетентната 
юрисдикция съгласно член 3, параграф 1, буква б) от Регламент № 2201/2003 не 
следва да се има предвид само найефективното гражданство. Напротив, юрис-
дикциите на всички държави членки, на които и двамата съпрузи са граждани, 
са компетентни по силата на тази разпоредба“. Съдът реши, че унгарските 
съдилища са компетентни. Моето мнение е, че при развод на съпрузи с двойно 
гражданство, съдилищата и на двете държави членки са компетентни по силата 
на член 3, параграф 1, буква б) от Регламент № 2201/2003. Но, остава спорен въ-
просът, когато съпрузите притежават две гражданствa, европейско гражданство 
и това на трета страна и имат обичайно местопребиваване в Европейска страна. 
Трябва да има приоритет гражданството, което е най-ефективното, най-благо-
приятния закон за развода тоест гражданството на Европейска държава. Има 
много аргументи, като един от тях е, че регламент № 2201/2003 доказа че действа 
и се прилага добре като гарантира еднакви равни права за съпрузите при развод 
или закона раздяла. В тази връзка следва да се има предвид, че регламентът не 
се прилага в третите страни. Друг аргумент е, че може да се създадат условия за 
ситуация „Rush to court“ надпревара между съпрузите в опита си всеки един от 
тях да сезира съдилищата. В състояние на гняв един към друг, без да помислят 
за децата и за техния най-висш интерес, като предявения иск за развод, съпру-
зите, могат да постигнат съгласие, което на практика е трудно постижимо. По 
този начин, те бързат да сезират компетентните юрисдикции с цел да осигурят 
предимство относно материалното право за развода. Всъщност, съгласно чл. 19 
от Регламента правилото е, че предимство има първата сезирана юрисдикция и 
е компетентна в случаите, когато са сезирани две юрисдикции. Но, това правило 
не се прилага в третите страни, затова трябва да има предимство Европейската 
юрисдикция, където съпрузите имат обичайно местопребиваване, и на практика 
ще се стигне до по-бърз процес на развод за добросъвестния съпруг, и ще се 
стигне по ефективни и по-прагматични решения по делата за развод. 

2.3. Критерии определящи международната компетентност според 
албанското право

Съгласно чл. 75, ал. 3 от ЗМЧП се определя разпространяването на компе-
тентността на албанския съд, когато се осъществяват критериите свързани със 
страните, посочени в чл. 75, ал. 1 от ЗМЧП, както и върху последиците които 
се пораждат от брачните исковете посочени в чл. 75, ал. 2 от ЗМЧП. При тъл-
куването на понятието „въпроси свързани с брака“‚ законодателя има предвид 
освен посочените изрично искове в чл. 75, ал. 2 и въпросите, които се пораждат 
от тези искове, а имено издръжката и отглеждането и възпитанието на детето. 
Албанския съд ще е компетентен по тези въпроси, когато се предявят в зависи-
мост от основния иск, както е иска за развод и иска за унищожаемост на брака. 
А когато тези искове се предявяват отделно, тогава албанския съд за определяне 
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на компетентността ще приложи чл. 80д от ЗМЧП, а не чл. 75, ал. 1 от ЗМЧП. 
Албанският съд ще е компетентен и относно взимането на временните мерки 
само ако е компетентен по исковете на чл. 75, ал. 2 и ал. 3 от ЗМЧП.

Изводът от гореизложеното е, че албанския съд ще има международна компе-
тентност щом се осъществяват кумулативно тези два критерия. Първият кри-
терий е обективният критерий, който е свързан с обекта на иска, и вторият 
критерий, който е свързан със страните (обичайно местопребиваване и граж-
данство). Следователно при определяне на компетентността, албанският съд 
прилага също и международните конвенции, които са ратифицирани от Републи-
ка Албания, като Хагска Конвенция от 1970 относно „Признаването на развода 
и законна раздяла“ и Конвенцията от 1996 относно „Компетентността, при-
ложимото право, изпълнението и сътрудничество във връзка с родителска от-
говорност и мерките за закрила на децата“. В албанската съдебна практика е 
спорен въпроса относно международната компетентност на албанските съдили-
ща според чл. 75 от ЗМЧП във връзка с чл. 38 от албанския ГПК и Конвенцията 
от 1 юни 1970 г., относно „Признаването на разводите и законната раздяла“. В 
дело № 81 от 29.06.2017 г. на Върховния съд по гр. дело № 38 от 21.03.2017 г., А. 
Шуаипи против С. Шуаипи“. А.Шуаипи подава молба за развод пред Районния 
съд, Дуръс, за прекратяване на брака и съответно регулиране на последиците от 
него (както е упражняване на родителските права, правото на лични отношения, 
издръжка и дрг.). Следва да се отбележи, че страните от години живеят в Италия. 
Ответницата, А. Шуаипи иска делото да бъде прекратено поради това, че е извън 
компетентността на албанските съдилища. Въз основа на чл. 75, ал. 1 от Закона 
за международното частно право, № 10.428 / 02.06.201(1) г. компетентен съд е 
италианския съд‚ а именно съгласно „Конвенция за компетентността, прило-
жимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с 
родителската отговорност и мерките за закрила на децата“. Позовавайки се 
на член 12 от Закон № 109/2012, „За присъединяването на Република Албания 
към Конвенцията за признаване на развода и закона раздяла“, Районния съд, 
Дуръс, отхвърлил искането на ответната страна като неоснователно. Ответната 
страна обжалвала решението с частна жалба пред Върховния сьд, който аргу-
ментира решението си по следния начин: „Съгласно член 38 от Гражданския 
процесуален кодекс изрично е предвидено, че албанският съд не спира и не пре-
кратява разглеждането на съдебно производство, когато последният или друг 
свързано с него съдебно производство се разглежда от чужд съд“. С оглед на 
тази разпоредба се приема, че албанският съд не е задължен да спре или прекра-
ти съдебно производство, което вече е започнато да се разглежда пред чужд съд. 
Също така Република Албания е ратифицирала със закон № 109/2012 – „Кон-
венцията за признаване на развода и законната раздяла“. В чл. 12 от Закон № 
109/2012 се предвижда, че: „Производство за развод или законна раздяла, за-
почнато в една договаряща държава може да бъде прекратено, когато произ-
водството във връзка със семейното положение на двете страни е в процес на 
разрешаване от друга договаряща държава“. От буквалното тълкуване на тази 
разпоредба се оказва, че тази норма няма забранителен характер и не разреша-
ва прекратяването на съдебното производство, образувано пред албанския съд, 
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като спирането на процеса или прекратяването му, защото страните са завели 
същия спор пред чуждестранен съд, който евентуално може да бъде обявен за 
компетентен, но оставен като възможна алтернатива от страна на съда в зависи-
мост от съдебното дело, което се разглежда пред албанския съд. От посочено по 
горе обстоятелство, Гражданската Колегия на Върховния съд стига до извода, че 
решението на Районния съд Дуръс е обосновано и го остава в сила.

По друго дело, № 94 от 23.03.2016 на Върховния съд по гр. дело № 1254 
от 18.01.2016 г на Районния съд, Тирана, между страните А. Сарди против М. 
Сина, е посочено, че А. Сарди е подал молба за развод пред албанския съд и ре-
гулирането на последиците от развода (правото за упражняване на родителските 
права, правото на лични отношения и определяне на месечната издръжка за де-
тето). Ответната страна иска прекратяване на делото поради това, че е извън ком-
петентността на Албанския съд, и разглеждане на съдебното производство от 
италианския съд, като компетентен съд въз основа на Хагската Конвенцията от 
1996 г. – „Компетентността, приложимото право, изпълнението и сътрудни-
чество във връзка с родителска отговорност и мерките за закрила на децата“, 
Регламент № 2201/2003, ‘‘За компетентността на признаването и изпълнение-
то на съдебни решенията по брачни дела и делата, свързани с родителската 
отговорност“, с който се отменя Регламент №1347/2000, 29.05.2000 г.

Районният съд на Тирана отхвърля искането на ответната страна, М. Сина 
за прекратяване на делото, поради некомпетентност. Ответната страна обжалва 
решението с частна жалба пред Върховния съд. Върховният съд оставя в сила 
решението на районния съд – Тирана със същите аргументи, като предишното 
решение.

В анализ на двете решения се наблюдава, че албанските съдилища и на две-
те инстанции, както районния съд, така и върховния съд отхвърлят искането с 
мотива, че делото е извън компетентността на албанските съдилища. В след-
ствие, нито прекратяват нито спират делото пред албанския съд, независимо, че 
има вече заведено дело пред чуждестранния съд. С аргумента, че съгласно чл. 
12 от „Конвенцията за признаване на развода и законната раздяла“, се обръща 
внимание, че „Производство за развод или законна раздяла, започнато в една 
договаряща държава, може да бъде прекратено, когато производството във 
връзка със семейното положение на двете страни е в процес на разрешаване от 
друга договаряща държава“. Според тълкуването на албанските съдилища, тази 
норма няма забраняващ характер, тъй като понятието „може“ дава право на съда 
да не прекрати делото заведено пред албанския съд поради некомпетентност и 
да приложи чл. 38 от ГПК. Според моето мнение, горното обстоятелство вече не 
е приложимо понеже, съдът неправилно тълкува разпоредбата на чл. 38 от ГПК. 
Съдът трябва да прекрати заведеното пред него дело, докато се установи компе-
тентността на чуждестранния съд. Винаги второто дело между същите страни 
и обект е недопустимо, затова е необходима отмяна на чл. 38 от ГПК. Съгласно 
Конституцията на Република Албания, международен договор, който е ратифи-
циран със закон, следва да се има предвид, като неговите разпоредби имат пре-
димство пред тези на вътрешното право. Когато има противоречия между ГПК 
и Конвенцията, предимство имат нормите на Конвенцията. Съгласно чл. 12 от 
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Конвенцията, албанският съд може да прекрати или спре делото в зависимост на 
обстоятелствата на делото, когато освен молба за развод се иска и произнасяне 
относно издръжката и упражняването на родителските права. Така тълкуването 
на чл. 38 от ГПК от албанските съдилища не е правилно. Със закон № 38 от 2017 
г се изменя чл. 38 от ГПК, където се предвижда случай в който съдът може да 
спре или прекрати делото.  

Във връзка с горното и според моето мнение, след като законодателя е посо-
чил понятието „може“ да спре или прекрати делото, тоест тази разпоредба не 
е задължаваща за съда и дава свобода при преценка. Поради тази причина из-
рично законодателя трябва да посочи кога съдът е длъжен да прекрати или спре 
делото при по-рано заведен процес. Вторият момент е, че съдът е длъжен да спре 
делото докато се установи компетентността на първия съд. След като първият 
съд окончателно потвърди компетентността му, втория съд тогава прекратява 
делото. Но, възниква въпросът колко време трябва да чака вторият съд докато 
първия съд се произнесе относно неговата компетентност? Всеки съд на дадена 
държава, различно заседава и времето е различно за което съдът се произнася по 
даден въпрос. Вторият съд трябва да чака, независимо колко дълъг е този пери-
од, и не трябва да предприема действия по същество по същото дело. Така, това е 
период на замразяване на всички процесуални действия от страна на съда. Кога-
то първия съд окончателно потвърди компетентността, тогава вторият съд, който 
е сезиран е длъжен да прекрати производството. А в хипотезата когато първия 
съд установява окончателно некомпетентността, тогава втория сезиран съд въз-
обновява спрения процес и постановява окончателно решение. Съгласно чл. 38, 
ал. 3 от ГПК се постановява, че съдът прекратява производството единствено, 
когато вече има постановено решение от чуждестранния съд и това решение се 
признава в Република Албания. 

За разлика от Регламент № 2201/2003, относно „Компетентността, призна-
ването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани 
с родителската отговорност“, албанският закон мълчи относно насрещния иск. 
Като се има предвид общата международната компетентност на албанските съ-
дилища, албанските съдилища ще имат и специфична компетентност за разглеж-
дане на насрещните искове, свързани с брачните искове.

Чл. 38 гласи следното: “Когато едно и също дело между едни и същи страни, 
със същото основание и предмет на дело, се разглежда едновременно от съд на 
чуждестранна държава и албански съд, като последният може да спре проце-
са по този спор, при следните обстоятелства“: 

1. а) искът е предявен първо пред съда на чуждата държава; б) решението 
на чуждестранния държавен съд е възможно да бъде признато и/или из-
пълнено в Република Албания; в) албанският съд е убеден, че спирането е 
необходимо за правилното правораздаване.

2. Албанският съд може да продължи процеса по всяко време, ако: а) из-
чезне възможността да има две несъвместими решения; б) процесът в 
чуждестранния държавен съд е спрян или прекратен; в) албанският съд 
е убеден, че производството в чуждия съд няма да приключи в разумен 
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срок; или г) за по-доброто правораздаване е необходимо продължаването 
на процеса.

3. Албанският съд прекратява делото, когато чуждестранният съд разреши 
спора с окончателно решение, което може да бъде признато и/или изпъл-
нено в Република Албания.

В албанската съдебна практика често решенията са основни на материалните 
правни норми на ЗМЧП, а не на процедурните норми, които определят междуна-
родната компетентност (Например делото „YB против KDV“). Решение № 1087 
от 09.02.2018 на Върховния съд по гр. дело № 4335 от 14.05.2018 на районен съд 
Тирана,(Ylli Bregu против Karolina Данчева Войводова). YB е албански гражда-
нин с обичайно местопребиваване в Р. Албания и подава молба за развод пред 
Районния съд Тирана срещу лицето KDV, българска гражданка, като те са склю-
чили брак в Кралство Дания. Последното общо обичайно местопребиваване към 
момента на подаване на молбата за развод е било в Майн, Германия. „KDV“, 
българска гражданка, иска прекратяване на делото от Районния съд Тирана по-
ради некомпетентност. Районният съд Тирана уважава искането, че делото е из-
вън компетентността на албанския съд, като се аргументира по следния начин: 
“Съдът, въз основа на чл. 25, ал. 1 от Закона за международното частно право, 
номер 10.428 от 02.06,2011 г., определя, че развода се регулира от закона на 
Германия, предвид общото последно обичайно местопребиваване“. Решението 
на Районния съд се обжалва пред Върховния съд, Тирана. Гражданската колегия 
на Върховния съд отменя решението на Районния съд, като се аргументира по 
следния начин: “Съгласно чл. 25, ал. 1 където районния съд Тирана основава 
решението си гласи: „Разводът се регулира от закона на общото граждан-
ството на съпрузите в момента на подаване на молбата, а когато съпрузите 
имат различно гражданство, разводът се регулира от закона на държавата 
на територията на която съпрузите имат обичайно местопребиваване в мо-
мента на подаване на исковата молба“. Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗМЧП се оп-
ределят критериите за приложимия процесуален закон, тоест закона на чия дър-
жава следва да бъде приложен, а не правилата които определят международната 
компетентност. Международната компетентност се определя съгласно чл. 75, ал. 
1 от ЗМЧП, която гласи следното: а) един от съпрузите е или е бил по време 
на сключване брака албански гражданин; б)съпругът, срещу когото е предявен 
иска, или ищецът в случай на развод има обичайното местопребиваване в Репу-
блика Албания; в)един от съпрузите е без гражданство и има обичайно местоп-
ребиваване в Република Албания“. В случая са налице и двата критерия, ищецът 
е албански гражданин и има обичайно местопребиваване в Р. Албания. Албан-
ският съд съгласно чл. 75 ал 1 е компетентен относно развода между страните.

3. Резултати
След направения досега сравнителен анализ беше установено, че е много ва-

жно третите държави да следват модела на законодателството на ЕС по отноше-
ние на разводите за да се избегне “lis pendes” да бъдат постановени две проти-
воречиви бракоразводни решения. Третите страни, в нашия случай, Албания, 
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трябва да приближат вътрешната уредба на развода с правилата на Регламента 
2201/200(3) г. Така се изключва и заобикалянето на закона от недобросъвест-
ния съпруг относно последиците на развода, както е издръжката. Регламент № 
2201/2003 е доказал, че действа добре и тези правила се прилагат ефективно в 
държавите членки на ЕС, следователно уеднаквяване на разпоредбите на разво-
да с международен елемент на практика би действало благоприятно в третите 
страни предвид многобройните разводи с международен елемент. 

Важно е да се уточни и систематичното място на разпоредбата на чл. 38 от 
албанския ГПК относно висящия процес, като трябва да и в албанския закон за 
международното частно право № 10.428 от 02.06.2011 г. Според моето мнение 
трябва да бъде уреден и въпросът за насрещния иск в Закона за международното 
частно право № 10.428 от 02.06.201(1) г.  
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Резюме: Настоящият доклад разглежда спирането на изпълнението на арби-
тражно решение. Разгледано е историческото развитие на правната уредба на 
спирането, въпросът за приложимостта на правилата на обезпечителното про-
изводство, както и някои въпроси във връзка с упражняване на правото да се иска 
спиране на изпълнението на арбитражно решение. 

Ключови думи: спиране на изпълнение, арбитражно решение, обезпечително про-
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STAY OF ENFORCEMENT OF AN ARBITRAL AWARD

Svetoslav Pandilov, PhD student
Private Legal Studies Department at the University of national and world economy

Summary: This report deals with the stay of enforcement of an arbitral award. The 
historical development of the legal framework of the stay and the applicability of the 
provisions of the security of claim procedure are reviewed, as well as various questions 
regarding the exercise of the right to request the stay of enforcement of arbitral award.

Key words: stay of enforcement, arbitral award, security of claim procedure, monetary 
guarantee.

I.
Съгласно чл. 41, ал. 3 ЗМТА с връчването на една от страните в арбитражното 

производство, решението на арбитражния съд влиза в сила, става задължително 
за страните и подлежи на принудително изпълнение. Поради това, към момента, 
в който заинтересованата страна предяви иска си за отмяна на арбитражното 
решение, то вече е породило своите правни последици, а видно от разпоредбата 
на чл. 404, т. 1 ГПК, представлява и основание за издаване на изпълнителен лист 
и започване на производство по принудително изпълнение срещу нея. Самото 
предявяване на иска, не влияе върху стабилитета на вече влязлото в сила арби-
тражно решение, а няма и суспензивен ефект спрямо изпълнението му1. Това 
създава опасност за интересите на страната, която иска отмяната, тъй като във 

1 Градинарова, T. Гражданско изпълнително производство (Курс лекции) Том II, Издателски цен-
тър при Русенски университет, 2016, с. 113.
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всеки момент до постановяване на решение в производството по чл. 47 ЗМТА, 
тя може да претърпи принудително изпълнение. 

С цел предотвратяване на тези негативни последици, в полза на ищеца е уре-
дена възможността да поиска от Върховния касационен съд като компетентен да 
разгледа иска за отмяна на решението, да постанови спиране на изпълнението 
му. Съгласно чл. 48, ал. 2 ЗМТА ищецът следва да представи гаранция в размер 
на интереса от отмяна на арбитражното решение. Подобни разпоредби са уре-
дени във връзка със спирането на изпълнението и на други актове – чл. 245, ал. 
1 ГПК относно спирането на изпълнението на решение на първоинстанционния 
съд, допуснато до предварително изпълнение, чл. 282 ГПК относно спирането 
изпълнението на осъдително решение на въззивната инстанция и чл. 309 ГПК, 
уреждащ спиране на изпълнението на влязло в сила решение при подадена мол-
ба за отмяната му. Общото между всички тези хипотези, е обвързването на спи-
рането на изпълнението от внасянето на парична гаранция. По този начин се 
постига необходимия баланс между интересите на страните в производството, 
в което се оспорва изпълнителното основание на ищеца. За страната, която го 
оспорва, съществува сигурност, че няма да претърпи принудително изпълнение 
срещу имуществото си, което да я натовари с допълнителни разноски, извън 
вече внесената гаранция. Същата служи да обезпечи и вземането на лицето, кое-
то разполага с годно изпълнително основание за принудителното осъществяване 
на претенцията си. Подобно на уредените в ГПК хипотези на спиране на изпъл-
нението, чл. 48, ал. 2 ЗМТА също ще намери приложение единствено по отноше-
ние на осъдителни решения. В тази категория ще попаднат не само решенията, 
постановени по осъдителен иск, но и всички останали, в които арбитражът е 
постановил осъдителен диспозитив, например за разноски. 

II.
Спирането на изпълнението на арбитражното решение не е имало самостоя-

телна уредба при приемането на ЗМТА. Подобна разпоредба липсва и в Зако-
на – модел на УНСИТРАЛ. В доктрината първоначалното отсъствие на изрична 
законова разпоредба се критикува, тъй като липсва яснота може ли и при какви 
условия да се допусне спирането на изпълнението2. Предвид исковия характер 
на производството и възможността спирането на изпълнението да бъде допусна-
то като мярка за обезпечение на иск, едната възможност за спиране на изпълне-
нието преди изричната му уредба в чл. 48, ал. 2 ЗМТА, е била посредством спи-
рането на изпълнението на арбитражното решение по реда на обезпечителното 
производство по чл. 310 ГПК (отм.). Но тъй като с иска по чл. 47 ЗМТА се оспор-
ва влязло в сила арбитражно решение, приравнено по правните си последици с 
влязло в сила съдебно решение, проф. Сталев приема, че следва да се приложат 
правилата за спиране на изпълнението на влезли в сила решения, оспорени по 
реда на прегледа или отмяната3. В тези случаи, съгласно разпоредбите на чл. 

2 Сталев, Ж. Арбитраж по частноправни спорове. С.: Сиела, 1997, с. 137.
3 Сталев, Ж. Арбитраж по ………, с. 138.



328

225, ал. 4 и чл. 236, ал. 1 ГПК (отм.), спирането може да се допусне само ако от 
изпълнението биха могли да настъпят непоправими вреди. 

След отмяната на разпоредбите относно прегледа по реда на надзора, е из-
менен и чл. 236, ал. 1 ГПК (отм.), като вместо спиране поради опасността от 
непоправими вреди, разпоредбата препраща към чл. 218б ГПК (отм.), уреждаща 
спирането на изпълнението на въззивното решение срещу предоставяне на га-
ранция. Въпреки това, до влизането в сила на измененията на ЗМТА с ДВ, бр. 46 
от 2002 г., изрично уреждащи предпоставките и реда за спиране на изпълнението 
на арбитражното решение, спорният въпрос е съществувал в практиката. 

Изричната уредба на реда за спиране на изпълнението на арбитражното реше-
ние, е посрещнато с одобрение в теорията, тъй като слага край на възможността 
срещу незначителна парична гаранция, недоволната от арбитражното решение 
страна да отложи за дълго време изпълнението му4, дори когато е наясно, че не 
се налице никое от посочените в чл. 47 ЗМТА основания за отмяната му. Новата 
редакция на чл. 48, ал. 2, заедно с останалите изменения на ЗМТА с ДВ, бр. 46 от 
2002, сред които премахването на триинстанционното производство и определя-
нето на размера на държавната такса в съответствие с правилата на чл. 71 ГПК, 
действително способстват за много по – бързото развитие на производството по 
отмяна на арбитражното решение. Съчетано с по – големия риск от допълни-
телни разноски за недобросъвестен ищец, инициирал производството по чл. 47 
ЗМТА единствено с цел да отложи изпълнението, тези мерки определено служат 
за утвърждаване предимствата на арбитражното производство спрямо държав-
ния съд.

III.
Към настоящия момент виждането, че правилата на обезпечителното произ-

водство не следва да се прилагат спрямо спиране изпълнението на арбитражно 
решение, е утвърдено в теорията и съдебната практика5. Виждането следва да 
бъде споделено, тъй като е съобразено с особеностите на производството по от-
мяна на арбитражно решение. Производството по чл. 47 ЗМТА, няма за предмет 
претендирано субективно материално право, а цели установяване налице ли е 
някое от предвидените в закона основания за отмяна на арбитражното решение, 
постановено по повод на твърдяното право. В този смисъл, в производството по 
отмяна на арбитражно решение липсва материално право, което да е застраше-
но, поради което на ищеца не може да се даде защита чрез общите правила на 
част четвърта на ГПК.

4 Иванова, Р. в: Сталев, Ж., О. Стамболиев, А. Мингова, В. Попова, Р. Иванова. Българско граж-
данско процесуално право. 9-то допълнено и преработено издание, С.: Сиела, 2012, с. 835.

5 Градинарова, Т. в: Герджиков, О., И. Русчев, М. Марков, Г. Стефанов, К. Касабова, П. Голева, 
Т. Градинарова, В. Гигова, К. Недкова, Г. Хорозов, С. Стефанов, Обезпеченията в материал-
ното и процесуалното право. С.: ИК „Труд и право“, 2018, с. 752 и цитираното там Определе-
ние № 16 от 19.03.2009 г. на ВКС по т. д. № 199/2009 г., I т. о., ТК, Спасова, С. Обезпечение на 
иска. С.: Сиби, 2014., с. 73.
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Безспорно в хипотезата на чл. 48, ал. 2 ЗМТА, със спирането се цели да се 
предотврати принудително изпълнение на несъществуващо изпълняемо право, 
което е един от случаите, при които обезпечителното производство предоста-
вя защита на правоимащия6. При наличието на опасност да бъде осъществено 
принудително несъществуващо право обаче, спирането на изпълнението е един-
ствената възможна обезпечителна мярка, а налагането на която и да е от другите 
обезпечителни мерки, не би могла да постигне целения резултат и е недопус-
тима. Аргумент в полза на неприложимостта на правилата на обезпечителното 
производство е и липсата на изискване за осъществяване на преценка за наличи-
ето на предпоставките за допускане на обезпечение – вероятна основателност на 
предявения иск и обезпечителна нужда. Съдът не извършва проверка за тяхното 
наличие, а при допускане спиране на изпълнението по реда на чл. 48, ал. 2 ЗМТА 
извършва преценка единствено дали е внесена дължимата сума, която да служи 
като обезпечение на ответника. По отношение на размера на гаранцията, съдът 
няма правото на преценка и правилото на чл. 391, ал. 3 ГПК, съгласно което 
размерът на гаранцията се определя от размера на преките и непосредствени 
вреди, които ответникът ще претърпи, ако обезпечението е неоснователно, също 
е неприложимо. В производството по отмяна на арбитражно решение, размерът 
на паричната гаранция е законово определен – интересът от отмяната на арби-
тражното решение. Във всеки случай, в който съответната законово определена 
гаранция е внесена, съдът няма право на преценка относно вероятната основа-
телност на иска или нуждата от обезпечителната мярка, а единствено следва да 
постанови исканото спиране. 

Неприложимостта на правилата относно обезпечението на иска в част IV на 
ГПК, произтича и от несъответствията между фигурата на ищеца в производ-
ството по отмяна на арбитражно решение с тази на ищеца в общия исков процес. 
Това е така, тъй като с иска по чл. 47 ЗМТА се иска отмяната на вече постано-
вено решение в арбитражен процес, в който оспорващият е имал качеството на 
ответник. Това прави позицията на ищеца в производството по чл. 47 ЗМТА по – 
близка до позицията на молителя в производството по отмяна на влязло в сила 
решение, както и на въззивния и касационния жалбоподател, обжалващ решение 
на първоинстанционния съд, допуснато до предварително изпълнение, респек-
тивно осъдително решение на въззивния съд. По отношение на спирането в тези 
случаи са уредени посочените по – горе разпоредби на чл. 245, ал. 1, чл. 282 и 
чл. 309 ГПК, сходни с чл. 48, ал. 2 ЗМТА, даващи възможност на ответника по 
иска да спре изпълнението и изключващи приложението на общите правила за 
допускане на обезпечение. 

Всички тези особености на производството по отмяна на арбитражно реше-
ние и на предпоставките и реда за налагане на обезпечителната мярка по чл. 48, 
ал. 2 ЗМТА, водят до извода, че при спиране на изпълнението на арбитражното 
решение, правилата на обезпечителното производство не се прлагат. 

6 Попова, В. в: Сталев, Ж., О. Стамболиев, А. Мингова, В. Попова, Р. Иванова. Цит. курс, с. 1204.
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IV.
Като последица от неприложимостта на правилата на обезпечителното про-

изводство в хипотезата на чл. 48, ал. 2 ЗМТА, спирането като обезпечение на 
бъдещ иск също е недопустимо7. В този смисъл, искане за спиране на изпъл-
нението може да бъде направено най – рано към момента на депозиране на иска 
по чл. 47 ЗМТА. Възниква обаче въпросът, какъв е крайният момент, към който 
подобно искане може да бъде направено? Възможно е към момента на влизане в 
сила на арбитражното решение или при предявяването на иска за отмяна, ище-
цът да не се нуждае от спиране на изпълнението. Промени в обстоятелствата, 
могат да станат причина на по – късен етап за него да възникне интерес от спи-
ране на изпълнението. Разпоредбата на чл. 389, ал. 1 ГПК, посочваща като краен 
момент да се иска обезпечение приключването на съдебното дирене във въззив-
ното производство, освен че е изключена поради неприложимостта на правила-
та на обезпечителното производство, не може да намери приложение и поради 
обстоятелството, че производството по отмяна на арбитражно решение, се раз-
вива в една инстанция. Въпреки това, намирам, че в подобни хипотези, спиране 
на изпълнението Върховният касационен съд може да постанови във всеки един 
момент именно до приключване на съдебното дирене в производството по от-
мяна на арбитражно решение. Аргумент в полза на подобно виждане е липсата 
на изрична разпоредба, която да ограничава правото да се иска спиране на из-
пълнението единствено до момента на предявяване на исковата молба. Подобно 
изискване не е уредено нито по отношение спирането изпълнението на арби-
тражно решение, нито спрямо хипотезите на спиране на изпълнението по ГПК. 
Както беше посочено, нуждата от спиране на изпълнението може да възникне на 
по – късен етап, в хода на вече висящото производство и би било неоправдано да 
бъде отказано спиране на изпълнението, само защото ищецът не го е упражнил 
заедно с подаването на исковата молба. Ако ищецът не упражни правото си да 
поиска обезпечителната мярка, изпълнението няма да спре на основание завеж-
дането на иск за отмяна8. Единствено той ще носи риска да понесе принудител-
но изпълнение, ако не направи искането си своевременно, тъй като е възможно 
на по – късен етап, изпълнението вече да е осъществено и да не може да бъде 
спряно. Доколкото спиране ще бъде постановено само след внасяне на гаранция 
от страна на ищеца, спирането на изпълнението на по – късен етап няма да на-
кърни правата и на ответника по иска за отмяна на арбитражното решение, тъй 
като ще му предостави обезпечение, от което би могъл да удовлетвори вземането 
си при благоприятен за него изход на производството. Поради това, намирам, че 
Върховният касационен съд следва да допусне разглеждането на искане за спи-
ране на изпълнението и да го постанови ако са налице законовите предпоставки, 
във всеки един момент до приключване на съдебното дирене в производството 
по отмяна.

7 Градинарова, Т. в: Обезпеченията….., с. 754 и цитираното там Определение № 322 от 15.06.2017 г. 
на ВКС по ч. т. д. № 1385/2017 г., II т. о., ТК.

8 Желязкова, В. Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове. С.: Нова звезда, 
2019, с. 320.
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V.
Що се отнася да размера на сумата, която следва да бъде предоставена от ище-

ца като обезпечение, разпоредбата на чл. 48, ал. 2 ЗМТА посочва, че тя следва да 
бъде в размер на интереса от отмяната на арбитражното решение. Интересът от 
отмяната на арбитражното решение е понятие, чието съдържание в зависимост 
от характера на дължимото според арбитражното решение притезание, ще бъде 
сходно с хипотезите, предвидени в чл. 282, ал. 2 ГПК. По арбитражно решение 
за парични вземания, ищецът по чл. 47 ЗМТА ще следва да внесе гаранция, в 
размер на сумата, с която е осъден. 

При спиране изпълнението на осъдително решение на въззивната инстанция, 
касаторът не представя обезпечение и за разноските в производството, тъй като 
това вземане все още не подлежи на принудително изпълнение. В тази част ре-
шението има характер на определение и подлежи на изпълнение едва след влиза-
нето му в сила9. Тъй като арбитражното решение е влязло в законна сила и ре-
шението в частта за разноските също има изпълнителна сила, предоставената от 
ищеца в производството по чл. 47 ЗМТА гаранция, ще следва да включва и при-
съдените разноски като част от интереса от отмяна на арбитражното решение10. 
По – широкия обхват на сумите, които следва да бъдат обезпечени, съответства 
на този при отмяната на влязло в сила решение, където присъдените разноски 
също подлежат на обезпечаване. По отношение на присъдените лихви, изтекли 
след предявяването на иска в арбитражното производство, намирам, че същите 
не следва да се включват като част от интереса. Аргументите за това произтичат 
от Тълкувателно решение № 6/2014 от 23.10.201(5) г. по Тълкувателно дело № 
6/201(4) г. на ОСГТК на ВКС, според което размерът на обезпечението по реше-
ния за парични вземания съгласно чл.282, ал.2, т.1 ГПК се определя от размера 
на предявените и уважени за конкретна сума искове по главните и акцесорни 
вземания, предмет на предявения иск, респ. искове, които се включват в поня-
тието „присъдена сума”. Въпреки че тълкувателното решение е постановено по 
отношение на конкретната хипотеза на чл. 282, ал. 2, т.1 ГПК, постановките му 
са относими и към тук разглежданата хипотеза, доколкото вземането за лихви, 
изтекли след предявяване на иска, е относително определено и променливо във 
времето, а размерът му е обусловен и от периода от началния им момент до мо-
мента на погасяване на главното вземане. Арбитражното решение, присъждащо 
лихва след датата на завеждане на исковата молба не разкрива никакви особе-
ности спрямо съдебното, поради което ищецът не следва да внася обезпечение и 
за присъдените с решението лихви до окончателното погасяване на задължени-
ята по главницата. 

Самото предоставяне на гаранцията се осъществява чрез внасянето ѝ по бан-
кова сметка на Върховния касационен съд. Копие от доказателството за извър-
шено плащане, се представя от ищеца, заедно с молбата за постановяване на 
спирането. Независимо от това, съдът изисква и служебна справка, издадена от 

9 Мингова, А. в: Сталев, Ж., О. Стамболиев, А. Мингова, В. Попова, Р. Иванова. Цит. курс, с. 562.
10 Определение № 8 от 22.11.2019 г. на ВКС по т. д. № 2737/2019 г., II т. о., ТК.
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главния специалист – счетоводител при ВКС, с която също се удостоверява по-
стъпването на сумата по сметка за обезпечения и гаранции11. 

VI.
Независимо от неприложимостта на правилата на обезпечителното произ-

водство по отношение спирането на изпълнението на арбитражното решение, 
когато искането за това е направено заедно с предявяването на иска, Върховният 
касационен съд преди да допусне обезпечителната мярка, следва да съобрази 
допустимостта на предявения иск. В останалите хипотези на спиране изпълне-
нието на акт, който е оспорен, ГПК също предвижда произнасяне по допусти-
мостта и валидността на жалбата или искането за отмяна, преди да постанови 
обезпечителната мярка12. Подобна проверка е задължителна, а за наличието на 
процесуалните предпоставки за съществуване и упражняване правото на иск по 
чл. 47 ЗМТА, съдът следи служебно. От практическа гледна точка, най – чес-
тото нарушение, което съдът може да констатира във връзка с иска по чл. 47 
ЗМТА, е неспазването на тримесечния срок, в който искът може да бъде предя-
вен. Неспазването на преклузивния срок, а и липсата на която и да е от остана-
лите процесуални предпоставки, във всеки случай ще води до недопустимост 
на иска, а след нейното констатиране е безпредметно да се допуска спиране на 
изпълнението. 

Тъй като Върховният касационен съд в хипотезата на чл. 48, ал. 2 ЗМТА, 
действа при обвързана компетентност, той може единствено да допусне спиране 
на изпълнението, ако подобно искане е направено от ищеца и той представи не-
обходимото обезпечение13. Както беше посочено по – горе, съдът няма право на 
преценка относно вероятната основателност на иска по чл. 47 ЗМТА или на на-
личието на нужда от спирането на изпълнението. Поради това и определението, 
с което обезпечението се допуска, не подлежи на обжалване. Възниква въпросът 
с какъв ред за защита разполага ответникът по иска, ако все пак постановеното 
определение страда от пороци. Действително с оглед характера на определение-
то за спиране, пороците от които то би могло да страда са ограничени, но все пак 
могат да съществуват. Подобно порочно определение съдът може да постанови, 
ако уважи искането за спиране, без ищецът да е внесъл цялата сума, която е необ-
ходима за да обезпечи вземането на кредитора например. Наличието на подобни 
хипотези, дава основание за предложение de lege ferenda да се уреди възможност 
на ответника да обжалва спирането, дори само по отношение на размера на га-
ранцията. С оглед интересите на ищеца, следва да бъде предвидена и разпоред-
ба, според която определението за спиране подлежи на незабавно изпълнение, 
независимо от обжалването му, подобно на правилото на чл. 420, ал. 4 ГПК. 

11 Определения
12 Пунев, Б. в: Иванова, Р., Б. Пунев, С. Чернев. Коментар на новия Граждански процесуален ко-

декс. С.: ИК „Труд и право“, 2008, с. 442; Мингова, А. в: Сталев, Ж., О. Стамболиев, А. Мингова, 
В. Попова, Р. Иванова. Цит. курс, с. 562.

13 Градинарова, Т. в: Обезпеченията….., с. 754; Спасова, С. Цит. съч., с. 72.
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Резюме: Настоящата статия разглежда развитието на федералното трудо-
во законодателство в САЩ и по-конкретно приемането на Националния закон за 
трудовите отношения (1935) и Закона за управлението на трудовите отношения 
(1947). Първият закон се ползва с подкрепата на професионалните организации 
и левицата в страната, а вторият е плод на дългогодишни усилия за промяна на 
статуквото от страна на някои десни политици и бизнес общността. Целите на 
статията са да сравни двата законови текста, да обясни обстоятелствата, кои-
то водят до гласуването им, както и да представи анализ на последствията от 
въпросното законодателство. 

Ключови думи: Закон на Вагнер, САЩ, Тафт-Хартли, трудово законодателство. 

U.S. FEDERAL LABOR LAW DEVELOPMENT IN THE 1930s  
AND 1940s

Ivana Nikolova, PHD student
New and contemporary history department

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Summary: The article examines federal labor law development in the United States, 
specifically the enactment of the National Labor Relations Act of 1935 and the Labor 
Management Relations Act of 1947. The former enjoyed the support of unions and left-
wing political forces in the country, while the latter resulted from the efforts of some 
conservative politicians and business organizations to change the status quo in labor 
relations. The purpose of the article is to compare the two legal texts, explain the need for 
the original act and, consequently, the changes of 1947, and present the aftermath of the 
legislation in question. 

Key words: labor legislation, Taft-Hartley, USA, Wagner Act.

До 30-те години на ХХ в. в Съединените щати не съществува достатъчно 
воля за прокарване на федерално законодателство, уреждащо трудовите отно-
шения. Профсъюзното движение, което би имало интерес да получи закрила от 
държавата, е малобройно и слабо. То също така не е еднакво разпространено в 
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цялата страна, което би наложило нуждата от регулация от страна на федерални-
те власти. Именно заради спецификите на федеративното устройство на Щатите, 
въпроси от подобен характер се третират като прерогатив на местната власт1. В 
допълнение към това федералната държава по принцип няма навика да се намес-
ва в стопанския живот в духа на силно изразения американски индивидуализъм. 
Всичко това се променя с идването на Голямата депресия през 1929 г. Тя удря 
САЩ толкова сериозно, че ражда значително движение за промяна на статукво-
то в рамките на Демократическата партия, победител на изборите за Конгрес и 
президент през 1932 г. Новият президент Франклин Делано Рузвелт предлага 
нови решения за избавяне от депресията в своята програма, която нарича Нов 
курс. 

Преди Новия курс държавата по-често застава на страната на работодателите 
в трудови конфликти. Например през 1917 г. Върховният съд постановява ле-
галността на трудови договори с клаузи, които забраняват присъединяване към 
професионални организации, както и че всякакви профсъюзни действия (като 
стачки) могат да бъдат спрени със съдебно постановление2. На практика това 
означава, че профсъюзите трудно могат да съществуват без одобрението на ра-
ботодателите, а те меко казано не са ентусиазирани от проспекта да преговарят 
с колектив вместо с индивид и да трябва да търпят всички стопански загуби от 
стачни действия. 

Тази ера на laissez faire отношение на държавата приключва с настъпването на 
Голямата депресия. Тя не само води до тотален икономически и социален срив, 
но също дава повод за съмнения, че частният бизнес може и трябва да ръководи 
стопанския живот сам. Най-общо идеите на Новия курс са федералната държава 
в сътрудничество с бизнеса и работниците да изкара САЩ от кризата, но и да 
реформира страната по такъв начин, че да не се повтарят събитията, довели до 
кризата. Един сектор, в който е счетено, че са необходими такива реформи, е 
трудовият, особено с оглед на засилването на антибизнес настроенията през 30-
те години. Радетелите на Новия курс виждат липсата на достатъчно регулация 
на промишлената дейност като основен фактор за причиняването на депресии 
в икономиката3. Първата стъпка на администрацията на Рузвелт е Законът за 
възстановяване на националната индустрия (НИРА)4. Той предполага временно 
снемане на антимонополното законодателство и други облекчения, ако бизне-
сът се съгласи да спазва практики на честна конкуренция като съблюдаване на 

1 В периода преди 1935 г. в редица щати се гласува законодателство за определяне на работно 
време; компенсации за безработица и други.

2 Hitchman Coal & Coke Co. v. Mitchell, 245 U.S. 229 (1917). Едва през 1932 г. Законът Норис-Ла-
гуардиа прекратява практиката на подписване на договори, които забраняват присъединяването 
към профсъюз, както и ограничава юрисдикцията на съдилищата да спират стачни дейности. 
Вж. Anti-Injunction Bill, 1932, 47 Stat., Sec. 1-4. 

3 Brinkley, Alan. The New Deal and the Idea of the State. // The Rise and Fall of the New Deal Order, 
1930 – 1980. Princeton: Princeton University Press, 1989, p. 89. 

4 От англ. ез. National Industrial Recovery Act (NIRA). На български език също се използва съкра-
щението НИРА – вж. напр. Грозев, Костадин. Предизвикателствата на времето и отговорът на 
институциите: Съединените американски щати между двете световни войни. // Преди и след 
“Желязната завеса”. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1999, с. 72. 
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максимална продължителност на работния ден, предварително определен размер 
на минимална работна заплата и други5. Целта е окуражаване на производстве-
ния процес, но по правила, определени от държавата. Едно от тези правила за-
сяга правата на работниците на свободно сдружаване, което, както отбелязахме, 
дотогава зависи почти изцяло от волята на работодателите. Чл. 7 (а) от НИРА 
защитава правото на работниците да се организират свободно и да сключват ко-
лективни трудови договори6. Така държавата за първи път поема ангажимента да 
гарантира и правата на трудещите се. 

Реакцията на бизнеса е категорично отрицателна – Автомобилната търговска 
палата заявява, че чл. 7 (а) означава, че работниците ще наложат доминация над 
американския индустриален живот7. Налага се председателят на най-голямото 
сдружение на работодателите – Американската търговска палата – да успокои 
бизнеса, че НИРА позволява, но не задължава подписването на колективни до-
говори и че никой закон не кара работниците да са част от профсъюз8. С други 
думи, бизнесът не е готов да приеме федерални протекции за правата на сдру-
жените работници. Множество фирми продължават да отказват да признаят про-
фесионалните организации като страна, с която да преговарят. Профсъюзните 
лидери от своя страна бавно започват да разбират, че е настъпила значителна 
промяна в държавната политика. Надеждите на много от тях обаче са съкрушени 
след мнимия успех на голямата стачна вълна от 1934 г., чиято цел е организира-
не на работници в индустрии, в които няма активно профсъюзно движение като 
текстилната такава и минното дело. Причините за неуспехите са комплексни. От 
една страна, държавата се оказва неспособна да следи за изпълняването на чл. 
7 (а). Това се дължи, както на все още слабо развития бюрократичен апарат на 
федерално ниво, така и на фокуса на въпросното законодателство. То е насочено 
към възстановяването на индустрията и разчита активно на добрата воля на биз-
неса, тъй че възможността на държавата да оказва натиск в полза на работниче-
ските права е ограничена. От друга, провалът през 1934 г. има своите корени и в 
ретроградното лидерство на най-голямото работническо сдружение – Американ-
ската федерация на труда (АФЛ), което не успява да се възползва от възможност-
та да разпространи дейността си в редица индустриални отрасли9. Въпреки 
това самата промяна в отношението на властимащите сигнализира на профсъ-
юзното движение, че е настъпил моментът за нов етап за трудовите отношения в 
страната. Макар и Върховният съд да обявява НИРА за противоконституционен 
през 1935 г., това не спира инерцията на администрацията на Рузвелт10. Даже 
напротив, оттук нататък започва т.нар. Втори нов курс, който се характеризира 
5 Ibid. 
6 National Industrial Recovery Act, 1933, 48 Stat., Title I, Sec. 7 (a). 
7 Schlesinger, Arthur M. Jr. The Age of Roosevelt: The Coming of the New Deal, 1933-1935. Vol. 2. 

First Mariner Books Edition. Kindle Edition. Boston: Houghton Mifflin Company, 2003, Part VI, Ch. 
24, VI. 

8 Nation’s Business, Vol. 21, No. 10, 1933, p. 15. 
9 Американската федерация на труда е създадена през 1886 г. и има дълготрайни традиции в 

сферата. Badger, Anthony J. The New Deal: The Depression Years, 1933-40. New York: Palgrave 
Macmillan, 2002, p. 119. 

10 A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 495 (1935). 
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с прокарването на трайни реформи. Най-емблематичен за Втория нов курс е За-
конът за социалните осигуровки (1935), който за първи път въвежда осигуров-
ки за безработица и създава пенсионна система, превръщайки се в гръбнак на 
американската социална система. В този контекст на бум на реформите и бурни 
стачки редица прогресивни конгресмени, начело със сенатор Робърт Вагнер от 
Ню Йорк, се заемат с трайно уреждане на правата на сдружаване и колективно 
преговаряне, остро необходимо след провала на НИРА. 

Така през юли 1935 г. е гласуван Националният закон за трудовите отношения 
или Законът на Вагнер по името на вносителя си. Идеята му е, че чрез уреж-
дане на въпросните отношения да подпомогне икономическата стабилност ос-
вен чрез намаляване на сътресенията в производствения процес, които стачките 
предизвикват, така и чрез осигуряване на по-добри условия на труд и по-високо 
заплащане на работниците, което от своя страна засилва тяхната покупателна 
способност – нещо есенциално за възстановяването на икономическия цикъл11. 
Той утвърждава правата на свободно създаване на профсъюзи и водене на еже-
годни преговори с работодателите за сключване на колективни трудови догово-
ри12. Посочват се и редица некоректни трудови практики от страна на работо-
дателите като възпрепятстване на работниците свободно да практикуват правата 
си; участие, включително и финансово, в процеса на формиране на синдикална 
организация; дискриминация срещу служители, които са членове на подобни 
организации и отказ на подписване на колективен трудов договор13. Определя се 
и роля на държавата като сътрудник в постигането на компромис между работ-
ници и работодатели наред със съблюдаване за спазването на коректни трудови 
практики чрез създаването на постоянен независим Съвет за трудовите отноше-
ния14. За професионалните организации Вагнер най-накрая установява правата, 
които множество работодатели, както и държавата, са отричали. 

В резултат от приемането на закона наблюдаваме няколко основни послед-
ствия за работниците. От една страна, разширяване на дейността на профсъ-
юзите и увеличаване на членската им маса, която достига пик през 1945 г. – 14.8 
млн. члена или 21.9% от всички работещи изобщо. За сравнение през 1930 г. ра-
ботниците в професионални сдружения са едва 3,4 млн.15 В процеса на разши-
ряване обаче се задълбочават и някои сериозни различия сред синдикалните ли-
дери, които водят до отделянето на значителна група организации от АФЛ през 
1938 г. в новосъздадено работническо сдружение – Конгрес на индустриалните 
организации (КИО)16. Различията между АФЛ и КИО не са обект на настоящия 
текст, но е важно да се спомене, защото съревнованието между двете е важен 

11 Plotke, David. Building a Democratic Political Order: Reshaping American Liberalism in the 1930s 
and 1940s. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 96-98. 

12 National Labor Relations Act, 1935, 49 Stat, Sec. 7. 
13 Ibid., Sec. 8. 
14 Ibid., Sec. 3; 10. 
15 Patterson, James T. Oxford History of the United States, Vol X. Grand Expectations: The United States, 

1945 – 1974. New York, Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 40.
16 Storch, Randi. Working Hard for the American Dream: Workers and Their Unions, World War I to the 

Present. New York: Wiley-Blackwell, 2013, pp. 44-45. 
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фактор за загубата на позиции на профсъюзите през 40-те години. Друг резултат 
от приемането на Закона на Вагнер е обвързването на профсъюзното движение 
с Демократическата партия. Дотогава професионалните организации не се за-
нимават с политика, нито клонят към едната или другата партия17. Фактът, че 
демократите са тези, които подемат борбата за утвърждаването на профсъюзите 
в американския стопански живот обаче води до влизането на работническите 
организации на политическата арена. Това влизане се изразява във формирането 
на комитети, които агитират за или против отделни политически кандидати по 
места. Например създават се комитети, които мобилизират работниците да гла-
суват18. Също започват кампании за набиране на средства в полза на кандидати 
на демократите. Ако между 1906 и 1935 г. АФЛ са дарили само 95 хил. щ. д. за 
политически кампании, то само за президентските избори през 1936 г. успяват 
да съберат малко над 800 хил. щ. д., което представлява 16% от всички средства, 
похарчени от демократите за изборите19. Именно по този индиректен начин про-
фсъюзите участват в американската политика и оказват влияние върху процеса 
на взимане на решения.  

Колкото до последствията в бизнес средите, то те са напълно оправдани спря-
мо острия тон на текста на закона. В духа на периода, в който страната все още 
се възстановява от Голямата депресия и популярността на бизнес общността е 
в най-ниската си точка, Законът на Вагнер започва с позицията, че отказът на 
работодателите да зачитат правата на служителите си да се организират и да 
преговарят с тях за подписване на колективни трудови договори води до въз-
препятстване на пълния потенциал на търговската дейност в страната, както и 
намаляване на възможностите за трудова реализация20. Това определение, заедно 
с допускането, че единствено работодателите могат да прибягват до нечестни 
трудови практики, показва неблагоприятното отношение на дейците на Новия 
курс към бизнеса. Затова не бива да ни учудва, че реакцията на бизнеса е край-
но негативна. Нежеланието на работодателите да приемат Закона на Вагнер въ-
обще води до редица опити за отмяната му чрез съдебната система. Отчитай-
ки отхвърлянето на законодателството от ранния период на Новия курс, много 
противници на Вагнер се надяват Върховният съд да отмени и този закон21. За 
изненада на мнозина най-висшият съд в страната определя Националния закон 
за трудовите отношения за конституционен22. Въпреки това, бизнес средите не 
само прекарват следващото десетилетие в опити да отменят или поне да лобират 
за поправки в Закона на Вагнер, но и масово оттеглят подкрепата си за Новия 

17 Domhoff, G. William. Webber, Michael J. Class and Power in the New Deal. Corporate Moderates, 
Southern Democrats, and the Liberal-Labor Coalition. Stanford: Stanford University Press, 2011, p. 
71. 

18 Leuchtenburg, William E. Franklin D. Roosevelt and the New Deal, 1932-1940. New York: Harper 
Torchbooks, 1963, pp. 188-189. 

19 Domhoff, G. William. Webber, Michael J. Op cit., p. 198. 
20 National Labor Relations Act, 1935, Sec. 1. 
21 Biles, Roger. The South and the New Deal. Lexington: The University Press of Kentucky, 1994, p. 87; 

Storch, Randi, Op. cit., p. 44. 
22 NLRB v. Jones & Laughlin Steel Corp., 301 U.S. 1 (1937). 
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курс23. На политическата арена републиканците подемат тази борба. Част от 
по-умерените в техните редици подкрепят първоначалните стъпки на Новия 
курс, но след 1935 г. дори и те смятат, че държавата е стигнала прекалено далеч 
в намесата в икономиката. За останалите републиканци целият Нов курс е ана-
тема, която трябва да бъде отменена24. Основните им възражения са, че с поли-
тиката си администрацията на Рузвелт концентрира властта в ръцете на изпъл-
нителната власт за сметка на законодателната и съдебната. Освен това са прите-
снени от изземването на прерогативи от щатската към федералната власт. Може 
би най-много ги вълнува безпрецедентната намеса в икономическия живот на 
страната, което за някои граничи с диктатура. Може да се каже, че постиженията 
на Новия курс оцеляват и благодарение на факта, че републиканец няма да влезе 
в Овалния офис чак до 1952 г. 

Една група, ключова за поддържането на новото статукво, е значителният 
брой демократи от южните щати, които гледат скептично към идеите за реформи 
на своите съпартийци. Разделенията вътре в Демократическата партия се дължат 
на няколко фактора, особени за американската политическа система. Първо е 
важно да се отчете контрастът в различните региони на страната в сфери като ис-
торически традиции, както и стопанско развитие. Така например в индустриално 
развитата североизточна част от страната профсъюзното движение бележи своя 
подем и регионът остава основна база на разширяването му. На фона на това юж-
ните щати все още са слабо индустриализирани и разчитат основно на селското 
стопанство като основен поминък. Отношението към опитите за сдружаване на 
работниците в индустрии като текстилната, която е добре развита в Юга, сре-
щат остра съпротива не само от работодателите, но и на местните власти. През 
1934 г. полицията в Южна Каролина убива 7 стачкуващи работници, а някои от 
щатите пращат националната гвардия срещу тях25. Второ, политическите тради-
ции на южните щати също са от значение за развитието на трудовото законода-
телство. След края на Гражданската война се заражда т.нар. Солиден юг, който се 
характеризира с практически еднопартийна система в региона, тъй като малцина 
изявяват желание да гласуват за партията на Ейбрахам Линкълн. Солидният юг 
включва всички щати от бившата конфедерация, както и почти всички робски 
щати. Те избират практически единствено демократи от началото на Реконструк-
цията до 60-те години на XX в. За състава на Конгреса това означава консистен-
тен солиден блок от южни демократи, независимо от политическите настроения 
в останалата част от страната. Специфичното устройство на законодателния ор-
ган, което дава значителни прерогативи на председателите на отделните коми-
сии, които от своя страна се избират най-често по правилото на старшинството 
(на мандатите), практически води до завидна власт на южните демократи в Кон-
греса. Така например след изборите през 1932 г. южняци оглавяват 9 от 14-те 
най-важни комисии в Сената и 12 от 17 в Камарата на представителите26. По тази 

23 Вж. напр. Nation’s Business, Vol. 24, No. 6, p. 35. 
24 Това отношение на републиканците ясно се вижда в платформата на партията за президентските 

избори през 1936 г. Вж. 1936 Republican Party Platform, June 9, 1936. 
25 Biles, Roger. Op. cit., p. 85. 
26 Domhoff, G. William. Webber, Michael J. Op cit., p. 61. 
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причина отношението на южните демократи винаги е от изключителна важност 
за съдбата на дадено законодателство. 

Докато Югът е най-консервативната част на страната, то Изтокът често е 
най-либералната27. В годините на Новия курс либералната група източни демо-
крати са в основата на реформите, но те трябва и да се съобразяват със силната 
и компактна група южни демократи. По тази причина и Законът за социалните 
осигуровки, и Законът на Вагнер не включват заетите в селскостопанския сек-
тор28. Въпреки тези компромиси, както и бизнес средите и умерените републи-
канци, така и южните щати показват все по-слаба подкрепа за Новия курс. Ос-
новното им притеснение е, че с безпрецедентното разширяване на федералната 
власт ще дойде момент, в който Вашингтон ще застраши расовото статукво в 
региона, белязано от сегрегация и расова дискриминация. Не помага и опитът 
на Рузвелт за чистка на някои по-консервативни демократи в рамките на пър-
вичните избори през 1938 г.29 Непримиримостта с растежа на централната власт 
обединява консервативните демократи и републиканците, обединение най-ясно 
видимо в действията на неформалната консервативна коалиция, която ефектив-
но спира законодателните инициативи на либералните демократи след 1937 г.

Консервативната коалиция успява да спре инерцията на Новия курс. Но въ-
преки желанието на значителна група за отмяна или промяна на Закона на Ваг-
нер той остава непокътнат цели 12 години. На фона на това връзките между 
демократическата администрация и профсъюзите продължават да се задълбоча-
ват и в годините на Втората световна война. Военновременното сътрудничество 
между бизнес, профсъюзи и държава им носи дивиденти, като например усло-
вието да се признаят профсъюзите и да се сключат колективни договори с всяка 
фирма, която желае да участва във военната програма. Тази мярка принуждава 
и най-консервативните, сред които Форд и Републик стийл, най-накрая да се съ-
образят със Закона на Вагнер30. Членове на професионални организации участ-
ват наравно с бизнесмени във всички военни агенции, които засягат трудовите 
отношения и изглежда, че най-накрая и работниците имат реално влияние във 
взимането на решения. В крайна сметка обаче всички тези победи се оказват 
временни. 

27 Авторът използва термините консервативен и либерален за политическа ориентация на различ-
ните политически субекти по смисъла, в който те се разбират в САЩ. Франклин Делано Рузвелт 
практически въвежда новото разбиране за либерализма в страната, под което понятие той визира 
увеличаване на функциите на федералната държава с цел социален прогрес чрез прокарване на 
редица социални политики на федерално ниво, като осигуровки за безработица, пенсии, защита 
на правата на работниците и пр. На фона на това консервативното течение държи на запазване на 
американските традиции, които за разлика от европейския случай, предполагат децентрализа-
ция и разчитане на индивида, а не на държавата, за основни грижи. На кратко според либералите 
колективните усилия на обществото в лицето на държавата трябва да гарантират просперитета 
и добруването на гражданите докато за консерваторите това са почти изцяло отговорности на 
индивида. 

28 Domhoff, G. William. Webber, Michael J. Op cit., p. 139. 
29 Cowie, Jefferson. The Great Exception: The New Deal & The Limits of American Politics. Princeton: 

Princeton University Press, 2016, p. 117; Leuchtenburg, William E. Op. cit., pp. 267-268. 
30 Storch, Randi. Op. cit., p. 58. 
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Поетото обещание непосредствено след влизането на САЩ във войната 
за край на стачките до приключването на конфликта лишава работниците от 
най-същественото им оръжие и в края на краищата не води до пълното спиране 
на стачни действия, просто те не са оторизирани от ръководството на АФЛ или 
КИО. На практика ръководителите на профсъюзното движение се превръщат 
в стожери на държавата, което означава, че невинаги съблюдават правата и ис-
канията на работниците, а все по-често защитават държавната политика. Кон-
тролът върху заплатите, въведен в рамките на извънредното положение, което 
войната създава, пък отнема правото на борба за една от най-сериозните кау-
зи за трудещите се, която е допринасяла за популяризирането на профсъюзни-
те организации през годините. Много нови кадри не виждат смисъл в плащане 
на членски внос, след като практически държавата вече гарантира правата, на 
които биха се радвали, ако членуват в профсъюз. Военновременният ръст в чис-
леността реално е изкуствен, защото за да се запазят като здрави и силни орга-
низации, основната (и частично постигната) цел на профсъюзите по време на 
войната става задължителното членство на всеки новопостъпил работник. Още 
по-лошо, липсва обединение сред лидерите по ключови въпроси, включително и 
сътрудничеството с държавата и следването на политиките й. Редица профсъюзи 
и отделни работници, без одобрението на лидерите на АФЛ и КИО, нарушават 
поетия ангажимент за спиране на стачната дейност – за периода на цялата война 
общо 6 744 000 млн. работници участват в спиране на работния процес в знак на 
протест по разнообразни причини31. 

Заради продължаващото нарушаване на производствения процес в разгара на 
въоръжен конфликт, Конгресът се активизира и приема Закона за трудовите спо-
рове във военно време през юни 1943 г., въпреки ветото на президента. Законът, 
още известен като Смит – Конъли, разширява правомощията на изпълнителната 
власт да въдворява ред чрез временно установяване на федерален контрол над 
предприятия, в които има стачни действия и криминализира акта на организи-
ране, подстрекаване към или участие в стачки в тях32. Изключително важен е и 
включеният в Смит – Конъли член, който забранява на профсъюзите да даряват 
средства на политически партии или кампании33. Именно този член е един от 
най-притеснителните за демократите и неслучайно Рузвелт изрично го назовава 
като една от причините за налагане на вето. Президентът изразява съгласие с 
антистачните сантименти на Конгреса и обществото, но предлага различно нака-
зание за организаторите – мобилизация в армията вместо предвидените в закона 
парична глоба и до 1 година затвор34. В края на краищата законът няма особен 
успех, тъй като стачките реално се увеличават. Освен това Смит – Конъли е 

31 Work Stoppages Caused by Labor-Management Disputes in 1945. // Monthly Labor Review, Vol. 62, 
No. 5, 1946, p. 723.

32 War Disputes Act, 1943, 57 Stat., Sec. 3, 6. Правото на изпълнителната власт да установява временен 
контрол над проблемно предприятие е оторизирано от законодателя още в Закона за военната по-
винност (1940). Вж. Selective Training and Service Act, 1940, 54 Stat., Sec. 9.

33 War Disputes Act, 1943, 57 Stat., Sec. 9. 
34 Veto of the Smith – Connally Bill, June 25, 1943. Public Papers of the Presidents of the United States: 

Franklin D. Roosevelt.
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военновременен закон, който не е написан, за да разреши дълготрайните про-
блеми на трудовите отношения. 

Ръстът на стачна дейност само се задълбочава след края на войната. 1946 г. 
остава в историята като „годината на стачките“. Общо около 5 млн. работници 
участват в разнообразни протестни действия35. Само през януари Обединените 
стоманени работници мобилизират 750 000 души36. Всички тези събития са в 
резултат на неуспешни преговори с работодателите в условия, в които цената 
на живота расте много по-бързо от заплатите. Масовите стачки показват порас-
налото самочувствие на профсъюзите, но и водят до по-голяма неприязън в об-
ществото към действията на работниците. Особено в годините на Втората све-
товна война те изглеждат непатриотични в очите на обикновеното население37. 
Продължаването на спирането на работния процес и след войната засилва това 
чувство. Първо, подобни действия собственоръчно парализират икономиката. 
Второ, със засилването на позициите на профсъюзите, членовете им всъщност 
се борят и получават по-добри условия на труд от останалата част от работе-
щите, което не изглежда много справедливо38. В същото време бизнесът въз-
становява реномето си чрез активно участие във военната програма. Така към 
1945 – 1946 г. положението на бизнеса е значително по-добро, а това на профе-
сионалните организации се влошава. На тях все повече се гледа като на група със 
специални интереси, която алчно се стреми към все по-големи облаги и матери-
ални придобивки на гърба на индустриалния мир. 

Републиканците, наред с редица консервативни демократи и дори админи-
страцията на Хари Труман, който става президент след смъртта на Рузвелт през 
април 1945 г., започват да говорят за необходимостта от допълнително законо-
дателство за въдворяване на трудов мир. Те най-накрая успяват през 1947 г. в 
рамките на първия републикански конгрес от началото на Голямата депресия 
насам. Новият закон, който допълва и поправя Вагнер, се нарича Закон за упра-
влението на трудовите отношения или Тафт – Хартли по името на спонсорите 
му в Конгреса. Тафт – Хартли накланя баланса във взаимоотношенията меж-
ду работодатели и работещи обратно към първите. Той разширява и прецизира 
функциите на Съвета за трудови отношения39. Освен това въвежда некоректни 
трудови практики и от страна на профсъюзите като нарушаване на установени-
те права на работниците и работодателите и други40. Ако Вагнер се фокусира 
върху правата на работниците, то Тафт – Хартли изброява и редица отговорнос-
ти, като например задължително подаване на годишни финансови отчети към 
Департамента по труда, а също напомня и че синдикалните организации все пак 

35 Donaldson, Gary A. Abundance and Anxiety: America, 1945-1960. Westport, London: Praeger, 1997, 
p. 6-7, 79; Wall, Wendy L. Inventing the “American Way”: The Politics of Consensus from the New 
Deal to the Civil Rights Movement. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 169. 

36 Storch, Randi. Op. cit., p. 79. 
37 Hamby, Alonzo L. Man of the People: A Life of Harry S. Truman. Oxford: Oxford University Press, 

1998, p. 373.
38 Patterson, James T. Op. cit., p. 45. 
39 Labor Management Relations Act, 1947, 61 Stat., Title I, Sec. 3; 4; 9.
40 Ibid., Title I, Sec. 8 (b).
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подлежат на съдебна отговорност за някои от действията си41. Финансовите от-
чети са добър инструмент за противодействие на профсъюзите, тъй като имат 
потенциала да разкрият евентуални злоупотреби и финансови нередности, което 
само би служило за потвърждаване на изградения отрицателен образ на алчност 
и стремеж към специални привилегии. Любопитна е добавената клауза, която 
задължава подписването на декларация от страна на членуващите в профсъюз 
работници, че не участват в комунистически организации42. Подобно изискване 
е в духа на времето, когато се наблюдава засилване на антикомунистическите 
настроения. Освен това то е директен удар по определени синдикати в КИО, 
които са ангажирани с агитация сред жени и чернокожи главно в региони, където 
няма силно профсъюзно движение, каквито са южните щати, които, както каза-
хме, имат отрицателно отношение към работнически организации43. Забраняват 
се стачни действия на държавните служители, а за останалите тези действия са 
ограничени по редица начини44. Например забраняват се стачки от солидарност, 
а също така се поощрява приемането на законодателство за защита на правото 
на труд от отделните щати, което изисква предизвестие преди началото на стач-
ни действия. Подобно законодателство е гласувано в 15 щата до 1954 г.45 Всич-
ки тези антистачни мерки на практика целят ограничаването на развитието на 
профсъюзна дейност извън местата, където вече е развита. Потвърден е текстът 
от Смит – Конъли, който забранява дарения в политически кампании от страна 
на профсъюзи46. Реакциите на АФЛ и КИО са красноречиви. Те наричат Тафт – 
Хартли „закон на робския труд“ и се активизират за отмяната му47. За президента 
Труман републиканският конгрес отива прекалено далеч в действията си срещу 
професионалните организации. Той налага вето върху закона и отбелязва, че той 
няма да доведе до индустриален мир48. Конгресът обаче прегласува закона със 
значително мнозинство – 331-83 в Камарата и 68-25 в Сената49. Подобен резул-
тат говори за съществуването на огромна воля сред конгресмените от двете пар-
тии, а и по-широката общественост за ограничаване на профсъюзната дейност. 

Отмяната на Тафт – Хартли се превръща в основен стремеж на профсъюзи-
те и дори заляга в платформата на демократите на президентските избори през 
1948 г.50 Те обаче не успяват да постигнат целта си. Тафт – Хартли всъщност 
съумява да спре безконтролната стачна вълна, което го прави популярен сред 
законодатели и обществеността. Освен това песимистичните прогнози, че 

41 Ibid., Title I, Sec. 9 (f), 9 (g); Title III, Sec. 301. 
42 Ibid., Title I, Sec. 9 (h). 
43 Domhoff, G. William. Webber, Michael J. Op cit., p. 197.
44 Labor Management Relations Act, 1947, 61 Stat., Title II, Sec. 208; Title III, Sec. 303 (a); Sec. 305. 
45 McNeese, Tim. Discovering U.S. History: The Cold War and Postwar America, 1946-1963. New York: 

Chelsea House, 2010, p. 39.
46 Labor Management Relations Act, 1947, 61 Stat., Title III, Sec. 304. 
47 Patterson, James T. Op. cit., p. 51.
48 Veto of the Taft-Hartley Labor Bill, June 20, 1947. Public Papers of the Presidents of the United States: 

Harry S. Truman.
49 Congress and the Nation, 1945-1964. A Review of Government and Politics. Washington: Congressional 

Quarterly Service, 1965, p. 582.
50 1948 Democratic Party Platform, July 12, 1948.
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новият баланс в трудовите отношения ще унищожи профсъюзното движение не 
се сбъдват. Един от факторите за това е промяната у работодателите, които към 
1947 г. са приели профсъюзите като необходимо зло за поддържане на плавния 
работен процес51. Друго последствие е бавното аполитизиране на работниците 
след неуспеха на демократите да отменят Тафт – Хартли и успеха в преговорите 
с работодателите, които си дават сметка, че трябва да инвестират в кадрите си, 
за да ги запазят и да поддържат индустриалния мир. През 50-те години масово се 
подписват колективни трудови договори със завидни придобивки за служители 
като здравни грижи, автоматично повишаване на заплатите, обвързано с ръста в 
индекса на цените и други52. 

Накрая се оказва, че урокът за организациите на трудещите се е, че постигат 
най-големите си успехи, когато са фокусирани върху осигуряване на благопри-
ятни договори за членовете си, а не в опити за промяна на статуквото на поли-
тическата сцена. Урокът за бизнеса е, че най-успешната политика за избягване 
на сблъсъци и стачки не е насилие, а сътрудничество и осигуряване на добри 
условия на труд. В следващите десетилетия те ще приложат подобна политика 
към всичките си служители, което с времето води до трайното отслабване про-
фсъюзното движение в САЩ – през 2019 г. то наброява едва 10.3% от работната 
сила53. Въпреки това протекциите, осигурени от Закона на Вагнер, са в сила и до 
днес. Той остава основата на трудовото законодателство в САЩ и гарант на пра-
вата на работници и работодатели. Именно затова периодът между 1935 и 1947 г. 
е толкова ключов за по-доброто разбиране на тази проблематика. Той е период на 
ожесточени борби за промяна на статуквото и крачка напред в развитието, както 
на федералната държава, така и на трудовите отношения.
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ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА 
ДЕЙНОСТ НА РОБИТЕ В ДРЕВЕН РИМ

Докторант Елислав Венциславов Атанасов
Катедра „Частноправни науки“ в ЮФ на УНСС
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Резюме: Настоящият доклад разглежда основните положения в римската ро-
бовладелческа икономика и отбелязва съществените прилики и разлики със съвре-
менната икономика, които пряко рефлектират и върху правната регламентация 
на отношенията в гражданския и търговския оборот. Отделя се специално внима-
ние на уредбата на дарението в римското право, което играе активна роля в рим-
ската икономика и ѝ предава нейния специфичен облик. Разглежда се понятието 
„икономика на приятелството“ и ролята на робите в нея. 

В доклада се анализира понятието “actiones adiecticiae qualitatis”- неговото 
възникване и налагане в научната терминология, както и се правят някои бележки 
относно непрецизността на това понятие. Посочват се отделните добавъчни ак-
ции и тяхното приложение в римското право. От тях се извеждат акциите, които 
най-ясно отразяват ограничената и неограничената отговорност на господаря за 
действията на неговия роб – actio de peculio et de in rem verso и actio quod iussu. 
Дават се примери за отговорността на господаря при отделни сделки, основа на 
която е пекулият на роба или повелята на самия господар.

Ключови думи: action de peculio et de in rem verso, action quod iussu, римско право

LEGAL MEANS FOR THE ECONOMIC ACTIVITY OF SLAVES 
IN ANCIENT ROME

Elislav Atanasov, PhD student
Private Legal Studies Department 

University of national and world economy 

Summary: This report examines the Roman slave economy and marks the significant 
similarities and differences with the modern economy, which directly reflect on the legal 
regulation of the relations in civil and commercial turnover. Special attention is paid to 
the regulation of the donation in Roman law, which plays significant role in the Roman 
economy and gives it its specific appearance. The concept of the „economy of friendship“ 
and the role of slaves in it are considered.

The report analyzes the concept of „actiones adiecticiae qualitatis“ – its emergence and 
imposition in scientific terminology, as well as makes some remarks about the imprecision 
of this concept. The individual “additional” claims and their application in Roman law 
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are indicated. From them are derived the claims which most clearly reflect the limited and 
unlimited liability of the master for the actions of his slave – the actio de peculio et de in 
rem verso and the actio quod iussu. Examples are given of the master‘s responsibility in 
individual transactions, the basis of which is the peculium of the slave or the order of the 
master himself.

Key words: action of peculio and de in rem verso, action quod iussu, Roman law

Въведение
Основен проблем за извършването на стопанска дейност от робите е тяхна-

та пълна липса на правособност. В стриктно юридически смисъл те могат да 
действат единствено като продължение на волята на господарите си и не могат 
да бъдат носители на права и задължения за себе си. Фактически обаче нещата 
изглеждат доста различно. Робите са активни участници в оборота и постоянно 
сключват сделки, поемат и изпълняват задължения. С времето римската юрис-
пруденция разработва инструменти, чрез които регламентира участието на роби-
те в оборота. Благодарение на тези инструменти за третите лица става по-лесно 
и сигурно да влизат в правоотношения с роби, тъй като правата им са защитени.

Основен правен инструмент, чрез който се дава възможност на робите да 
участват в търговския оборот са акциите от групата на т.нар. actiones adiecticiae 
qualitatis.

Понятието actiones adiecticiae qualitatis
Понятието actiones adiecticiae qualitatis не е използвано от римските юристи 

и е въведено от глосаторите като общо понятие за акциите с добавъчен елемент, 
които могат да бъдат насочени към господаря за действия на неговите подвласт-
ни и роби1. В actiones adiecticiae qualitatis се включват акциите от 14-та и 15-та 
книга на Дигестите, а именно:

 • actio exercitoria
 • actio institoria
 • actio tributoria
 • actio peculio et de in rem verso
 • actio quod iussu

Произход на понятието

Римското право не е систематизирало посочените искове в една категория. 
Това разделение е изцяло доктринерно и черпи аргументите си от следния текст:

1 Виж (De Ligt, 1999; Foccoli, 2014; Miskic, 2017; Wang, n.d.; Лиджос, 2016; Новкиришка-Стояно-
ва, 2017).
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D. 14.1.5.1.

Item si servus meus navem exercebit et cum 
magistro eius contraxero, nihil obstabit, quo 
minus adversus magistrum experiar actione, 
quae mihi vel iure civili vel honorario competit: 
nam et cuivis alii non obstat hoc edictum, quo 
minus cum magistro agere possit: hoc enim 
edicto non transfertur actio, sed adicitur.

Ако мой роб вземе кораб като exercitor и аз сключа 
договор с magister navis, който той е назначил, нищо 
не ми пречи да предявя срещу това назначено лице иск 
билò по цивилното, билò по преторското право: защо-
то и всяко друго лице по силата на този едикт, който 
ние тълкуваме, може да предяви иск срещу това лице: 
защото този едикт съвсем не прехвърля иска към 
него, а добавя нов иск [за този случай]2.

От фактическа страна казусът е следният: Господарят назначава свой роб за 
exercitor, който от своя страна назначава magister navis. Освен това господарят 
се явява и кредитор на magister navis. Павел прави извод, че господарят може да 
предяви иск както по цивилното право, така и по преторското. Ключов е изводът, 
че с едикта не се прехвърля акция, а се добавя, откъдето и идва наименованието 
actiones adicticiae qualitatis. 

Графично отношенията между страните могат да се изобразят по следния 
начин:

Тъй като в отношенията субектите могат да заемат две отделни роли е необ-
ходимо да направим следните уточнения:

Р = роб и exercitor
MN = magister navis
Г и К = господар и кредитор (на MN)

Първият въпрос, който трябва да разгледаме, е защо кредиторът има право 
да предяви иска си по цивилното или преторското право и по-точно въпросът се 
свежда до това кой точно е искът, който може да се предяви по цивилното или 
преторското право? Текстът разкрива две възможности: 1) оригинерния иск меж-
ду господаря и кредитора или 2) actio exercitoria, която се явява добавъчна акция 
към оригинерния иск. С други думи, ще може да се предяви иск срещу magister 
navis по цивилното право директно по договора, който е сключен – например 

2 Преводът е взет от (Новкиришка-Стоянова, 2017), стр. 17.
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договор за заем. Ако кредиторът прецени, по свои избор може към този иск да 
добави и actio exercitoria, която обаче винаги е по преторското право. Акцията се 
“добавя” в смисъл, че е допълнителна към основната отговорност, а не в смисъл, 
че паралелно се създава нова отговорност. Добавъчната акция е в състояние на 
зависимост от основната и с погасяването на основното задължение се погасява 
и добавъчното, както това ще стане разгледано малко по-долу. 

Имайки предвид конкретната фактическа обстановка този извод е особено 
логичен – самият господар е сключил договор с magister navis, назначен от него-
вия роб, който е exercitor. Ако използва actio exercitoria, господарят би стигнал 
до ситуацията да предяви иск срещу самия себе си чрез собствения си роб, което 
е безсмислено. Именно затова акцията е добавъчна, а отговорността е гаран-
ционна. Господарят се явява гарант за сключените сделки. От примера ясно се 
вижда обаче, че дори да не се активира гаранционната му отговорност по actio 
exercitoria, magister navis продължава да отговарят, защото сключената сделка е 
негова. 

Юридическата конструкция на добавъчните акции позволява господарят 
да бъде в няколко различни роли едновременно. В случаите, когато господа-
рят едновременно е кредитор на magister navis и гаранционен длъжник по actio 
exercitoria, той има възможност да избере най-подходящата за него акция. В кон-
кретния пример това ще бъде директният иск, без да се възползва от привиле-
гията на actio exercitoria, защото това би било в негов ущърб, съчетавайки двете 
роли. 

Имайки предвид горепосоченото, според мен изводът, че actio exercitoria 
може да бъде по преторското или цивилното право, е грешен. Единствената дру-
га възможност е да приемем, че Павел има предвид оригинерния иск на креди-
тора срещу magister navis, който може да произтича от сключен между страните 
договор, независимо дали е по преторското или цивилното право. 

Друг въпрос, който повдига цитирания текст, е колко задължения са поети 
спрямо кредитора (К). Всеки от участниците в отношенията ли отговаря за цялото 
или има основни и субсидиарни длъжници. Макар да няма пряк отговор на този 
въпрос, косвено можем да стигнем до решение като анализираме D. 14.1.1.243, 
където ясно се посочва, че погасяването на част от задължението от magister 
navis води до погасяване на отговорността за exercitor до съответния размер ipso 
iure. Обяснението за това решение е, че основният длъжник е magister navis, а 
exercitor, в ролята си на представител на господаря си4, се явява гарант за сдел-
ките. Оттук идва и следващият логичен извод на цитирания текст, според който 

3 Haec actio ex persona magistri in exercitorem dabitur, et ideo, si cum utro eorum actum est, cum altero 
agi non potest. Sed si quid sit solutum, si quidem a magistro, ipso iure minuitur obligatio: sed et si ab 
exercitore, sive suo nomine, id est propter honorariam obligationem, sive magistri nomine solverit, 
minuetur obligatio, quoniam et alius pro me solvendo me liberat.

4 На пръв поглед отговорността на господаря за действия на роба като exercitor и institor е много 
сходна. При по-задълбочен анализ обаче можем да забележим, че робът institor прилича много 
повече на magister navis, отколкото на exercitor. Magister navis е този, който сключва сделки и 
управлява цялостната дейност на кораба, докато exercitor заема положението на собственик, 
независимо че юридически може да не е такъв или дори да няма правоспособност да бъде такъв. 



351

когато exercitor погаси задължението на magister navis, отговорността отново се 
намалява, но вече на друго правно основание. Макар в отношенията с третото 
лице – кредитор практически да се стига до същия резултат5 – намаляване на 
размера на задължението, формулировката ни показва, че exercitor в този случай 
плаща чужд дълг – alius pro me solvendo me liberat. 

Добавъчният елемент в actiones adiecticiae qialitatis се изразява във възмож-
ността към отговорността по цивилното право да се добави и една нова гаран-
ционна отговорност, която се явява субсидиарна и която има за цел да обезпечи 
вземането на кредитора и да осигури стабилност в оборота. Това правило важи 
с още по-голяма сила за сделките, сключвани по море, което е изрично посочено 
от Улпиан6.

Критика към понятието

Терминът actiones adiecticiae qualitatis не е точен и създава повече пробле-
ми отколкото решава7. Безпредметно е да се търси обобщаване там, където 
римските юристи очевидно са искали да разрешат проблемите казуистично и 
конкретно. 

Както видяхме от извършения по-горе анализ, понятието е въведено въз ос-
нова на текст, който обсъжда конкретно отговорността на magister navis и то в 
конкретна хипотеза, където господарят на exercitor се явява едновременно кре-
дитор по сключена сделка с magister и отговорен по actio exercitoria. Текстът е 
изключително конкретен и не следва от него да се правят общи изводи8. 

5 Това кара проф. Новкиришка да направи извод, че exercitor и magister navis се явяват еднакво за-
дължени по едно и също правоотношение и че се приема транспонирането в материалноправен 
смисъл. Така виж (Новкиришка-Стоянова, 2017). 

6 Морската търговия е изключително важна за римската икономика и цялостна политика, което 
проличава и в правната регламентация. Това проличава с пълна сила и от факта, че Улпиан 
изрично го посочва, обсъждайки actio exercitoria в D. 14.1.1: Utilitatem huius edicti patere nemo 
est qui ignoret. Nam cum interdum ignari, cuius sint condicionis vel quales, cum magistris propter 
navigandi necessitatem contrahamus, aequum fuit eum, qui magistrum navi imposuit, teneri, ut tenetur, 
qui institorem tabernae vel negotio praeposuit, cum sit maior necessitas contrahendi cum magistro 
quam institore. Quippe res patitur, ut de condicione quis institoris dispiciat et sic contrahat: in navis 
magistro non ita, nam interdum locus tempus non patitur plenius deliberandi consilium. 

7 Не трябва да забравяме, че Дигестите в крайна сметка са сборници с юридическа практика. 
В тях се систематизира римското право, което е било прилагано в продължение на столетия. 
Множество институти са претърпявали коренни промени и в крайна сметка са имали различно 
приложение в ранните етапи от развитието на римското право и в Дигестите. Например, сти-
пулацията е една строго формална и абстрактна сделка, която черпи юридическата си сила от 
самата форма. Именно поради това при стипулацията възможностите за унищожаване или обя-
вяване на нищожност са били силно ограничени. Впоследствие обаче, за да може да отговори на 
нуждите на оборота са били допуснати възможности за оспорване на стипулацията и на нейното 
съдържание. Когато се извършват научни изследвания е необходимо да се минимизират възмож-
ностите за спекулации и необосновани предположение, поради което е силно препоръчително 
да се придържаме максимално към казуалния подход, защото това е подходът и на самите рим-
ски юристи.

8 Според проф. Андреас Ваке няма общо правило по цивилното право, което да ангажира отго-
ворността на pater familias за действия на неговите подвластни и роби (за разлика от ноксалната 
отговорност и придобиването на права). Акциите от 14-та и 15-та книга на Дигестите, наричани 
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Дори да приемем, че може да се създаде общо понятие от чисто доктринерна 
гледна точка, да извличаме общи признаци между отделните акции от 14-та и 
15-та книга на Дигестите би било методологически грешно. Нещо повече, нала-
гането на подобни понятия води именно до такава тенденция. Първоначално въ-
ведено за “удобство”, понятието навлиза в литературата и впоследствие започват 
да се правят обобщаващи изводи, като се забравя, че това понятие не е използва-
но нито веднъж от римските юристи. Обединяващите елементи между акциите в 
посочените книги са по-скоро привидни и се базират повече на сходство в иконо-
мическите и социални отношения, отколкото на правните конструкции. 

Не е случаен и фактът, че римските юристи са обособили акциите в 2 отделни 
книги. Ако те бяха част от една система, най-вероятно самите те щяха да ги гру-
пират заедно. За да бъдем исторически и юридически коректни следва да използ-
ваме разграниченията, които римските юристи са ползвали, а именно да гледаме 
отделно акциите от 14-та книга – actio institoria, exercitoria и tributoria, и тези от 
15-та книга – actio de peculio et de in rem verso и actio quod iussu, обединени от за-
главието “Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicetur”9. 

Отговорност на господаря за дейността на неговите роби
След като анализирахме произхода на понятието actiones adiecticie qualitatis 

и направихме съответните бележки относно използването му, следва да анали-
зираме и акциите, включени в тази група. Обединяващият фактор между тях се 
явява не юридически, а фактически – извършването на стопанска дейност от 
робите и подвластните10. 

Акциите от 14-та книга на Дигестите – actio exercitoria, actio institoria и actio 
tributoria, най-вероятно са подредени в една книга от римските юристи, защото 
са изключително пригодени за търговския оборот и не намират приложение за 
личните отношения между лицата11. За разлика от тях акциите от 15-та книга на 
Дигестите, могат да имат както търговски характер, така и да бъдат използвани 
в лични отношения. 

В настоящата статия ще следвам друга система, която отговаря на заложената 
тема, а именно вида на отговорността на господаря за действията на неговите 
роби. Първо ще бъдат разгледани акциите, ангажиращи ограничена отговор-
ност – actio de peculio et de in rem verso и actio tributoria, а след това ще бъдат раз-
гледани и акциите, ангажиращи неограничената отговорност – actio exercitoria, 
actio institoria и actio quod iussu. 

actiones adiecticiae qualitatis, възникват като опит за запълване на тази празнота в правото, като 
регламентацията не е обща, а конкретна. Така виж (Wacke, 1994)

9 Това понятие обаче има една ключова разлика с actiones adiecticiae qualitatis, а именно, че actiones 
adiecticiae qualitatis е по-широкото понятие, което включва както акциите относно действията на 
подвластните и робите, така и actio institoria и exercitoria, при които не е задължително да има 
patria potestas. Точно това е и причината да се създаде понятието actiones adiecticiae qualitatis – за 
да може с едно понятие да се обхване цялата уредба на отговорността за трето лице. 

10 Макар уредбата да е възникнала най-вероятно преимуществено, за да уреди отношенията в тър-
говския оборот, акциите от книга 15 не са изключително насочени към него. Напротив, actio de 
peculio и actio quod iussu могат да се използват и в изцяло лични отношения. 

11 (Wacke, 1994)
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Ограничена отговорност на господаря

Actio de peculio et de in rem verso

Actio de peculio et de in rem verso12 е една истинска иновация на римската 
юриспруденция. Начина, по който тези две акции се комбинират в системата на 
actiones adiecticie qualitatis дава изключителна гъвкавост на страните да защитят 
интересите си във всяка ситуация.

Първо, трябва да отбележим, че actio de peculio et de in rem verso може да бъде 
разглеждана като една или две отделни акции13. Безспорно е, че двете са тясно 
взаимосвързани и е въпрос на юридическа конструкция дали ще обосновем една 
единна акция или две отделни. 

По същество actio de peculio ограничава отговорността на господаря за дейст-
вията на неговия роб или подвластен до размера на предоставения му за упра-
вление пекулий. От своя страна actio de in rem verso разширява пределите на 
отговорността на господаря до размера на всяко обогатяване на господаря, което 
е вследствие на извършваната от роба дейност. Двете акции заедно създават един 
много добър баланс за развиване на търговска дейност чрез робите и огранича-
ване на отговорността на техните господари, като в същото време гарантират 
кредиторите и третите лица, че всяко обогатяване в полза на господаря ще анга-
жира пълната му отговорност. 

В римското общество заможните граждани са фокусирали вниманието си 
върху политическия живот. Извършването на търговска дейност с цел печалба14 
не е считано за благородна дейност в римското общество, за разлика от участи-
ето в политиката. За да могат да се дистанцират от търговската дейност, но в съ-
щото време да не губят контрол върху него, господарите започват да предоставят 
имущество на робите и подвластните си, което те започват да управляват като 
свое. В ранните етапи на развитието на римската държава това е било съвсем 
дребно имущество15, най-често част от стадо. Впоследствие с разрастването на 
икономиката роби са могли да имат пекулий, включващ завидно имущество, кое-
то може дори да надхвърли имуществото на свободен гражданин. 

Пекулият се явява quasi patrimonium на роба или подвластния, въпреки че 
те не могат да притежават собствен патримониум. Пекулият е една фактическа 
собственост, за която се прилагат редица юридически правила16. Господарят уп-
ражнява надзор върху сключените от роба или подвластния като може да одобрява 
или отхвърля сключените сделки. След като се убеди в уменията и лоялността на 
роба или подвластния често пъти господарят е давал libera administratio – правото 

12 Tрудове относно actio de peculio et de in rem verso – (Buckland, 2010; Bürge, 2010; T. Chiusi, 2001; 
Erman, 1899; Ferrini, 1900; Fleckner, n.d.; Gagliardi, 2012; Harke, n.d.; Krüger, 1822; Mandry, n.d.; 
Pesaresi, 2012; Seckel, n.d.; Новкиришка-Стоянова, 2019)

13 Подробна аргументация защо actio de peculio et de in rem verso трябва да се разглежда като една 
акция виж у (T. Chiusi, 2001) и (Lenel, n.d.)

14 Повече за икономическата дейност на римляните виж (Andreau, n.d.; Du Plessis, 2006; Herz, 2014; 
Lintott, 2002)

15 D. 15.1.3. Peculium dictum est quasi pusilla pecunia sive patrimonium pusillum.
16 (Mandry, n.d.)
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самостоятелно да се изпълняват сключените сделки, без необходимост от по-
твърждение или друго действие от господаря. Юридически пекулият е част от 
имуществото на господаря, но в случая фактическото състояние взима превес и е 
възможно дори господарят да длъжник на роба си или да притежава имущество 
в съсобственост с него17. 

Тъй като дейността не се осъщестявала пряко от господаря, той отговарял 
ограничено до размера на предоставеното имущество. Тази отговорност изклю-
чително много наподобява съвременното дружество с ограничена отговорност. 
Ако направим един такъв паралел, с ясното съзнание, че има и редица различия, 
пекулият ще се играе ролята на капитала в дружеството, робът ще бъде управи-
тел, а господарят ще е едноличният собственик на капитала. 

За разлика от съвременното дружество с ограничена отговорност обаче ро-
бът с пекулий няма правосубектност и собствена правоспособност. По ius civile 
робът не може да бъде субект на правото, а е третиран като вещ. От това прави-
ло има редица изключения, но римските юристи не отстъпват от него като общ 
принцип. Чрез други правни механизми обаче се постига сравнителна обосо-
беност на роба и неговия пекулий, като в определени случай дори говорим за 
отделяне на различните дейности на един и същи роб18. 

На следващо място, за разлика от капитала в дружеството с ограничена от-
говорност, пекулият няма фиксирана стойност. Това означава, че няма гаран-
тирано имущество, от което кредиторите винаги ще могат да се удовлетворят. 
Нещо повече, господарят има привилегията да прави приспадания на правата и 
задълженията си към пекулия преди всички останали кредитори. Много е важно 
да се отбележи, че тези приспадания не са прихващания и нямат значението на 
изпълнение. Кредиторът ще може да се удовлетвори едва след като господарят 
приспадне от имуществото на пекулия всички свои вземания. Какво реално е 
имуществото в пекулия ще се определи от водените от роба и от господаря смет-
ки, за които обаче нямаме достатъчно сведения. Най-вероятно сметководните 
книги са наподобявали съвременното счетоводство, но не са били толкова фор-
мализирани. Ако кредиторите са считали, че има измама при извършването на 
приспаданията, те могат да се защитят чрез actio tributoria, която ще обсъдим 
малко по-долу. Ако пък господарят се е обогатил с дадено имущество, на раз-
положение на кредиторите ще е actio de in rem verso. По тази акция господарят 
е неограничено отговорен с цялото си имущество до размера на обогатяването. 

Липсата на активи в пекулия не е пречка за предявяването на actio de peculio. 
Възможно е имуществото в пекулия да се намали или увеличи във всеки един 
момент. Меродавен е моментът на съдебното решение, с което се определя върху 
кое имущество ще има право да изпълни кредиторът. Ако няма имущество към 
момента на съдебното решение, кредиторът може да премине към actio tributoria, 
ако счита, че има злоупотреба от господаря, или да предяви actio de peculio отно-
во в по-късен момент, когато има пекулиарно имущество.

17 (Buckland, 2010)
18 14.4.5.11.Non autem totum peculium venit in tributum, sed id dumtaxat, quod ex ea merce est, sive 

merces manent sive pretium earum receptum conversumve est in peculium.
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Actio de peculio не е самостоятелна акция. Тя винаги се прикача към същест-
вуваща акция, от която произтича основното вземане. Например, ако основната 
претенция е по договор за депозит, искът ще бъде actio depositi de peculio. Това 
означава, че претенцията на кредитора по договора за депозит ще бъде ограни-
чена до наличното имущество в пекулия. 

Една от най-важните характеристики на actio de peculio е, че тя е практически 
винаги налична и кредиторът може да я упражни винаги по своя преценка. Ако 
обаче в конкретен случай паралелно има възможност да използва някоя от акци-
ите, ангажиращи неограничената отговорност на господаря, той е свободен да 
го направи19. 

От подробната регламентация на actio de peculio et de in rem verso можем да 
забележим, че има редица текстове, целящи да предотвратят злоупотреби от гос-
подаря спрямо пекулиарните кредитори. Безспорно actio de peculio е инструмент, 
чрез който господарят би могъл да намали личната си отговорност, поради което 
е въведена и actio de in rem verso. Логиката зад тази акция е ясна и категорична – 
всяко обогатяване, което е в полза на господаря, следва да бъде възстановено в 
цялост, независимо дали е пряко целено от господаря.

Субективният елемент от фактическия състав и на двете акции практически 
отсъства и ни демонстрира прагматичността на римските юристи. Това е една 
квази обективна отговорност, за която субективното отношение на господаря е 
ирелевантно. Този подход намалява значително възможностите за злоупотреби 
като в същото време не ощетява господаря. За да се ангажира отговорността de 
peculio господарят следва да е предоставил имущество на роба и то изрично 
с намерението това имущество да бъде част от пекулия. Освен това сделката, 
по която би отговарял de peculio трябва да е сключена в с оглед на предоста-
веното имущество и в рамките на предоставените правомощия или на libera 
administratio. При actio de in rem verso се изследва единствено дали полученото 
имущество е в полза на господаря, като не e необходимо негово предварително 
знание или одобрение. 

Actio tributoria
Actio tributoria20 е неразривно свързана с actio de peculio и ограничената от-

говорност на господаря за действията на неговите роби. Задължителна предпос-
тавка за упраъжняването на тази акция е наличието на пекулий. 

В своята същност actio tributoria отнема привилегията на господаря да из-
вършва приспадания с имуществото от пекулия на роба си. За да може да бъде 

19 14.5.1.Omnia proconsul agit, ut qui contraxit cum eo, qui in aliena potestate sit, etiamsi deficient 
superiores actiones, id est exercitoria institoria tributoriave, nihilo minus tamen in quantum ex bono et 
aequo res patitur suum consequatur. Sive enim iussu eius, cuius in potestate sit, negotium gestum fuerit, 
in solidum eo nomine iudicium pollicetur: sive non iussu, sed tamen in rem eius versum fuerit, eatenus 
introducit actionem, quatenus in rem eius versum fuerit: sive neutrum eorum sit, de peculio actionem 
constituit.

20 Виж (T. Chiusi, 1993; T. J. Chiusi, n.d.; Levinthal, 1918; Mazzoleni, 2016)
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ангажирана тази санкционна отговорност21 е необходима scientia22 за извършва-
ните от роба сделки. Римските юристи обаче тълкуват знание в по-широк сми-
съл, за да се избегнат възможни злоупотреби от господарите. Достатъчно е гос-
подарят да е знаел, че робът по принцип сключва подобни сделки, а не да е знаел 
за конкретната сделка. Непротивпоставянето на дадена сделка практически се 
равнява на нейното приемане23. 

Основно за тази акция е понятието merx peculiaris24. Това е имуществото в пе-
кулия, за което обаче господарят няма право да извършва приспадания. Не цяло-
то имущество в пекулия е обект на изпълнение. Според Улпиан в merx peculiaris 
ще се включи само имуществото, което е свързано със съответната дейност25. В 
този смисъл можем да направим паралел между merx peculiaris и съвременното 
търговско предприятие. Макар и да е обособено имущество, тази обособеност 
проличава реално само при actio tributoria. Никъде не срещаме задължение за 
роба да води отделни сметки за отделните дейности, които извършва или дру-
ги подобни задължения, което ни навежда на мисълта, че тази регламентация е 
по-скоро плод на “лобизма” на заможните господари. В регламентацията вижда-
ме редица смекчения на правилата в полза на господарите26.

Бихме могли да направим сравнение на actio tributoria със съвременното про-
изводство по несъстоятелност. Общото между тях се свежда до общата цел да 
се разпредели ограничено имущество между кредиторите. Разликите в самата 
процедура са значителни и многобройни. 

Производството може да започне по инициатива на всеки кредитор на пеку-
лия, който поиска vocatio in tributum. Ако господарят не проведе изпълнението 
добросъвестно, губи правото си да извършва приспадания с пекулиарното иму-
щество. Actio tributoria може да се предяви само и единствено след установяване 
на злоупотреба от страна на господаря. 

Основна разлика със съвременното производство по несъстоятелност е, че за-
почването на процеса от един кредитор не е свързано с участието на останалите 
кредитори. Затова и е въведено правилото, че ако не се включат всички кредито-
ри, тези които участват следва да дадат обезпечение за останалите.

21 Спори се дали отговорността по actio tributoria e деликтна или договорна. Според Бъкланд отго-
ворността е договорна, защото деликтната отговорност би била паралелна с договорната, а това 
не може да се подкрепи от източницит. (Buckland, 2010)

22 14.4.1.3. Scientiam hic eam accipimus, quae habet et voluntatem, sed ut ego puto, non voluntatem, sed 
patientiam: non enim velle debet dominus, sed non nolle. 

23 14.4.1.3. Si igitur scit et non protestatur et contra dicit, tenebitur actione tributoria.
24 14.4.1.2. Peculiarem autem mercem non sic uti peculium accipimus, quippe peculium deducto quod 

debetur accipitur, merx peculiaris, etiamsi nihil sit in peculio, dominum tributoria obligat, ita demum 
si sciente eo negotiabitur.

25 14.4.5.11. Non autem totum peculium venit in tributum, sed id dumtaxat, quod ex ea merce est, sive 
merces manent sive pretium earum receptum conversumve est in peculium.

26 Например 14.4.5.7. Sed est quaesitum, dominus utrum ita demum partietur ex merce, si quid ei mercis 
nomine debeatur, an vero et si ex alia causa. Et Labeo ait, ex quacumque causa ei debeatur, parvique 
referret, ante mercem an postea ei debere quid servus coeperit: sufficere enim, quod privilegium 
deductionis perdidit. Господарят има право да включи към вземанията си други вземания освен 
своите, което го поставя в значително по-добра позиция спрямо останалите кредитори. 
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Анализирайки трите акции, отнасящи се до ограничената отговорност на гос-
подаря за действия на неговите роби, можем да направим извод, че тази отго-
ворност е многопластова. На първото ниво е actio de peculio. Това е най-ниското 
ниво на защита на кредиторите. С тази акция те могат да претендират единствено 
удовлетворение до размера на наличното в пекулия. Предимството на тази акция 
е, че тя не изисква доказване на какъвто и да е субективен елемент. Единственото 
необходимо условие е сделката да е извършена в рамките на правомощията на 
роба и по повод управлението на пекулия. 

На следващо място, actio de in rem verso урежда тези случаи на фактическо 
обогатяване, за които не е необходимо знание или одобрение. Тези акция изис-
ква да се докаже, че имуществото е обогатило господаря, но за сметка на това 
разширяват отговорността до размера на обогатяването. Господарят отговаря с 
цялото си имущество по този иск. 

Третото ниво на защита – actio tributoria, е необходимо, когато господарят 
чрез поведението уврежда кредиторите и по-точно намалява имуществото в 
пекулия. Макар и формално действията да се извършват от роба, господарят 
има достатъчно механизми за надзор и контрол над него и можем да кажем, че 
най-вероятно регламентацията е въведена с цел да предотврати именно съзна-
телните злоупотреби. Това се постига като отново доказателствената тежест за 
доказване на субективния елемент от фактическия състав на акцията е сведен до 
минимум. Достатъчно е да се докаже генерално знание от кредитора за сключ-
ваните от роба сделки. 

Взети заедно тези акции осигуряват една сравнително сигурна защита на кре-
диторите на господарите, които влизат в търговски отношения с техните роби, 
без да се налага да се изследва в дълбочина и да се доказва субективното наме-
рение на господаря за обогатяване или увреждане, което значително облекчава 
гражданския процес. 

За пълнота на изложението следва да обърне внимание, че всяка дейност, 
която може да се квалифицира като dolus би довела до ангажиране на неогра-
ничената отговорност на господаря. В този случай обаче отговорността ще има 
деликтен характер. 

Неограничена отговорност на господаря 
В основата на неограничената отговорност на господаря за действията на не-

говите роби стои неговата воля и/или преобладаващия обществен интерес (actio 
exercitoria). Както видяхме от анализа на акциите, свързани с ограничената от-
говорност, при тях субективният елемент не е ключов за уредбата. Това е така, 
защото се презюмира дистанцираност на господаря от извършваните сделки. 
Неговата роля се свежда до упражняване на надзор. 

Още тук искам да отбележа, че е напълно възможно комбинирането на ак-
циите, уреждащи ограничена и неограничена отговорност. Ако робът извършва 
дейност като institor от “свое” име и за “своя” сметка чрез предоставения от 
господаря пекулий. 
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Господарят ще понесе пълната отговорност тогава, когато дейността реално 
се упражнява в негова полза, а не в рамките на пекулия на неговия роб или под-
властен. Икономическата логика обосновава правната регулация. 

При actio exercitoria27 и actio institoria28 господарят отговаря неограничено 
като пределите на отговорността му се определят от съдържанието на даденото 
praepositio. Следва да се обърне внимание, че правилата относно actio exercitoria 
са значително по-строги. Това се обосновава с голямото значение на морската 
търговия за Рим, която има не само икономическо, но и политическо значение. 
Извън това различие можем да кажем, че двете акции следват сходна юридическа 
конструкция. Отговорността при тези две акции се основава на изричната воля 
на господаря. Можем да изведем общото правило, че когато господарят лично се 
ангажира с дадена сделка чрез свое изрично или конклудентно волеизявление, 
той ще отговаря изцяло с личното си имущество. 

Actio exercitoria и institoria са единствените от всички изброени акции, които 
могат да бъдат прилагани и в правоотношения със свободни. Явен пример за 
обратното е actio quod iussu, която се базира на повелята на господаря, която 
може да бъде отправена единствено към роб или подвластен, защото предполага 
наличието на patria potestas. 

Най-общата акции от трите е actio quod iussu29. Бихме могли да кажем, че 
actio exercitoria и actio institoria са частни случай на actio quod iussu или поне 
частично проявление на нейните принципи. 

В същността си actio quod iussu се основава на дадената от господаря повеля, 
с която упълномощава роб или подвластен да извърши нещо. Iussum-ът, подобно 
на praepositio, определя мащабите на отговорността. Всичко, за което господарят 
е изразил воля чрез iussum, ангажира неговата неограничена отговорност. 

Доколко повелята пряко поражда задължение за подвластния или роба е труд-
но да се каже. Със сигурност в рамките на правомощията на pater familias е да 
задължи подвластния или роба. 

Сделките, сключени с iussum на господаря се приравняват на сделките, склю-
чени лично от него30. Това кара някои автори31 в уредбата на iussum-а да виждат 
първообраза на прякото представителство. Другата основна позиция в литерату-
рата е, че actio quod iussu е по-скоро една гаранционна отговорност на господа-
ря32. Аргументите си тази теория черпи от Tab. Pomp. 7, част от Сулпициевити 
архиви. От текста ясно се вижда, че договорът се сключва чрез iussum, но в 
присъствието на господаря. Монтеверди основателно поставя въпроса защо е 
необходимо робът да участва в договора, при положение, че господарят му при-
съства на място. 

27 (Cerami, n.d.; Kleineidam, n.d., 1895; Zimmermann, 2012)
28 (Benke, 1971; T. Chiusi, 1991; M. Miceli, 2005)
29 (Bisazza, 2003; Coppola Bisazza, 2008; Drechsler, n.d.; Küster, 1890; Miskic, 2017; Monteverdi, 

n.d.; Schleppinghoff, 1996; Schmidt, 1846; Seazzu, 2015; Solazzi, 1950; Sorbo, 2011; Wacke, n.d.)
30 15.4.1. Merito ex iussu domini in solidum adversus eum iudicium datur, nam quodammodo cum eo 

contrahitur qui iubet.
31 (Maria Miceli, 2008)
32 (Monteverdi, n.d.)
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Основният въпрос, който следва да поставим, е кой е основен длъжник по 
сключената сделка? Ако приемем, че повелята е едно едностранно упълномо-
щително волеизявление, което създава представителна власт в полза на роба или 
подвластния, означава, че сключваните сделки са на господаря, а не на подвласт-
ния или роба. При валидно сключена сделка в рамките на дадените правомощия 
последиците са ясни – пълна и неограничена отговорност за господаря, който 
отговаря за своята сделка. 

Различие в правните последици ще има обаче според теорията, която изберем 
да приложим, ако робът или подвластния излезнат от пределите на повелята. 
В хипотезата на превишена представителна власт сделката би била валидна до 
пределите на представителната власт. Няма изрична разпоредба, която да посоч-
ва последиците за частта от сделката, която надхвърля представителната власт. 
Има две възможности – или сделката няма да е валидна в тази си част, или пред-
ставителя ще отговаря за частта от сделката, която надхвърля дадените право-
мощия. Това, което знаем със сигурност от източниците, е, че валидността на 
цялата сделка не се засяга:

15.4.3.

Dominum, qui iussit semissibus usuris servo suo 
pecuniam mutuam credi, hactenus teneri quatenus 
iussit: 

Господар, който е повелил дадена сума пари да 
бъде заета на роба му с 6% лихва, е отговорен 
до размера на повеленото; 

Ако приемем, че сделката е негова, това решение не изглежда особено ос-
новано по няколко причини. Първо, следва да приемем, че робът може да се 
задължи за горницата над 6%, за която ще отговаря с пекулия си. Това обаче 
няма да има голям смисъл, защото сделката продължава да бъде цялостно между 
господаря и заемодателя. Изплащането на разликата в лихвата не може да обос-
нове самостоятелен договор между роба и заемодателя. Още повече, че по този 
начин се обременява пекулия, който косвено отново намалява и имуществото на 
господаря. В този случай робът ще извършва едно дарение в полза на господаря, 
защото ще изплаща дължимата лихва, без да е получил насрещна престация, 
което от своя страна ще обоснове actio de in rem verso в полза на заемодате-
ля. Това ще ангажира пълната отговорност на господаря отново и резултатът 
ще бъде равносилен на сключване на сделката въпреки поставените предели на 
представителната власт. 

Ако приемем теорията за обезпечителния характер на повелята, разпоредбата 
изглежда далеч по-логично. Господарят се явява гарант, който отговаря с цялото 
си имущество в предварително зададените от него граници. Заемът се сключва 
между роба и заемодателя. Надхвърлянето на границите на iussum-a няма да вли-
яе върху валидността на сключения договор за заем, а само върху гаранционните 
задължения на господаря. Това решение е и в полза на третите лица, които мно-
го трудно могат да знаят точните предели на отговорността на господаря. Така 
можем да обясним и формулировката, че “този, който повелява сключването на 
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договор, в определен смисъл е страна по него” – quodammodo cum eo contrahitur 
qui iubet33. 

За съжаление предвид липсата на категорични сведения от източниците не 
е възможно да се даде сигурен отговор на поставените въпроси. Не бива да за-
бравяме, че римското право минава през множество етапи в развитието си и в 
основата си не се центрира около абстрактни конструкции. Макар iussum-ът 
действително да наподобява съвременното пряко представителство не следва да 
правим твърде обобщаващи изводи само защото искаме да видим нещо познато 
в римските правни институти. 

Макар юридическата същност на iussum-ът да не е напълно изяснен, рим-
ските юристи не са оставили поле за съмнение за неговите правни последици – 
пълна и неограничена отговорност на господаря в рамките на изразения iussum. 

Съпоставка между акциите
В таблицата по-долу съм систематизирал основните характеристики на акци-

ите от групата на actiones adiecticiae qualitatis:

Акция Приложно поле
Подвластни/ 
роби

Свободни
Само 
търговска 
дейност

Отговорност
Субективен 
елемент

actio exercitoria
частен случай на actio 
institoria за управление на 
кораб

да да да неограничена praepositio

actio institoria
цялостно управление на 
търговската дейност с об-
хват определен в praepositio

да да да неограничена praepositio

actio tributoria
частен случай на actio de 
peculio (само търговска 
дейност)

да не да ограничена scientia

actio de peculio 
et de in rem verso

ограничена отговорност 
за цялостното управление 
на имуществото в пекулия 
(търговска и нетърговска 
дейност)

да не не

ограничена 
до размера 
на обогатя-
ването или 
до размер на 
пекулия

няма/ libera 
administratio

actio quod iussu
отговорност за действия 
на роб или подвластен след 
конкретно възлагане

да не не неограничена iussus

Заключение
Системата на отговорността на господаря за действията на неговите под-

властни и роби е многопластова, като отделните акции от групата на actiones 
adiecticiae qualitatis в определени моменти се конкурират, а в други могат да се 
прилагат едновременно или последователно. 

Основният инструмент, уреждащ ограничената отговорност на господаря, е 
пекулият. Чрез това обособено имущество господарят може да се дистанцира 
33 D. 15.4.1.
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от прякото извършване на търговската дейност, като в същото време запазва 
контрол и упражнява надзорните правомощия. Имуществото в пекулия е ос-
новната гаранция за кредиторите, които влизат в правоотношения с роба или 
подвластния. 

Уредбата на ограничената отговорност е учудващо детайлна и в нея можем 
да намерим прототипи на съвременни правни понятия като капитал в търгов-
ско дружество, търговско предприятие и дружество с ограничена отговорност. 

Господарят винаги може да избере да бъде неограничено отговорен за 
действията на своите подвластни и роби. Причината за това може да бъде по-
вишаване на доверието на третите лица, желание за пряко участие в печалбата 
и по-голяма ангажираност в търговската дейност или друго. Независимо от 
причината, господарят ще отговаря с цялото си имущество, но в пределите на 
волеизявеното чрез praepositio или iussum. 
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Резюме: Изложението не си поставя за задача изчерпване на всички възможни 
въпроси относно гражданското неподчинение, което считаме за неосъществимо 
начинание, поради сложната интердисциплинарна същностна характеристика 
на явлението, което се явява еднакво интересно за изследване от редица научни 
дисциплини, каквито са правото, философията, философията на правото, исто-
рическата наука и историята на правото, социологията, политологията и др. В 
следващите редове схематично ще скицираме тезата, че в съвременните консти-
туционни модели е залегнала клаузата за гражданско неподчинение, като послед-
ната не се явява позитивно установена в дадена правна норма на конституционно 
равнище, разкрива естественоправни характеристики и следва да се извлече от 
духа на всяка конкретна конституция, а именно от преамбюла на последната.

Ключови думи: право на съпротива, гражданско неподчинени, конституция, ес-
тествено право

CIVIL DISOBEDIENCE CLAUSE

Plamen Mitkov Kallev, lawyer
Bourgas Bar Association

Summary: The presentation does not aim to exhaust all possible questions about 
civil disobedience, which we consider an impossible feasibility, due to the complex 
interdisciplinary nature of the phenomenon, which is equally interesting for research in 
a number of scientific disciplines, such as law, philosophy, philosophy of law., historical 
science and history of law, sociology, political science, etc.

Key words: right of resistance, civilly disobedient, constitution, natural law

В днешни дни, по повод на случващото се в политическия живот в страната 
често чуваме, преди всичко от протестиращите граждани и от ръководителите на 
различни протестни действия, че гражданското неподчинение се явява законна 
форма на съпротива срещу незаконното управление от страна на властимащите. 
В същото време, от страна на последните се контрира, че в Конституцията на Ре-
публика България и в законите на страната не се съдържа понятието гражданско 
неподчинение, като всякакви интерпретации, че гражданите имат правото да на-
рушават законите и правата на другите не са истина. Посочените две становища 
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са еднакво широко застъпени в съвременните дискусии относно оправдаването 
или отричането на проявите на гражданско неподчинение в страната, на които 
сме свидетели през последните няколко месеца на 2020 г. Докато при първо-
то становище проявленията на гражданско неподчинение са оправдани поради 
това, че принадлежността на последното се отнася до позитивното право, като 
гражданското неподчинение се определя като законна форма на съпротива, то 
при второто становище напълно се отрича принадлежността на гражданското 
неподчинение към позитивното право. Следва да се подчертае, че изложените 
две становища, както са широко застъпени в съвременните дискусии относно 
оправдаването или отричането на гражданското неподчинение, са също така ед-
накво неправилни, което е достатъчно да покаже, че все още са налице редица 
недостатъци на представите ни за демокрация.

Именно това се явява повода за написване на следващите редове, посветени 
на въпроси касателно клаузата за гражданско неподчинение. Изложението не си 
поставя за задача изчерпване на всички възможни въпроси относно гражданско-
то неподчинение, което считаме за неосъществимо начинание, поради сложната 
интердисциплинарна същностна характеристика на явлението, което се явява 
еднакво интересно за изследване от редица научни дисциплини, каквито са пра-
вото, философията, философията на правото, историческата наука и историята 
на правото, социологията, политологията и др. В следващите редове схематично 
ще скицираме тезата, че в съвременните конституционни модели е залегнала 
клаузата за гражданско неподчинение, като последната не се явява позитивно 
установена в дадена правна норма на конституционно равнище, разкрива естест-
веноправни характеристики и следва да се извлече от духа на всяка конкретна 
конституция. За целите на изследването, независимо постиженията на сравни-
телното конституционно право като отделна сфера на познание в конституцион-
ноправната наука, ще се ограничим единствено до Конституцията на Република 
България от 1991 г.

Последващото изложението не заема никаква позиция относно оправдаване-
то или отричането на гражданското неподчинение от политическо гледище, а 
схематично скицира възможността за оправдаване на неговото съществуване от 
позициите на философията, правната философия и правната наука.

Въпросите относно гражданското неподчинение не са само и единствено въ-
проси на деня, каквото изолирано становище често се тиражира. Последните 
са интригували човешкото съзнание още от древни времена. И това е така, за-
щото проявите на гражданско неподчинение са възможни, пожелателни, дори 
задължителни през определени исторически периоди, но винаги при наличието 
на вече изградени социални групи, структури или държави, членовете на кои-
то са изразили съгласие за подчинение на нечие върховенство и ръководени, а 
понякога подчинени на дадено еднолично или колективно управление, каквито 
са социалните групи появили се през древността още от времето когато е за-
вършено формирането на генома на съвременните хора, които като съзнателни 
същества първоначално са осъзнали ползата на социума за тяхното оцеляване и 
създаване на поколение и впоследствие са осъзнали ползата на социума за гаран-
тиране и защита на техните основни и неотменими човешки права, произтичащи 
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от тяхната човешка природа, като в замяна на тази защита са дали съгласие да 
са управлявани от управляващите, като това съгласие не е безусловно дадено. 
Винаги, когато от управляващите се застраши възможността на отделните инди-
види за оцеляване и създаване на поколение през древността или в по-нови вре-
мена винаги, когато от управляващите не са зачетени, респективно са нарушени 
основни и неотменими човешки права се стига до проява на противопоставяне 
на властта или противопоставяне на конкретни управленски решения от страна 
на отделни членове на социума, което противопоставяне се разглежда от фило-
софията на правото като право на съпротива, включено в каталога на неотмени-
мите човешки права.

Много често от отделните автори, посветили интелектуална енергия за освет-
ляване на същността на правото на съпротива и на гражданското неподчинение 
се прави разграничение между двете, като се сочи, че гражданското неподчине-
ние се явява една от проявните форми на правото на съпротива. Изтъква се още, 
че проявленията на правото на съпротива може да са мирни и насилствени, като 
гражданското неподчинение се отнася към втората категория прояви на правото 
на съпротива, към които са причислявани още революцията, въстанието, превра-
та и т.н. За мирни проявления на правото на съпротива са сочени митинга, мани-
фестацията и събранието, като примери са цитирани чл. 43 от Конституцията на 
Република България от 1991 г. и текстовете на Закона за събранията, митингите 
и манифестациите /Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 199(0) г., изм. ДВ. бр.11 от 29 
Януари 199(8) г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 201(0) г., изм. ДВ. бр.52 от 2 Юли 
201(9) г.

Считаме така изложеното схващане за напълно погрешно, като една от тезите 
която лансираме в настоящото изложение се свежда до твърдението, че правото 
на съпротива и гражданското неподчинение са едно и също явление, изразяващо 
се в организиран отказ за спазване на определени норми на поведение, като в 
повечето случаи това са правни норми, поради което може да се приеме, че пра-
вото на съпротива и гражданското неподчинение са едно и също правно явление.

Различие между право на съпротива и гражданско неподчинение не същест-
вува, като идеята за правото на съпротива, както се посочи по-горе, се заражда 
още от най-древни времена, от когато датира първата поява на осъзнато съвмест-
но съжителство на човешките индивиди, подчинени на едно управление, като 
в хода на еволюцията на това съжителство до изграждането на съвременното 
гражданско общество, правото на съпротива също се развива в духа на всяка 
отделна епоха, като постепенно и най-вече с появата на гражданското общество 
се наслагва в общественото съзнание като гражданско неподчинение. В тази 
връзка, считаме, че съвременното състояние на социума, като гражданско об-
щество изисква за терминологичното означаване на явлението отказ от спазване 
на определени норми да се използва гражданско неподчинение, вместо право на 
съпротива.

Гражданското неподчинение няма законово оправдание. И това е така, защото 
се явява недопустимо със законова правна норма да се регламентира отказа от 
спазване на друга правна норма. Иначе ще се достигне до нонсенс. Следовател-
но, доколкото приемаме, че правото на съпротива и гражданското неподчинение 
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са едно и също явление, то упражняването на правото на съпротива или граж-
данското неподчинение никога не може да е мирно, а винаги насилствено в 
най-широкия смисъл на думата, не само на проява на физическо насилие, а още 
на отказ от спазване на определени норми.

Посоченото съвсем не означава споделяне на гореизложеното виждане, че 
гражданското неподчинение няма позитивноправно признание, още по-малко 
може да се приеме отсъствие на такова признание в Конституцията на Републи-
ка България от 1991 г..

За внасяне на яснота в изложението, следва да се посочи, че позитивноправ-
ното признание на гражданското неподчинение на конституционно равнище не 
се съдържа в текста на правната норма на чл. 43 от Конституцията на Републи-
ка България 1991 г., както често се изтъква. Съгласно посочената правна норма 
гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифе-
стации, като в случая става дума не за мирно упражняване на право на съпротива 
или за гражданско неподчинение, защото както видяхме това е невъзможно, а за 
упражняване на други конституционно признати права на гражданите.

Откриването на позитивноправното признание на гражданското неподчине-
ние в Конституцията на Република България от 1991 г., в духа на последната 
изисква предварително разкриване на същностна характеристика на граждан-
ското неподчинение, включваща произход и съдържание. Доколкото приемаме, 
че правото на съпротива и гражданското неподчинение са едно и също явление, 
то в случая на разкриване за отделни исторически периоди ще подлежи също 
така произхода и съдържанието на правото на съпротива.

Вече се посочи, че гражданското неподчинение не може да се оправдае с нор-
мите на позитивното право, поради което през вековете винаги се е търсило не-
говото оправдание с някакви по висши критерии, каквито за древните гърци са 
Космосът, за мислителите на средните векове това е Бог, респективно от петна-
десетото столетие насам това се явява човешката природа. Прави впечатление, 
че всички тези висши критерии по своето естество са критерии за оправдание 
на легитимността на правото в рамките на доктрината на естественоправната 
школа, поради което гражданското неподчинение оправдано през призмата на 
посочените критерии несъмнено разкрива естественоправен произход.

Съдържанието на гражданското неподчинение се свежда до организиран 
опит на определена група от социума да не спазва определени норми на пове-
дение, като това най – често са правни норми, като се цели да се възпрепятства 
вземането на незаконни и несправедливи управленски решения.

При така разкрития естественоправен произход на гражданското неподчине-
ние ясно се откроява неговата висока степен на абстрактност, която е присъща за 
доктрината на естественото право, поради което позитивноправното признание 
на гражданско неподчинение следва да се търси не къде да е в структурата на 
Конституцията на Република България от 1991 г., а именно в преамбюла на по-
следната, където се материализира духът на всеки конституционен модел. Пре-
амбюла разкрива толкова висока степен на абстракция и обобщеност, че дори 
в конституционно правната теория от отделни автори се приема, че не съста-
влява правна норма в класическия смисъл на думата. И това е така, защото в 
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преамбюла на дадена конституция винаги са вписани основни, върховни, в кон-
центриран вид принципни начала на правото, които несъмнено са творение на 
естествено правната доктрина, каквото, както се посочи по-горе, се явява граж-
данското неподчинение. И по-конкретно, от народните представители в Седмото 
Велико народно събрание е прието и записано в преамбюла на Конституцията 
на Република България от 1991 г., че като върховен принцип на конституцията 
са въздигани правата на личността, каквото право несъмнено се явява възмож-
ността на определена група от членовете на социума за отказ от спазване на 
определени правни норми, като противодействие на незаконни и несправедливи 
управленски решения.

Същевременно, съгласно разкритото съдържание на гражданското неподчи-
нение се потвърждава невъзможността последното да намери позитивноправно 
признание, както в законодателството, така в отделните норми на конституцията. 
Приемането на противно становище се явява нонсенс.

Вместо заключение следва да се посочи, че клаузата за гражданско неподчи-
нение се явява сложно явление, чието изследване повдига множество въпроси, 
осветляването на които тепърва предстои. С настоящото изследване само схе-
матично се маркираха една минимална част от тези въпроси относно произхода 
и съдържанието на гражданското неподчинение, по които струва ни се няма да 
има спорове в научните среди. Същевременно се лансира тезата, че правото на 
съпротива и гражданското неподчинение са едно и също явление, при това прав-
но явление, като считаме, че именно в тази си част изследването ще предизви-
ка множество дискусии, изрази на съгласие, респективно несъгласие. Не малко 
дискусии ще предизвика тезата, че клаузата за гражданско неподчинение намира 
позитивноправно признание в преамбюла на Конституцията на Република Бъл-
гария от 1991 г.

И накрая, но не на последно място следва да се посочи, че именно по пътя на 
дискусиите винаги са се раждали правилните разрешения на дадени въпроси. 
Считаме, че това ще се осъществи и по отношение на клаузата за гражданското 
неподчинение, чието все по-пълно изследване тепърва предстои, като с насто-
ящото изложение само схематично се маркираха някой от въпросите касателно 
клаузата за гражданско неподчинение, при липса на претенции на автора, както 
относно изчерпателността на изложението, така и претенции относно правил-
ността на направените изводи.
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Резюме: Държавите, създаващи международните междуправителствени органи-
зации, обикновено очертават тяхната правоспосбност и закрепват компетенции-
те им още в учредителните им актове. Институтите „правоспособност”, „компе-
тенции” и „функции” на една или друга международна организация са крайъгълен 
камък при разглеждане на въпроса за нейната международна правосубектност, но 
въпреки това рядко биват анализирани и обяснени като самостоятелни понятия 
на международното публично право. Досежната им юридическата природа е от 
съществено значение за разчитането на международните органи като пълноценен 
субект на международния правопорядък и съответстващия им обем права и за-
дължения, а често в специализираната литература тяхната теоретична поста-
новка бива незаслужено пренебрегвана. Настоящият труд цели не само да внесе 
терминологична яснота на тези институти, но и да очертае тяхната корелация 
през призмата на съвременната международноправна доктрина и практиката на 
международните организации. Да посочи непълнотите в модела на изучаването 
им. Разглеждат се още видовете компетенции и функции, основните теоретич-
ни особености според различните юридически школи и критериите за тяхната 
класификация.

Ключови думи: международни организации, компетенции, функции, правоспо- 
собност

CONCEPT OF LEGAL CAPACITY, FUNCTIONS AND COMPETENCES OF 
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Georgi Bakyov, PhD student
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Summary: States establishing international intergovernmental organizations usually 
outline their legal capacity and enshrine their competences in their founding treaties. 
The institutions of „legal capacity“, „competences“ and „functions“ of one or another 
organization are a cornerstone in considering the question of its international legal 
personality, but are rarely analyzed and explained as independent concepts of international 
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law. Their comprehensible legal nature is essential for the reliance of organizations as a 
subject of the international legal order and the scope of their rights and obligations, and 
often in the specialized literature their theoretical formulation is undeservedly neglected. 
The present work aims not only to bring terminological clarity to these institutes, but 
also to outline their correlation and to shape the difficulties in their study. The types of 
competences and functions, the main theoretical features according to the different schools 
and the criteria for their classification are also considered.

Key words: international organizations, competences, functions, capacity

Въведение
Съвременната правна докрина се е заела с нелеката задача за системнoто 

изследване на множество сложни и многопластови форми на обществени ор-
ганизационни образувания и техните все повече усложняващи се отношения. 
Именно, поради тази си комплексност и липса на детайлна и всеобхватна прав-
на рамка, която да регламентира появяващите се нетрадиционни, нейерархични 
структури и връзки, днешното международно институционално право предпос-
тавя неговите субекти да бъдат изследвани до голямата степен по отношение на 
тяхното организационно проектиране и след поставянето им в правната систе-
ма1. В този смисъл изследването на правото на съвременните международни 
организации, наричани за краткост „международни организации”, неминуемо се 
основава на самата им практиката, на самата им дейност2, в което, за жалост, 
иронично, стои невъзможността на световната общност да обясни собствените 
си творения. Както и изтъкнатият Ян Клаберс казва в своя “Увод в правото на 
международните организации”, то се формира в реултат от силите на “фунда-
менталните напрежения” между държавите и международните организации3. 
От една страна, с огромната им практика се създаде цял нов отрасъл – между-
народното институционално право, от друга, доктрината догонваше практиката. 
Липсата на йерархия и ясно определени линейни отношения между тях все още 
създава пречки пред класическите правни подходи да очертаят с категоричност 
какви са понятията и признаците, какви са предварителните, абстрактни поста-
новки на тяхната персоналност.

Призванието на международни организации след Втората световна война бе 
глобалните ценности да бъдат проектирани и институционализирани на между-
народно ниво. За да бъде постигнато това те бяха наградени с компетентност в 
множество области, прерогатив дотогова на държавите. Първо, международните 
организации трябваше да послужат като форум за преговори, техническа помощ 
и координация на многостранната дипломация. Второ, посредством тяхната 

1 Кискинов, В. Правната система. Част I. Отнология и методология. С. УИ „Св. Климент Охрид-
ски”, 2006. с. 405.

2 Akande, D. The Competence of International Organizations and the Advisory Jurisdiction of the 
International Court of Justice, 1998. pp. 437-167.

3 Klabbers, J. An Introduction to International Institutional law. Cambridge University Press, 2002. p. 
39.
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нормотворческа дейност трябваше да се установят мултилатерални норми в раз-
личните области на международното право. Трето, до определена степен, на тях 
им бе възложено да подпомагат държавите в поддържането на международния 
мир и сигурност, в управлението на кризи, ерадиране на крайната бедност, бор-
бата с климатичните промени, поддържането на демокрацията, върховенството 
на правото и съблюдаването на човешките права и пр., в които едноличният или 
билатерериалният подход не биха постигнали същите успехи. 

През последните повече от 70 години се създадоха стотици международни 
организации, някои от които като Организация на обеденинените нации (ООН), 
Световната Банка, Международния валутен фонд или Международната агенция 
за атомна енергия имат повече влияние върху курса на международните отноше-
ния от много отделни държави. Това им придава особено важен политически ста-
тут сред международната общност. Правнотехнически, статусът на международ-
ните междуправителствени организации се определя на две равнища – междуна-
родното право и вътрешното право. По отношение вътрешното си измерение той 
се охарактеризира от националното право на членуващите в нея държави или на 
държавата, на чиято територия е разположено седалището й. Международната 
плоскост на правосубектността им се изразява в тяхната способност да участват 
като самостоятелни субекти в международната система и да притежават свое 
собствено вътрешно и външно право, различно от това на държавите. Тяхното 
вътрешно право регламентира най-вече устройстовото и вътрешноведомствени-
те въпроси, а външното представлява участието им на международната арена 
съгласно нормите на международното публично право. Като субекти на меж-
дународното право те се означават и с друго, много важно качество – те носят 
международноправна отговорност. И въпреки това, след всичките тези години 
от своето съществуване, напрактика липсва единна, универсална правна рамка, 
която да установи рамките на тяхното действие.

I. Комплексният проблем за правосубектността
Международната правосубектност на международните организации е при-

зната и безспорна за международното право, нееднократно се потвърждава и от 
практиката на Международния съд на ООН още от средата на миналия век. Но 
далеч не е изяснен проблем. Остава мъгляво каква е нейната основа, от къде 
извира и как е придадена на организацията, ipso facto никой не може със сигур-
ност да фиксира пределите на правните последици от нейното упражняване4. 
И ако съвсем правдиво в теорията се приема, че персонализацията държавата 
е по-сложна в сравнение с останалите субекти на правото5, което се дължи на 
многопластовата й социална и политическа съшност, то характерът на междуна-
родните организации като вторични, произхождащи от държавите субекти отива 
още по-далеч. Той е неясен, строго концептуален и теоретичен, въпреки че тях-
ното съществуване и битие е неоспорим факт в съвременната действителност. 

4 Amerasinghe, C. F. Principles of the Institutional Law of International Organizations, Cambridge 
University Press, 2005. p. 67.

5 Ташев, Р. Обща теория на правото: основни правни понятия. С. Сиби, 2016. с. 406.
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Източникът на правосубектността отдавна е обект на спор, който се крепи на 
няколко противопоставящи се разбирания. Първото, държавоцентристко е, че 
международните организации представляват форум, емпирична единица за коо-
перация и координация. Тяхната персоналност се подпира expressis verbis на раз-
писаното в учредителния им акт (субективен/волунтаристичен подход). Второ-
то, широко либерално, представя международните организации като иманентни 
правни субекти и още с появата си, по силата на международноправната норма, 
те продобиват качеството правосубектност (обективен подход). Трето виждане, 
което се е утвърдило като разбиране сред мнозинството учени и практици, при-
лага по-балансиран подход и приема, че правосубектността се черпи от учреди-
телния акт, посредством правомощията, целите и задачите, с които организация-
та имплицитно е натоварена в него. Тя трябва да бъде достатъчно ефективна в 
изпълнението на своите задачи6, затова може да се простира и извън разписа-
ното, но дотолкова, доколкото е необходимо за изпълнението на предвидените 
задачи (функционален подход). 

И въпреки, че при изследването на международните организации доктрината 
борави постоянно с понятията „правоспособност”, „компетентност” и „функ-
ции”, тяхното самостоятелно определение и отрграничаване се оказва изклю-
чително сложно. Някои автори практически отъждествяват понятията или ги 
смесват, което често буди объркване и неточности. Съвсем неочаквано, дори в 
самата конвенция от 1986 г., при по-прецизния анализ на разпоредбите на чл. 6 и 
чл. 46, както забелязва и самият Гая в своето ноторно изследване на акта, година 
по-късно7, откриваме, че понятията се припокриват. 

II. Международната правоспособност на организациите. Понятие
Международните организации притежават и един от най-важните атрибути 

на международната персоналност – правоспособността, като най-добре изразе-
ната такава е договорната им правоспособност. Договорната правоспособност 
е ярък персонифициращ белег и според множество автори е индиция за пра-
восубектност в международното право. Съвсем естествено, ООН притежава и 
най-широкият обем правоспособност сред всички останали международни орга-
низации, въпреки че същата няма универсалния характер на тази на държавата, 
тя е по-ограничена8. 

Понятието „правоспособност” (агл. ез. – legal capacity; фр. ез. – 
capacité juridique) вероятно е един от най-употребяваните правни термини, из-
общо. С него си служат както практици в юридическата наука, така и най-обик-
новените граждани. Правоспособността според общото учение за правото е спо-
собността на правния субект да бъде носител на конкретни права и задължения. 

6 Engström, V. Constructing the Powers of International Institutions. The Erik Castrén Institute 
Monographs on International Law and Human Rights, 2012. p. 44.

7 Gaja, G. ‘New’ Vienna Convention on Treaties between States and International Organizations or 
Between International Organizations: A Critical Commentary. British Yearbook of International Law, 
Volume 58, Issue 1, 253–269, 1987. p. 253.

8 Борисов, O. Международно публично право, С. Нова звезда, 2015. с. 95.
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Правоспособността при физическото лице трае от неговото възникване до пре-
кратяването му, с отделни отраслови изключения9. Дееспособността от друга 
страна е способността на правния субект да упражнява чрез свои лични дейст-
вия конкретни субективни права и задължения.

Според традиционната международноправна теория, отделянето на тази два 
института е невъзможно, тъй като нейните субекти, по понятие, са колективни. 
Те са праводееспособни10. Mеждународната организация съществува, за да уп-
ражнява своите функции в международното право и с оглед на това придобива 
дееспособността си от момента, в който придобива и правоспособността, но и в 
теорията е прието да се борави единствено само с последния термин.

Понятие: Правоспособността в международноправен смисъл е формалното 
основание за осъществяване на дадени действия. Тя е изразяващо се в предвари-
телната възможност, чрез своите правомерни действия, една международна 
организация да поражда определени правни последици11. 

Правоспособността се среща още и като „капацитет”, като този термин 
се използва и в някои балкански страни и взаимстван от западните държави. 
Много често се бърка с „правосубектност” и „компетентност”12. 

III. Компетентност. Понятие. 
Компетентността или нейният когнат – компетенцията (англ. ез. – competence; 

power/s; фр. ез. – compétence) на международните организации са отделните, ре-
ални права на това формирование. Компетентността им е конкретна, специфич-
на, докато компетентността на държавата е обща. Държавната е универсална и 
пълна.

Понятие: Компетентността е всяка определена област на предмет на дей-
ност, която организацията е оправомощена да усъществява в съответвие с 
учредителния акт13. 

Компетентността се среща още като „права”, правомощия” и „пълномощия”, 
като последното взаимствано от руската доктрина. Компетенциите често се бър-
кат с ‘функции”.

Според преобладаващото мнение предметът на дейност на международните 
междуправителствени организации ще бъде правомерен едва тогава, когато съ-
щите се изпълняват в съответствие с компетенциите на съответната емипирична 

9 Авторът изразявя правоспособността като общо, абстрактно понятие: вж. Ташев, Р. Обща тео-
рия..., с. 263.

10 Появата на концепцията за присъствието на отделната физическа личност в международнопра-
вен план обаче съвсем основателно разчупи тази парадигма и поставя под съмнение и един-
ството на право- и дееспособността в международното право. Вж. Ковачева, Д. Индивидът в 
международното право. Правосубектност на физическите лица в контекста на международото 
право за защита права на човека и международното хуманитарно право. С. Сиела. 2018.

11 Ташев, Р. Обща теория..., с. 424. 
12 Вж напр. Ryngaert, C. Dekker, I. F. Wessel, R. Judicial Decisions on the Law of International 

Organizations. Oxford University Press, 2016, p. 67.
13 Борисов, О. Илиева, И. Драгиев, А. Регионални международни органи. С. УИ „Св. Климент 

Охридски”, 2012. с. 46.
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единица, т.е. едва тогава, когато дейността се изпълнява съгласно заложеното 
учредителния акт. Ако една емпирична единица е наградена с дадена компетен-
ция, тогава се приема наличието на нейната правоспособност да упражнява тази 
компетенция. 

IV. Видове компетентност
Международнорпавната теория различава два основни вида компетенции на 

междунродните организации: предметна или иначе казано тази, която очертава 
кръга от въпроси под юрисдикцията на съответната международна организация 
и юрисдикционна – тази, която определя юридическата сила на на актовете на на 
съответните организации14.

Изложеният до тук теоретичен разбор предопределя и и различията в кла-
сификацията на компетентността. Съгласно съвременна доктрина, предметната 
компетентност представлява три основни вида:

1. Уставна/експлицитна, според теория на делегираните правомощия 
(delegated powers) – тя определя кръг въпроси, прдварително и непосред-
ствено заложени в учредителните договори на организациите. Този волун-
таристичен подход значи, че компетентността е специфирана и ограниче-
на според това, което предварително описано в конститутивния акт. 

2. Подразбираща се/имплицитна, според теория на подразбиращите се 
правомощия (implied powers) – организацията е оправомощена не дотол-
кова пряко, изрично и непосредствено в учредителните документи, но по-
средством тълкуване на неговите положения се извеждат такива правомо-
щия, които са необходими за нейното съществуване. Тази компетентност 
трябва разумно да се определи с помощта на целите и задачите, заложени 
в учредителния договор. 

3. Иманентна/обективна, според теория на обективните правомощия 
(inherent powers) – напрактика международните организации имат такива 
правомощия, които не могат да бъдат открити в учредителните актове, но 
са небоходими при изпълнението на целите и задачите, заложени вътре и 
са присъщи на естеството на организацията. 

Определянето на компетентността на международните организации и най-ве-
че неговия характер са от ключово значение и в практически план. За органи-
зация като Европейския съюз (ЕС), например, принципът на предоставената 
компетентност е основно начало и същото е разписано недвусмислено. Компе-
тетността се опрeделя според нормата на чл. 5, пар. 1, първо изречение от Лиса-
бонския договор: „Принципът на предоставената компетентност определя гра-
ниците на компететност на Съюза”. Принципът стои в основата на делегирането 
на комептентност в Европейския съюз, още от неговото създаване, което означа-
ва, че националната компетентност е правило, а тази на съюза – изключение15.

14 Гетьман-Павлова, И. Международное право 3-е изд. Учебник для академического бакалавриата. 
М. Юрайт, с. 189.

15 Попова, Ж. Право на Европейския съюз, С. Сиела, 2020. с. 264-265.
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Относно международните организации, понастоящем, подобна обща регла-
ментация липсва и повечето автори в бългаската доктрина се обединяват около 
балансирания доктринерен подход, а именно, че на организациите, поначало, 
могат да се придават и такива допълнителни правомощия, които са необходими 
за адекватното изпълнение на задачите им16 (подразбираща се компететност). 
Теорията се подкрепя и от съдебната практика на Международния съд на ООН.

V. Обем на компететността
Ако поставим настрани терминологичния план, който ясно очертава, че меж-

ду двете понятия не стои някакъв прост диморфизъм, ще осъзнаем, че правоспо-
собността на една международна организация е ограничена от обхвата на ней-
ните компетенции. Но това справедливо може да се определи единствено като 
дедуктивен доктринален извод. Възможността за объркване идва още повече от 
обстоятелството, че подобно на правосубектността, правоспоспособността ряд-
ко намира изричен израз в конститутивните инструменти на международните 
организации. За разлика от „компетентциите”, с които много по-често се бора-
ви17. По своето същество правоспособността в свравнение с комептентността е 
далеч по-статично, общо и абстрактно понятие, а по отношение на правосубект-
ността – може да се каже, че е нейна съставна част.

Аналогията с понятията от вътрешното право, въпреки че носят сходни беле-
зи, е грешна. Компетентостта на международните организации, по своя норма-
тивен характер, прилича по-скоро на тази на държавите и тази от конституцион-
ноправния порядък. Тя съдържа не само право, но и съответното задължение, 
което, при реализацията на определени юридически факти, следва да бъде из-
пълнено. Иначе казано: компетеността се състои от право и задължение, което е 
отличителен белег и на тази на държавите. 

Важна особеност обаче, че за разлика от дъжавите, които сами определят обе-
ма на своите суверенни права18, както и кой орган, било международен или дър-
жавен да ги упражнява, международните организации нямат „компетентност от-
носно компетенциите” ( нем. ез. – Kompetenz-Kompetenz; фр. ез. – la competence 
de la competence), т.е. нямат право сами да определят и разширяват своята компе-
тентност. Влиятелната концепция, прилагана в целия свят, при която съдилища 
или арбитражи могат да имат компетентността до толкова широка и гъвкава, 
че сами да решават степента на своята юрисдикция по даден въпрос. Концеп-
цията възникна от Федералния конституционен съд на Германия и може да се 
приеме, че е дело на немската правна доктрина. Този принцип напрактика бе 
изведен с оглед осигуряване автономия на арбитражните съдилища и укрепване 

16 Напр. вж. Борисов. О. Правителствени и неправителствени международни органи, С. Нова звез-
да, 2014. с. 36; Видин, Б. Международно право. С. Сиела, 2020. с. 114.

17 Brölmann, C. The Institutional Veil in Public International Law International Organisations and the 
Law of Treaties. Hart Publishing, 2007. p. 93.

18 Георгиев, Д. Суверенитетът в съвременното международно право, С. Издателство на БАН, 1990. 
с. 45-48 



376

на тяхното производство. Квинтесенцията се крие в това, че при липса на този 
принцип арбитърът не би могъл да се произнесе по собствената си юрисдикция. 

За разлика от ЕС или държавите, за международните организации често се 
казва, че правният им ред им е частичен, незавършен19, а компететността им е 
ограничена от принципа на специалността. В Съвещателното мнение от 1996 г. 
на Международния съд на ООН относно Законността на заплахата или из-
ползването на ядрени оръжия от 8 юли 1996 г. се казва, че „международните 
организации се управляват въз основа на принципа на специалността, така да се 
каже, те са наградени от държавите-учредителки, с правомощия, ограниченията 
на които са функция на общите интереси, чието поддържане тези държави им 
поверяват”20. Принцът на специалността изхожда от там, че компететността на 
международните организации е предоставена, дали изрично, или имплицитно, 
по волята на държавите-учредителки в нейният конститутивен акт. Същата конп-
ценция противоречи и на възможността същите да имат Kompetenz-Kompetenz21 
и те действат единствено съобразно разписаното учредителните документи, за-
щото тя е функционално определена.

VI. Функции. Понятие. Отграничение с цели и задачи
Дейността пък на международната организация представлява изпълнението 

на нейните функции22. Битието на международните организации е функционал-
но определено. Те са вторични, производни субекти на международното право 
и пради този си характер, съвсем естествено, те съществуват с определени цели 
и области на действие. Дори сложна, многопластова и безпрецедентна по ши-
рочината на своята правосубектност организация, като ЕС23, е функционално 
определена. 

Функциите от своя страна са неразривно свързани с дадените на международ-
ните организации компетенции и представляват тази съвкупност от действия, 
насочена към изпълнение на задачите, стоящи пред тях24. Те са различни, според 
различните видове организации, и се сборуват на различен принцип. Мащабът 
на функциите на международните организации е изключително значим, но е не-
сравним с този на държавите. Тъй като техните цели и задачи са делегирани, те 
са предварително определени и не са универсални, като тези, на суверенните 

19 Schermers, H. G. et Blokker, N. M. International Institutional Law: Unity within Diversity. Boston: 
Martinus Nijhoff Publishers, 2003, p. 720 (para. 1141).

20 Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion of 8 July 
1996, [1996] ICJ Rep. 66, at 78 (para. 25).

21 Blokker, N. M. International Organizations or Institutions, Implied Powers, in Wolfrum (ed.), Max 
Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford, Oxford University Press, 2009 (para. 1).

22 В разсъждение относно правотворческите функции на международните организации вж. Радой-
нов, П. Правотворчески функции на международните организации. ИПН БАН, 1975. с. 20.

23 Вълчева, А. Механизъм и ред за провеждане на процедурата по чл. 7 от ДЕС. Сборник „Въз-
действието на международното право и правото на ЕС вътху българската правна система. 267-
274. Издателски коплекс – УНСС, 2019. с. 256. 

24 Борисов, О. Илиева, И. Драгиев, А. Универсални международни органи, С. УИ „Св. Климент 
Охридски”, 2008, с. 88.
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държави. Дефинирането на понятието функция отново предизвиква двусмислие 
в доктрината и са изключителна рядкост моментите, в които може да бъде срещ-
нат подходяща квалификация. Сполучлив пример за дефиниция в българската 
доктрина намираме чрез следното

понятие: „Функцията напрактика е дейността на организацията, насочена 
към осъществяване на нейните задачи, които са формирани съгласно нейните 
цели, в съответствие с нейната компетентност”25.

Функциите на международните организации са съвкупността от действията, 
които са насочени към изпълнение на задачите, стоящи пред тях. Ако „функция” 
включва дейността на международната организация, насочена към реализиране 
на задачите, то компетенциите описват обхвата на дейности, които организация-
та е предварително овластена да подеме. Функциите й са поскоро насочени към 
изпълнението на самите задачи. Функциите са индикатив на дейностите, в които 
организацията е въвлечена (за да постигне своите цели), докато компетенциите 
са начините, средствата за постигане на тази функции26. 

VII. Видове и значение на функциите
Функциите са разнообразни и могат да бъдат подреждани по различни при-

знаци. Най-често се квалифицират като: регулираща и стабилизира; техни-
ческа и политическа, и пр. Според основните им практически насоки същи-
те биват: консултативна; обединяваща; информационна; нормотворческа; 
контролна; оперативна.

За да бъде наградена една международна организация с функции и за да бъде 
изяснено тяхното естество, от първостепенно значение са причините, които ги 
предизвикват27. На първо място това е все по-нарастващото значение на мно-
гостранния международен договор. С появата и развитието на универсалните 
международни организации, и в частност на ООН, в качеството й на посредник и 
депозитар, неимоверно експанзира и броят на многостранните съглашения, кое-
то еднозначно говори за тяхното влияние върху международните отношения. По 
настоящи данни от уебсайта на ООН, към ноември 2020 г., са регистрирани над 
560 многостранни договора, депозирани при генералния секретар на организа-
цията28. По своето естество това представляват консултативните функции на на 
международните организации, тъй-като те най-често влизат в ролята на съвет-
ници и платформи за осъщесвяване на дейност в целия правотворчески процес. 
По много от тези договори страни са и самите международни организации. Това 
е проявление пък на тяхната нормотворческа функция.

Значимостта им огромна, а ролята неотменима в съвременните международ-
ни отношения. Достатъчно е само да се спомене и прокрадващата се тенцецията 

25 Пак там, с. 46.
26 Magliveras, K. D. Exclusion from Participation in International Organisations: The Law and Practice 

behind Member-States’ Expulsion and Suspension of Membership. The Hague, 1999. p. 256.
27 Михайлов. М. Международни организации. С. Юриспрес, 2001. с. 32.
28 Вж. Повече на „Treaty Series Online” на уебстраницата на ООН: https://treaties.un.org/Pages/

Content.aspx?path=DB/MTDSGStatus/pageIntro_en.xml.
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за формиране на феномена на неформалния договорен процес с участието на 
международните организации. Поради крайното интензифициране на междуна-
родните отношения и необходимостта от бързи и гъвкави способи за договаряне, 
даването на съгласие се осъществява с все по-неспецифични средства29. Сред 
тях авторът Ройтер изброява устните споразумения, закрепени в протоколите на 
международните органи, споразумения, произтичащи от примирение или мъл-
чаливо съгласие, като същият счита, че неформалните методи „процъфтяват” в 
практиката на международните организации. Това им придава и едно ново про-
явление, специфична моделираща функция в международните отношения.

VIII. Цели и задачи. Терминологични бележки
Понятията „цели” и „задачи”, с които често си служат и самите учредителни 

документи на международните организации, са друг важен елемент от персо-
нификационната структура на международните организации и често се бъркат 
с функциите. Целта е онзи предварително зададен юридически факт, който по-
средством изпълнение на дадените задачи, ще бъде осъществена.

Понятие: под „цели” ще разбираме обособените бъдещи намерения, в съот-
свествие с нейната компететност.

Понятие: под „задачи” ще разбираме определените действия по осъществя-
ване на тези намерения, чрез което се реализират и целите. 

Вместо заключение
Гореизложеното имаше целта да изложи, че изучаването на международните 

организации означава съобразяване с множество фактори относно тяхната юри-
дическа основа, политическо или социално значение и роля в международните 
отношения. Изключително трудно, дори невъзможно е на този етап е да се раз-
гледат всичките виждания и да се подчинят в една посока на правната теория. 
Всички разчитаме правосубектността на международните организации, всички 
можем да я посочим, но в момента, в който трябва да я дефинираме, започват и 
пречките. Можем да преброим съставните й части, но трудно определяме същ-
ността им. Боравим с термини, обменяме мнения, съгласяваме се или пък не, по 
въпроси, в които може би говорим за различни неща. От една страна, стои не-
възможността за постигане на всеобщ докринерен подход, от друга – неяснотата 
при боравенето с основните понятия относно тяхната персоналност. Краткият 
очерк се зае със задачата да посочи сложните предпоставки за изучаване на об-
щото право на международните организации, да консолидира понятията и даде 
добри примери, върху които да стъпим. Предоставената терминология е подбра-
на и презицизирана с грижата да бъде ясна, разбираема и най-вече автентична, 
за да послужи на студентите и практиците в изясняване на основните постулати 
за правосубектността на международните организации. А що се отнася до утвър-
ждаването на общата теория на международното институционално право, ще се 
случи, но след повече време.

29 Reuter, P. Introduction to the Law of Treaties. Routletdge, 2011. p. 13.
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Резюме: Според статистическите данни всеки ден около 80-100 тона части от 
астероиди падат на Земята от космоса. През последните 20 години експерти към 
американските правителствени сензори са открили повече от 600 много малки ас-
тероиди, влизащи в земната атмосфера. Космическите дейности, но и въздействи-
ето на астероиди, несъмнено са част от нашето ежедневие.

Увеличаващият се интерес към областта на космическия сектор все повече из-
исква съвременна регламентация. Броят на търговските дейности в космическото 
пространство нараства, а частните компании се стремят да продължават да се 
разрастват. Въпроси като планетарна отбрана, изстрелване на изкуствени спът-
ници и по-достъпна космическа среда оправдават необходимостта от повишаване 
на безопасността на космическите операции, дългосрочната устойчивост и при-
лагането на международното космическо право.

Ключови думи: международно космическо право, планетарна защита, дългосрочна 
устойчивост

PLANETARY DEFENSE IN ACCORDANCE  
WITH INTERNATIONAL LAW

Gabriela Garova-Mucheva, PHD student
Institute for State and Law at the Bulgarian Academy of Sciences

Summary: According to scientific statistical data, over 80-100 tons of asteroid parts fall 
to Earth from space every day. In the last 20 years, experts from US government sensors 
have detected more than 600 very small asteroids entering the Earth‘s atmosphere. The 
space activities, but also asteroid impacts are undoubtedly part of our daily lives.

The growing interest in the field of space sector increasingly requires contemporary 
regulations. The number of commercial activities in outer space is growing and private 
companies are seeking to continue expanding. Issues such as planetary defense, the 
launch of artificial satellites and a more accessible space environment justify the need to 
increase the safety of space operations, long-term sustainability and the implementation 
of international space law frameworks.

Key words: international space law, planetary defense, long-term sustainability
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I. Въведение
Отдавна въпросът пред човечеството не е дали е възможен контакт между 

Земята и астероиди и комети. Въпросът е кога. А също и до каква степен съот-
ветен околоземен обект ще бъде засечен и проследен, какви ще бъдат послед-
ствията за живота и имуществото на населението и каква е приложимата правна 
уредба. Основополагащите разпоредби в областта не са насочени към конкретни 
механизми за въздействие на приближаващ се астероид и промяна на траекто-
рията му. На настоящи и бъдещи проучвания подлежат идентифицирането на 
астероиди, техните маса, състав и размер, оценка на риска и последиците при 
потенциален сблъсък.1 При разглеждането на видовете методи за осъществява-
не на планетарна защита следва да се вземат предвид международни стандарти 
и принципи за безопасност, екологични съображения, препоръки за намаляване 
на космическите отпадъци и ограничения за използването на ядрени оръжия в 
космическото пространство.

По своята същност планетарната защита представлява съвкупността от дей-
ности за прогнозиране и смекчаване на потенциалните въздействия спрямо Зе-
мята от астероиди и комети или т.нар. „близкоземни обекти“.2 От юридическа 
гледна точка съответните дейности са обвързани от законовите изисквания на 
национално, регионално и международно ниво. Основополагащ за международ-
ното космическо право е Договорът за принципите на дейността на държавите 
по изследване и използване на космическото пространство, включително Луната 
и другите небесни тела.3 Съгласно Член III от същия космическите дейности 
трябва да се извършват в съответствие с международното право. В тази връз-
ка на разглеждане подлежат основните принципи на международното право и 
източници като т.нар. „soft law”, резолюции, декларации, стандарти, насоки и 
препоръки, които също допринасят за разработването на общовалиден правен 
режим за начинанията на човечеството в или по отношение на космоса.

II. Предприемане на действия за планетарна защита
Доколкото не е изрично насочено към осъществяване на планетарна защита, 

но в съответствие с общоприетите принципи за правата на човека, всяка държава 
има право и задължение да направи опит за защита на собствената ѝ територия 

1 Пример в тази насока е проведеното през 2017 г. проучване за планетарна защита на база ас-
тероида 2012 ТС4, преминал на 12 октомври 2017 г. на разстояние от Земята малко под 44 000 
километра. Проектът е проведен от одобрената от ООН Международна мрежа за предупреж-
дение за астероиди (International Asteroid Warning Network (IAWN), а целта е проследяването 
и характеризирането на астероида като възможен удар чрез използването на глобална мрежа 
за наблюдение, прогнозиране и комуникация. Вж https://www.planetary.org/articles/the-state-of-
planetary-defense (09.11.2020)

2 https://www.nasa.gov/planetarydefense/faq (09.11.2020)
3 Договор за принципите на дейността на държавите по изследване и използуване на космическото 

пространство, включително Луната и другите небесни тела (Outer Space Treaty, OST), влязъл в 
сила на 10 октомври 1967 г. (ДВ, бр. 38 от 14 май 1968 г.). За пълен списък на страните по Договора 
за космическото пространство Вж. United Nations Office for Disarmament Affairs, Treaty Database, 
http://disarmament.un.org/treaties/t/outer_space (09.11.2020)
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и население от опасности с катастрофални последици. Това задължение обаче 
трябва да бъде оценено предвид съществуващия капацитет и наличност на ре-
сурси. В международното право няма задължение за помощ между държави по 
някакъв специфичен начин или в конкретна степен.4 Към настоящия момент 
някои държави не предприемат действия за прогнозиране или противодействие 
на контакт с близкоземни обекти, а други – да, в зависимост от конкретните им 
възможности. Липсата на изрични международни инструменти относно плане-
тарната отбрана и краткото време за реакция при установяването на предсто-
ящ контакт обосновават необходимостта от развитие и ефективно прилагане на 
правна регламентация. Следните аспекти биха могли да се вземат под внимание 
в тази връзка – установяване на условия за международно сътрудничество, об-
щоприета процедура за действие, разпространение на информация.

От разпоредбата на член IV от Договора за космическото пространство след-
ва изводът, че небесните тела трябва да бъдат демилитаризирани и да не се из-
ползват за военни цели. По-конкретно в изречение първо са обхванати следните 
забрани, свързани с ядрени оръжия или други видове оръжия за масово уни-
щожение: 1.извеждане на орбита около Земята; 2.монтиране на небесни тела; 
3.разполагане в космическото пространство. Така формулираните задължения 
не се прилагат относно използването на военни служители или съоръжения, не-
обходими за научни проучвания и мирно изследване на небесните тела.5 В тази 
връзка особен интерес възниква при употребата на импулсивни методи на базата 
на ядрени взривни устройства с научни цели, по-конкретно – предотвратяване на 
въздействие спрямо Земята от близкоземни обекти.

Държавите са длъжни да действат в съответствие със своите международ-
ни задължения, като същите правила се прилагат и за космическите дейности, 
включително мисии за планетарна отбрана, които трябва да се изпълняват в съ-
ответствие с международното право. Налице са изключителни обстоятелства, 
при които действие, което не е в съответствие с международното право, може да 
се счита, че не е противоправно.6 Например, дискусионният въпрос за използ-
ването на ядрено устройство като единствен метод за избягване на катастрофал-
но въздействие на астероид.7

Съотносимо към използването на ядрени взривни устройства с цел осъщест-
вяването на планетарна отбрана е въведеното задължение в член IV от Договора 

4 Вж. Planetary Defence Legal Overview and Assessment, Report by the Space Mission Planning 
Advisory Group, Ad-Hoc Working Group on Legal Issues to SMPAG, https://cosmos.esa.int/
documents/336356/336472/SMPAG-RP-004_1_0_SMPAG_legal_report_2020-04-08.pdf pp. 18-26 
(09.11.2020)

5 Член IV, пар. 2, изр. 3 и 4 Договор за принципите на дейността на държавите по изследване и 
използуване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела.

6 James A. Green, Planetary Defense: Near-Earth Objects, Nuclear Weapons, and International Law, 42 
Hastings Int‘l & Comp. L. Rev. 1 (2019), pp. 48-65; David A. Koplow, Exoatmospheric Plowshares: 
Using a Nuclear Explosive Device for Planetary Defense Against an Incoming Asteroid, UCLA Journal 
of International Law & Foreign Affairs Spring 2019, Issue 1, 76, pp. 127-142.

7 В това отношение приложими биха били установените от Международния съд на ООН хипотези 
на екстремни обстоятелства и употребата на ядрено оръжие при необходимост от самозащита 
(Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996).
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за космическото пространство, съгласно която норма „държавите – участнички 
в Договора, се задължават да не извеждат на орбита около Земята каквито и 
да било обекти с ядрено оръжие или с каквито и да било други видове оръжие 
за масово унищожение, да не монтират такова оръжие на небесните тела и 
да не разполагат такова оръжие в космическото пространство по какъвто 
и да било друг начин.“8 Съществен елемент в тази насока е изключването от 
забраната на самото изстрелване на оръжия в Космоса – разпоредбата обхваща 
поставянето на ядрени оръжия или други видове оръжия за масово унищоже-
ние в земната орбита, на небесни тела или по друг начин в космическото прос-
транство. Следва необходимостта от изясняване дали член IV от Договора за 
космическото пространство забранява изстрелването на ракетно ядрено оръжие 
от Земята в Космоса с цел прихващане и въздействие с близкоземни обекти. 9 
При установяването на задължение за непоставяне на ядрени оръжия или други 
видове оръжия за масово унищожение в космическото пространство (включи-
телно в земната орбита, на небесни тела или по друг начин), от особено значе-
ние е също и изясняването на квалификацията като „ядрено оръжие“. Междуна-
родният съд на ООН дефинира „ядрените оръжия“ като „взривни устройства, 
чиято енергия е резултат от синтез или делене на атома“.10 Комисията за 
конвенционални оръжия – ООН определя „оръжия за масово унищожение“ като 
включващи „атомни експлозивни оръжия, радиоактивни материални оръжия, 
смъртоносни химически и биологични оръжия и всички оръжия, разработени в 
бъдеще, които имат характеристики, сравними по разрушителен ефект с тези 
на атомната бомба“.11 

Следва да се отбележи, че предназначението на устройствата за планетарна 
защита е спасяване на живот, взаимопомощ в полза на цялото човечество и пре-
дотвратяване на въздействие с астероид или комета с потенциално опустоши-
телни последици за Земята. Но въпреки така изложената цел, не биха могли да 
бъдат изключени липсата на технологична разлика, двойното приложение и ква-
лификация като оръжие.12 Тълкуването на нормите на Договора за космическото 

8 Член IV, пар. 1 Договор за принципите на дейността на държавите по изследване и използуване 
на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела. Това задължение 
е потвърдено в член 3, пар. 3 от Споразумение относно дейностите, извършвани от държавите 
върху Луната и другите небесни тела (влязъл в сила на 11 юли 1984 г.).

9 За повече информация виж James A. Green, Planetary Defense: Near-Earth Objects, Nuclear 
Weapons, and International Law, 42 Hastings Int‘l & Comp. L. Rev. 1 (2019); David A. Koplow, 
Exoatmospheric Plowshares: Using a Nuclear Explosive Device for Planetary Defense Against an 
Incoming Asteroid, UCLA Journal of International Law & Foreign Affairs Spring 2019, Issue 1, 76.

10 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, p. 226, para. 
35. (Международният съд определя ядрените оръжия въз основа на техните характеристики и 
без препращане към начина им на употреба).

11  Commission for Conventional Armaments, Resolutions аdopted by the Commission at its Thirteenth 
Meeting,

12 August 1948, and a Second Progress Report of the Commission, 18 August 1948, S/C.3/32/Rev.1, p. 2.
12 Planetary Defence Legal Overview and Assessment, Report by the Space Mission Planning 

Advisory Group, Ad-Hoc Working Group on Legal Issues to SMPAG, https://cosmos.esa.
int/documents/336356/336472/SMPAG-RP-004_1_0_SMPAG_legal_report_2020-04-08.pdf 
(09.11.2020)
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пространство насочва към първостепенното значение на установените принци-
пи за изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, 
за благото и в интерес на всички народи и страни. Също така, съгласно член V 
държавите-участници в Договора следва да оказват на космонавтите „всемерна 
помощ в случай на авария, бедствие или принудително кацане“. По своята същ-
ност задължението обхваща космонавтите, но би могло да препраща към по-об-
хватната цел за осъществяването на сътрудничество в случай на опасност. А по 
силата на Член IX държавите-участници в Договора „се ръководят от принципа 
на сътрудничество и взаимна помощ“.13

В тази връзка от съществено значение е поддържането на международно 
сътрудничество, обмен на информация и спазване на общоприетите междуна-
родни принципи. Приложение намират и други основополагащи международни 
договори, регламентиращи употребата на ядрени взривни устройства в космиче-
ското пространство. Такъв е Договорът за забрана на опитите с ядрено оръжие в 
атмосферата, космическото пространство и под водата.14 Съгласно разпоредба-
та на неговия член I „всеки от участниците в настоящия Договор се задължава 
да забрани, да предотвратява и да не извършва“ експлозии с ядрено оръжие 
или други ядрени експлозии в атмосферата, космоса или под водата. Също така 
държавите – страни по Договора поемат задължението “да се въздържат от 
подбуждане, поощряване или каквото и да е участие“ в извършването на яд-
рени експлозии в атмосферата, космоса или под водата. За разлика от въпроси-
те, които възникват при анализа на Договора за космическото пространство, то 
Договорът за забрана на опитите с ядрено оръжие изрично забранява всякакви 
ядрени експлозии. Задължението не е ограничено от значението на термина „яд-
рено оръжие“, а се прилага за всяка ядрена експлозия и обхваща както тестовите, 
така и „каквито и да било други ядрени експлозии“.15

Съотносима с употребата на ядрени устройства в космическото пространство 
е също регламентацията, дадена в Договора за неразпространение на ядреното 
оръжие.16 За всички държави-страни по Договора, разполагащи с ядрено оръ-
жие, е установено задължението за контрол над притежаваните ядрени оръжия 
или взривни съоръжения, както и забраната за предаване, подпомагане, поощ-
ряване и подбуждане към производство, придобиване или контрол над взривни 
съоръжения от държави, непритежаващи ядрени оръжия. Освен това всяка дър-
жава-страна по Договора, която не притежава ядрено оръжие, се задължава да не 
получава, произвежда или придобива по друг начин ядрени взривни съоръжения.

Нарастващият брой частни компании налага необходимостта от задълбочено 
проучване и представяне на съвременното законодателство в областта. Ако пла-
нетарна отбранителна мисия се предприема от или в сътрудничество с частна 

13 James A. Green, Planetary Defense: Near-Earth Objects, Nuclear Weapons, and International Law, 42 
Hastings Int‘l & Comp. L. Rev. 1 (2019), pp. 34-36.

14 Договор за забрана на опитите с ядрено оръжие в атмосферата, космическото пространство и 
под водата (ДВ, бр. 14 от 18 февруари 1966 г.)

15 James A. Green, Planetary Defense: Near-Earth Objects, Nuclear Weapons, and International Law, 42 
Hastings Int‘l & Comp. L. Rev. 1 (2019), pp. 38-40.

16 Член 1 и 2 от Договор за неразпространение на ядреното оръжие (ДВ. бр. 39 от 18 май 197(1) г.)
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компания или неправителствена организация, то тази промяна е в съответствие 
с международното право. Съгласно член VI от Договора за космическото прос-
транство, всяка държава е международно отговорна за националните космиче-
ски дейности, извършвани от правителствени или неправителствени организа-
ции, и е длъжна да разрешава и непрекъснато да контролира неправителствените 
дейности.

III. Информиране
Съгласно разпоредбите на Договора за космическото пространство държави-

те следва да информират за постигнатите резултати от космическите дейности, 
доколкото е възможно и практически осъществимо17. Съответно, при наличи-
ето на информация, доказваща възможен контакт между Земята и близкоземен 
обект, следва задължение за разпространение на достигнатите резултати. Също 
така съгласно член IX държавите извършват дейности в космическото простран-
ство съобразно интересите на останалите държави-страни по Договора. Следва 
изводът, че ако някоя държава разполага с информация, имаща отношение към 
прогнозирането на заплаха за въздействие на близкоземни обекти върху Земя-
та, тя трябва да предостави информацията на Генералния секретар на ООН, на 
обществеността и международната научна общност. Това твърдение е потвър-
дено и в Резолюция на Общото събрание на ООН относно дистанционното на-
блюдение, в която се съдържат формулировки, приложими към задължението 
за информиране. Заинтересованите държави трябва да бъдат информирани при 
наличието на информация, която може да предотврати явление, вредно за окол-
ната среда на Земята.18 От една страна, следва да се отбележи наличието на мно-
жество ползи от използването на космическото пространство, а от друга, въз-
никването на редица нежелани реакции при провежданите научни изследвания. 
Съществено значение за въпросите, свързани с опазването на околната среда и 
избягването на замърсявания, има член IX от Договора за космическото прос-
транство. Приложение в насока предотвратяване на неблагоприятни промени в 
околната среда намират също Споразумение относно дейностите, извършвани 
от държавите върху Луната и другите небесни тела19, Конвенция за забрана на 
военни или всякакви други враждебни техники за промяна на околната среда и 
правила и принципи на Международния съюз по далекосъобщения.20

17 Член XI Договор за принципите на дейността на държавите по изследване и използуване на 
космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела.

18 Principle X, UN General Assembly Resolution 41/65, Principles Relating to Remote Sensing of the 
Earth from Outer Space.

19 Член 7 от Споразумение относно дейностите, извършвани от държавите върху Луната и другите 
небесни тела.

20 За повече информация вж I. H. Ph. Diederiks-Verschoor, V. Kopal, An Introduction to Space Law, 
Kluwer Law International, 2008, pp.123-133.
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IV. Отговорност
Друг релевантен аспект е потенциалната правна отговорност на държавите 

за планетарна отбранителна мисия, например, която отклони входящ астероид, 
така че да засегне една държава, вместо друга, където би ударила, ако не е имало 
намеса или за други вреди, причинени например от неправилно функциониращ 
космически обект. За държавите възникват задължения в съответствие с между-
народното право, включително спрямо провежданите космически дейности и в 
частност – мисии за планетарна защита.21

Съгласно член VII от Договора за космическото пространство и Конвенцията 
за международната отговорност за вреди, причинени от космически обекти 22 
държавите са отговорни за вреди, причинени от космически обекти. Конвенци-
ята за отговорността е международен договор, който се позовава на Договора за 
космическото пространство, но участието на държавите е независимо от това 
дали същите са или не страни по Договора за космическото пространство. Чрез 
конвенцията се детайлизира регламентацията по въпроси, свързани с прилагане-
то на ефикасни международни правила и процедури относно отговорността за 
вреди, причинени от космически обекти. Установени са два режима на отговор-
ност за обезщетение с оглед мястото на възникване на вредите – на повърхността 
на земята и на въздухоплавателно средство в полет или на друго място. Отго-
ворността на изстрелващата държава е пълна и безусловна при причиняването 
на вреди от неин космически обект, независимо от наличието или липсата на 
вина, ако настъпването на вредите бъде на „повърхността на земята или на въз-
духоплавателното средство в полет“.23 За изстрелващите държави възниква 
задължение за изплащане на обезщетение за вреди в случай, че конкретна вреда 
е причинена по вина на държавата или лица, които са под нейна отговорност.24 
Следва изводът, че в първата хипотеза се предоставя особена защита за държа-
вите, които не участват в съответната космическа дейност и претърпяват вреди 
на земята, а във втората – компенсация при равнопоставени държави-участници, 
с оглед степента на вина при настъпването на вреди върху космически обект на 
друга изстрелваща държава или лица и имущество на борда му, докато се нами-
рат в космическото пространство.25 Без пояснение и значение остава участието 
на частни компании-изпълнители в изстрелването или експлоатацията на съот-
ветния космически обект. Именно разпоредбите и отношенията с частните ком-
пании трябва да бъдат регламентирани от държавите, за да се гарантира, че при 

21 Член III от Договора за принципите на дейността на държавите по изследване и използване на 
космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела.

22 Конвенция за международната отговорност за вреди, причинени от космически обект, влязла в 
сила на 1 септември 1972 г. (ДВ, бр. 22 от 16 март 1973 г.)

23 Член 2 Конвенция за международната отговорност за вреди, причинени от космически обект.
24 Член 3 Конвенция за международната отговорност за вреди, причинени от космически обект.
25 Planetary Defence Legal Overview and Assessment, Report by the Space Mission Planning 

Advisory Group, Ad-Hoc Working Group on Legal Issues to SMPAG, https://cosmos.esa.
int/documents/336356/336472/SMPAG-RP-004_1_0_SMPAG_legal_report_2020-04-08.pdf 
(09.11.2020)
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лицензирането или оторизирането са уредени изисквания спрямо задължения за 
възстановяване, както и съпътстващите застрахователни задължения.

Анализът показва, че редица норми на международното право са приложими 
за провеждането на мисии на планетарна отбрана. Но въпреки това в бъдеще 
следва да се предприемат действия с цел гарантиране на съответствие на изпъл-
нението на мисии за планетарна защита с международното право. 

Първоначално космическите дейности са извършвани в сферата на публич-
ния сектор (правителства и международни организации), но стратегическото 
значение на космоса и развитието на технологиите утвърждава ролята на непра-
вителствените субекти. Увеличаващият се брой частни инвестиции в иноватив-
ни космически технологии са резултат от сътрудничеството между публичния и 
частния сектор. Въз основа на големия потенциал на участието и инвестициите 
на частния сектор, всички тези възможности може да имат предимствено прило-
жение при осъществяването на мисии за планетарната отбрана.26 Приносът на 
частния сектор би могъл да бъде разнопосочен – инвестиции в иновативни тех-
нологии за наблюдение или въздействие с близкоземни обекти, цялостно изпъл-
нение на мисии или предоставяне на конкретни технологии и други. От гледна 
точка на международното космическо право, участието на частни субекти в дей-
ности за планетарна защита не се различава от останалите такива в космическия 
сектор. Следва изводът, че приложими са общоприетите принципи, като разре-
шение, наблюдение и отговорност от страна на държавите спрямо дейността на 
неправителствените юридически лица в космическото пространство.

Голяма част от правните въпроси спрямо частния сектор са уредени основно 
от национални законодателства, като договорните отношения при възлагането 
на обществени поръчки или въпросите, свързани с ролята на частния сектор в 
дейностите по гражданска защита. От гледна точка на международното право 
приложим за частноправни отношения в космическото пространство, включи-
телно за мисии на планетарна отбрана, е член VI от Договора за космическо-
то пространство. Относно неправителствените субекти е изрично посочено, че 
„държавите – участнички в Договора, носят международна отговорност за 
национална дейност в космическото пространство, включително Луната и 
другите небесни тела, независимо от това, дали тя се осъществява от прави-
телствени органи или от неправителствени юридически лица [...] Дейността 
на неправителствените юридически лица в космическото пространство, вклю-
чително Луната и другите небесни тела, трябва да се провежда с разрешение и 
под постоянно наблюдение на съответната държава – участничка в Договора. 
[...]”. Следователно отговорността е на държавите, независимо дали съответни-
те космически дейности са извършени от правителствени или неправителстве-
ни организации. Държавите също така са задължени да наблюдават и регулират 
дейностите в космическия сектор. Приложими са националните космически 

26 Planetary Defence Legal Overview and Assessment, Report by the Space Mission Planning 
Advisory Group, Ad-Hoc Working Group on Legal Issues to SMPAG, https://cosmos.esa.
int/documents/336356/336472/SMPAG-RP-004_1_0_SMPAG_legal_report_2020-04-08.pdf 
(09.11.2020)
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законодателства27, чрез които се въвеждат основни цели като осигуряване на 
благоприятна, предсказуема и стабилна регулаторна среда, прилагане на общо-
приети стандарти за предварително разрешение, мониторинг и безопасност.28

V. Заключение.
Промените в космическия сектор водят до нарастващо участие на частни 

компании – в последните години главно в сектора на спътниковите комуникации 
и сателитно наблюдение на Земята, но скоро е възможно и в такива области като 
космически транспорт (пилотиран и безпилотен), космически туризъм, добив на 
ресурси от небесни тела или бъдещи мисии на планетарна отбрана. С продължа-
ващото развитие на технологиите и по-практическата насоченост на космически 
дейности секторът все повече обхваща граждански и търговски дейности, произ-
хождащи от или в зависимост от развитието на космическите технологии, което 
налага също анализиране и ефективно прилагане на международното космиче-
ско право. Технически възможностите за планетарна защита са различни и под-
лежат на разработване, но извънредният характер на потенциално въздействие 
спрямо Земята от близкоземни обекти налага необходимостта от анализ и разви-
тие на правната регламентация в съответствие с международното право.
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ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА КОМАНДИРОВАНЕТО НА РАБОТНИЦИ 
И СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Докторант Милеслава Богданова-Мишева,
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Резюме: Командироването в рамките на предоставяне на услуги е нов институт на 
българското трудово право, което поставя нуждата от самостоятелно изследва-
не на приложното му поле. Действащата правна уредба води до извода за безспор-
ното приложение на института при командироване на работник или служител 
на територията на държава-членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия или Конфедерация Швейцария, когато командироването е с цел изпълне-
ние на сключен от работодателя договор за услуги, включително с цел извършване 
на каботажни превози; или за извършване на трудова дейност в предприятие от 
същата група предприятия. Настоящата статия разглежда тези хипотези на 
командироване в рамките на предоставяне на услуги и ги отграничава от случа-
ите, в които приложение намира обикновеното командироване по реда на чл. 121 
от Кодекса на труда и Наредбата за служебните командировки и специализации в 
чужбина.

Ключови думи: командироване, предоставяне на услуги, място на работа

SCOPE OF APPLICATION OF THE POSTING OF WORKERS IN THE 
FRAMEWORK OF PROVISION OF SERVICES

Mileslava Bogdanova-Misheva, PHD student
Labour and Insurance law department, Law faculty 

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Summary: Posting in the framework of the provision of services is a new institute of 
Bulgarian employment law law, which poses the need for an independent study of its scope 
of application. The current legal framework leads to the conclusion of the indisputable 
application of the institute when an employee is posted to the territory of a European 
Union Member State, Iceland, Liechtenstein, Norway or the Swiss Confederation, when 
the travel is for the purposes of performing a service contract executed by the employer, 
including for the performance of cabotage operations; or in order for the employee to 
perform his/her functions under the employment contract at an enterprise of the same 
group of enterprises. This article considers these hypotheses of posting in the framework 
of provision of services and distinguishes them from the cases in which the ordinary 
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business trip regime under art. 121 of the Labor Code and the Ordinance on business trips 
and specializations abroad applies.

Key words: business trips, posting, provision of services, place of work

I. Въведение
Командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на 

услуги, уредено в чл. 121а от Кодекса на труда, е нов институт на българското 
трудово право. Той разкрива съществени сходства с командироването по чл. 121 
от Кодекса на труда, изразяващи се в родовите белези на двата института – вре-
менно изменение в мястото на работа на работника или служителя, за срока на 
което се запазва съществуването на трудовото правоотношение с работодателя. 

Отвъд тези прилики обаче командироването на работници и служители в рам-
ките на предоставяне на услуги разкрива редица конститутивни белези, непо-
знати на командироването по чл. 121 от КТ. Тези белези включват географската 
територия, на която се извършва командироването в рамките на предоставяне на 
услуги; специфичната цел на командироването; взаимното съгласие на страните 
за командироването; и временното за срока на командироването изменение в за-
коновото съдържание на трудовия договор1. 

Това налага да бъде изследван отделно въпросът относно приложното поле 
на командироването в рамките на предоставяне на услуги, като се ограничат хи-
потезите на командироване по чл. 121 от Кодекса на труда и тези, при които 
приложение ще намира специалната разпоредба на чл. 121а от Кодекса на труда. 

II. Приложно поле на командироването в рамките на предоставяне 
на услуги

Командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на 
услуги намира приложение при кумулативното наличие на два елемента. Това са 
задължителният трансграничен елемент на служебното пътуване, извършвано 
на територията на Европейския съюз (1) и наличието на една от следните две ал-
тернативното законоустановени хипотези: командироване за изпълнение на до-
говор за услуги, сключен между работодателя и ползвателя, или командироване 
в предприятие от същата група предприятия (2).

2.1. Задължителност на трансграничния елемент при 
командироването в рамките на командироване на услуги

Специалната уредба на чл. 121а от Кодекса на труда, транспонираща Дирек-
тива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. от-
носно командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги2, има 

1 Богданова-Мишева, М. Конститутивни белези на командироването на работници и служители в 
рамките на предоставяне на услуги. 2020

2 ОВ L 018, 1997 г., стр. 29.
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за цел да осигури свободното движение на работници в рамките на Европейския 
съюз.

Поради това конститутивен белег на командироването в рамките на предос-
тавяне на услуги е географската територия, в която работодателят командиро-
ва работника или служителя. Тази територия е изрично ограничена до терито-
риалните рамки на държавите-членки на Европейския съюз (Австрия, Белгия, 
Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, 
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Слова-
кия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швеция, Хърватия), дър-
жавите от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия) и Конфедерация Швейцария. 

Уредбата на чл. 121а от Кодекса на труда намира приложение само ако на 
територията на съответната държава се прилага правото на Европейския съюз. 
Поради това задължителното наличие на този трансграничен елемент следва да 
бъде изведено пред скоби за целите на анализа на отделните хипотези на коман-
дироване в рамките на предоставяне на услуги. Единствено при служебно пъту-
ване до държава-членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норве-
гия или Конфедерация Швейцария ще се постави въпросът за приложното поле 
на чл. 121а от Кодекса на труда. 

Режимът на командироването в рамките на предоставяне на услуги намира 
съответно приложение при служебни пътувания на работници и служители и до 
т. нар. „най-отдалечени региони“ на Европейския съюз3. По дефиниция това са 
територии, разположени в райони на земното кълбо, които географски са отда-
лечени от континента Европа. Въпреки това обаче тези територии са част от Ев-
ропейския съюз и приложимо в тях е правото на Европейския съюз. Съответно и 
командироването на работници и служители до такива територии следва да бъде 
в приложното поле на чл. 121а от Кодекса на труда, когато са налице и останали-
те елементи от фактическия състав.

Няма да бъде обаче налице трансграничният елемент при командироването 
в рамките на предоставяне на услуги, ако работникът или служителят е коман-
дирован да изпълнява трудовите си функции в отвъдморска страна или терито-
рия на Европейския съюз4. Тези територии са асоциирани към Европейския 
съюз и имат специален статут, съдействащ за тяхното икономическо и социално 
развитие. Въпреки това обаче, отвъдморските страни и територии не са част от 
Европейския съюз и в тях не намира приложение правото на Европейския съюз. 
Съответно служебни пътувания на работници и служители до такива географски 
локации не представляват командироване в рамките на предоставяне на услуги 
по реда на чл. 121а от Кодекса на труда.

Следва да бъде изследван и въпросът дали е налице командироване на ра-
ботник или служител в рамките на предоставяне на услуги, ако същият се на-
мира в „помещение на представителство“ по смисъла на Виенската конвенция 
3 Гваделупа, Френска Гвиана, Реюнион, Мартиника, Майот и Сен Мартен (Франция); Азорските 

острови и Мадейра (Португалия); и Канарските острови (Испания).
4 Територии, свързани конституционно с Дания, Франция или Нидерландия, понастоящем 13 на 

брой.
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за дипломатическите отношения5 или в „консулски помещения“ по смисъла на 
Виенската конвенция за консулските отношения6 на територията на Република 
България с цел изпълнение на трудовите си задължения. Съгласно правилата 
на международното публично право, сградите или частите от сгради, които се 
използват за целите на дипломатически или консулски представителства, са про-
дължение на територията на съответната суверенна държава, чието е представи-
телството. Върху представителството могат да бъдат поставени знамето и герба 
на изпращащата държава7, а на територията на представителството приложение 
намира правото на съответната изпращаща държава. 

Въпреки това обаче не може да бъде направено заключение, че в приложното 
поле на чл. 121а от Кодекса на труда ще попадат случаите, при които български 
работник или служител е командирован за изпълнение на служебните си задъл-
жения в дипломатически или консулски помещения на държава-членка на Ев-
ропейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Конфедерация Швейца-
рия, намиращи се в държавните граници на Република България. Без съмнение 
при тези хипотези няма да бъде налице трансграничният елемент по смисъла на 
чл. 121а от Кодекса на труда, макар за определен период от време работникът 
или служителят да се намира физически под знамето на друга държава. Родов 
белег на командироването е временно изпълнение на същата трудова функция 
извън мястото на постоянната работа8. Това означава изпълнение на трудовите 
задължения на работника или служителя на локация, различна от териториал-
но определеното пространство, където работникът или служителят предоставя 
работната си сила и полага труда си съгласно трудовия си договор9. Мястото 
на работа е населеното място, в което се полага трудът по трудовото правоот-
ношение. Поради това и правният режим на чл. 121а от Кодекса на труда не би 
намирал приложение при специфичната хипотеза на полагане на труд в дипло-
матическо или консулско представителство на изпращаща държава в Република 
България. 

2.2. Хипотези на командироване в рамките на предоставяне  
на услуги 

Както бе разгледано, наличието на трансграничния белег на командироването 
в рамките на предоставяне на услуги в държава-членка на Европейския съюз, 
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Конфедерация Швейцария е предпостав-
ка, без която не може да намери приложение правният режим по чл. 121а от 
Кодекса на труда. Не всяко командироване в тези географски територии обаче 
ще попада в приложното поле на командироването в рамките на предоставя-
не на услуги. Необходимо е кумулативно да бъде налице една от следните две 

5 Обн. в ДВ, бр. 28/1968 г.
6 Обн. в ДВ, бр. 42/1989 г.
7 Чл. 20 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения, съответно чл. 29, ал. 2 от Виен-

ската конвенция за консулските отношения
8 Мръчков, В. Трудово право. С.: Сиби, 2012, с. 304
9 Мръчков, В. Цит. съч., с. 215.
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алтернативни допълнителни предпоставки: командироването да бъде въз основа 
на договор за услуги, сключен между работодателя и ползвателя на услугите (а) 
или командироването да бъде в предприятие от същата група предприятия (б).

2.2.1. Командироване за изпълнение на договор за услуги, сключен между 
работодателя и ползвателя на услугите

Първата хипотеза на командироване в рамките на предоставяне на услуги са 
случаите, в които български работодател командирова работник или служител 
за своя сметка и под свое ръководство въз основата на договор, сключен между 
работодателя и ползвателя на услугите (чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. а) от Кодекса на 
труда). 

На едната страна по този договор за услуги задължително е работодателят, 
с когото командированият работник или служител се намира в активно трудово 
правоотношение. На другата страна е ползвателят на услугата. Доколкото Коде-
ксът на труда не съдържа конкретни изисквания и/или ограничения, следва да 
се приеме в интерес на гражданския оборот и свободата на движение на услуги, 
че става въпрос за лицето, на което работодателят се задължава да предостави 
услугата по силата на сключения договор. Следователно това може да бъде всяко 
физическо или юридическо лице, както и други правни образувания съгласно 
правото на държавата, на чиято територия ще бъде предоставена услугата или 
друго материално право, което намира приложение към договора за услуга.

Определянето на конкретната „услуга“ по договора, сключен между работо-
дателя и ползвателят, е от изключителна важност. Това е така, защото характерът 
на работата на командирования работник или служител задължително следва да 
попада в приложното поле на договора за услуга. Ако характерът на работата не 
е пряко свързан с и не би способствал изпълнението по договора за услуга, ко-
мандироването на съответния работник или служител няма да удовлетвори нуж-
дата на работодателя10 и интересите на ползвателя. Няма да бъде възможно и 
запазването неизменността на трудовата функция на работника или служителя11 
за периода на промяна на мястото на работа, което от своя страна е съществен 
родов белег на командироването.

Доколкото командироването по чл. 121а от Кодекса на труда винаги се харак-
теризира с наличието на трансграничен елемент, такъв задължително следва да е 
налице и по отношение на предоставянето на услугата. Според Министерство на 
труда и социалната политика това означава услугите да се предоставят на полз-
вател, „установен“ в държава-членка, различна от България12. Това становище не 
може да бъде споделено. Използването на критерия „установяване“ предполага 

10 Средкова, К. Трудово право – Специална част: Дял I Индивидуално трудово право. С.: Универ-
ситетско издателство Св. Климент Охридски, 2011, с. 136

11 Милованов, К. Преместване на работниците и служителите на друга работа. С.: Издателство на 
Българската академия на науките, 1972, с. 19

12 Становище на Министерство на труда и социалната политика от 22.06.2017 г. относно прила-
гането на чл. 121а от Кодекса на труда и Наредбата за условията и реда за командироване и 
изпращане в рамките на предоставяне на услуги от български работодатели в други държави 
(„Становище на МТСП от м. юни 2017 г.“)
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да се отчете обичайното пребиваване – за физически лица – и седалището на 
търговско дружество – за юридически лица. Ако критерият за трансграничност-
та при предоставянето на услугите е дали ползвателят е „установен“ извън Репу-
блика България, е възможно да се стигне до ситуация, в която приложното поле 
на чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. а) от КТ се засяга в разрез с целта на закона. 

Така например, при този подход излиза, че няма да бъде налице командиро-
ване в рамките на предоставяне на услуги, ако български работодател сключи 
договор за предоставяне на строителни услуги на друг български работодател – 
ползвател, но при изрична уговорка между страните строителните услуги да 
бъдат предоставени на строителен обект на територията на Германия. В тази 
хипотетична ситуация както работодателят, така и ползвателят са дружества, 
установени, тоест регистрирани на територията на Република България. Реал-
ното предоставяне на услугите (строително-монтажните дейности) обаче ще се 
извършва от командирования работник или служител на територията на друга 
държава-членка на Европейския съюз (Германия). Поради това ще бъде нали-
це трансграничен елемент, налагащ прилагането на режима на командироване в 
рамките на предоставяне на услуги.

Особен интерес представлява въпросът относно приложното поле на коман-
дироването в рамките на предоставяне на услуги в сектора на международния 
сухопътен транспорт13. Поради своята актуалност и комплексност, този въпрос 
ще бъде предмет на самостоятелно изследване. За пълнота на изложението тук 
обаче следва да се посочи, че безспорното приложение на чл. 121а от Кодекса 
на труда в сектора на международния сухопътен транспорт е налице само при 
извършване на каботажни превози14 – вътрешен превоз за чужда сметка или 
срещу възнаграждение, извършван временно в приемаща държава-членка15. По 
смисъла на правото на Европейския съюз, каботажен ще бъде превозът на сто-
ки, извършван от работници и служители на български работодател в рамките 
на държава-членка, когато товарът е натоварен и разтоварен на територията на 
съответната приемаща държава. Изпълнението на трудовите функции на работ-
ниците и служителите, командировани в приемащата държава, за да извършват 
услугата по сухоземен транспорт, попада в приложното поле на командироване-
то в рамките на предоставяне на услуги, независимо от продължителността на 
превоза16.

От гореизложеното съответно може да бъде направен изводът, че следните 
хипотези няма да попаднат в приложното поле на чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. а) от 
Кодекса на труда и няма да е налице командироване на работник или служител 

13 Така в дело C-815/18 на Съда на Европейския съюз. 
14 Съгласно съображение (17) на Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и Съвета 

относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари 
и Съображение (11) на Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета 
относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози.

15 Чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 и чл. 2, т. 7 от Регламент (ЕО) № 1073/2009.
16 Така и Заключение на генералния адвокат по Дело C-815/2018 на Съда на Европейския съюз, 

пара. 121. 
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за изпълнение на договор за услуги, сключен между работодателя и ползвателя 
на услугите:

а) Командироване без изпълнение на трудови функции за срока на 
командировката

На първо място, извън приложното поле правния институт остават случаите, 
в които работникът или служителят е командирован в държава-членка на Ев-
ропейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Конфедерация Швей-
цария за цели, различни от изпълнението на трудовите му функции съгласно 
длъжностната характеристика по трудовия договор. В тази група изключения от 
приложното поле на чл. 121а от Кодекса на труда попадат командирования на ра-
ботници и служители, за да вземат участие в обучения, семинари, конференции 
и други подобни. 

Когато работник или служител бъде с временно изменено място на работа не 
за да изпълнява трудовите си задължения, а за да вземе участие в обучение, се-
минар и др., не е налице предоставяне на услуга. В тези случаи работникът или 
служителят не „полага труд срещу възнаграждение“17 и съответно дейността му 
няма икономически ефект и добавена стойност за работодателя, които да обос-
новат приложението на чл. 121а от КТ.

По аргумент за противното обаче служител ще бъде командирован в рамките 
на предоставяне на услуги, ако целта на пътуването е обучението, семинарът, 
конференцията като услуга. Такива биха били случаите, при които трудовите 
функции на служителя по трудовия му договор с работодателя го поставят в по-
зицията не на участник, а на организатор, лектор, обучител в събитието. Тогава, 
когато провеждането на събитието е в кръга на служебните задължения на слу-
жителя, и работодателят е сключил договор за услуга с ползвателя, служебното 
пътуване на служителя ще попада в приложното поле на чл. 121а от Кодекса на 
труда. Този извод би намирал най-голямо приложение в сектора на образова-
телните услуги, когато предмет на дейност на командироващия работодател е 
провеждане на обучения, тренинги, семинари и други подобни от служители със 
съответната експертиза. 

б) Командироване при липса на сключен договор за услуги между работода-
теля и ползвателя на услугата

На второ място, не представлява командироване в рамките на предоставяне 
на услуги служебно пътуване на работник или служител, когато няма действащ 
сключен договор за услуги между работодателя и ползвател на услугата. Тук 
следва да бъдат отнесени случаите, при които, например, работодателят и полз-
вателят на услугата са в процес за сключване на договор за услуги, което налага 
провеждането на работни срещи за маркетинг, преговори и други подобни. В 
практиката процесът по сключване на договори често налага пътувания и актив-
на комуникация между представители на работодателя и потенциалния ползва-
тел на услугата. Доколкото обаче на този етап все още няма сключен договор за 

17 Становище на МТСП от м. юни 2017 г.
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услуга, не би могла да намери приложение разпоредбата на чл. 121а, ал. 1, т. 1, 
б. а) от Кодекса на труда.

Така направеният извод изглежда напълно ясен за хипотезите, в които трудо-
вите функции на командирования работник или служител по трудовия му дого-
вор с работодателя са пряко свързани с предоставянето на услугата. Например, 
при преговори за сключване на договор за строително-монтажни дейности на 
територията на държава-членка работодателят може да командирова работник от 
строителната си бригада. Този работник би могъл да даде информация относно 
процеса по извършване на строително-монтажните дейности, рискове, срокове 
за изпълнение, организация на процеса и други подобни. Очевидно обаче в рам-
ките на такива опознавателни срещи работникът няма реално да извършва стро-
ителни дейности, доколкото няма все още сключен договор между работодателя 
и ползвателя на услугата. Поради това, доколкото командированият работник 
няма да изпълнява трудовите си функции по длъжностна характеристика, няма 
да е налице командироване по реда на чл. 121а от Кодекса на труда. Правният 
институт на командироването в рамките на предоставяне на услуги ще намери 
приложение едва ако бъде сключен договорът за услуги с ползвателя и работода-
телят командирова строителната бригада за изпълнението му.

Не толкова ясен е обаче разграничителният критерии между приложното 
поле на командироването по чл. 121 и чл. 121а от Кодекса на труда, когато няма 
сключен договор за услуги между работодателя и ползвателя, но командирова-
ният работник или служител изпълнява трудовите си функции по време на слу-
жебното си пътуване. Така например, в характера на работата на един служител, 
отговарящ за развитието на бизнеса и увеличаване на продажбите на работодате-
ля, е да провежда срещи с потенциални нови клиенти – ползватели на услугата. 
Ако такъв служител бъде командирован в държава-членка на Европейския съюз, 
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Конфедерация Швейцария, за да прего-
варя за сключването на договор с нов ползвател на услугата, формално ще бъде 
налице временно изменение на мястото на работа на служителя. Поради липсата 
на сключен договор за услуги обаче, командироването няма да попада в прилож-
ното поле на чл. 121а от Кодекса на труда. Ако междувременно пък бъде склю-
чен такъв договор между работодателя и ползвателя, последващите служебни 
пътувания на служителя ще следва да се квалифицират като командироване в 
рамките на предоставяне на услуги. Подобен подход е вътрешнопротиворечив и 
необоснован, доколкото трудовите функции на работника или служителя в двата 
момента са едни и същи и не се повлияват от сключването на договора за услуги. 
Поради това не би следвало командироването и в двете хипотези да бъде подчи-
нено на различен правен режим – първо на този по чл. 121 от Кодекса на труда, а 
след сключването на договора за услуги – по чл. 121а от Кодекса на труда. 

Считам, че в подобни казуси следва да се подхожда с конкретен анализ на 
трудовите функции на съответния работник или служител, за да се направи пре-
ценка дали командироването попада в приложното поле на чл. 121а от Кодекса 
на труда. Макар законодателят да не е предвидил изрично такъв подход, аргу-
менти в полза на приложението му могат да бъдат изведени по аналогия от прав-
ния институт на командироването на територията на Република България. 



399

По изричната разпоредба на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за командировките в 
страната18 не се считат за командировани работници и служители които извърш-
ват постоянната си работа през времето на пътуването, изпълняват служебните 
си задачи в границите на населените места, където е мястото им на работа, или 
пътуват като пласьори на материали, стоки, продукция и в други случаи по граж-
дански договори без предварително определен маршрут и възнаграждението им 
се определя в процент върху реализирания приход-оборот. По този начин зако-
нодателят отчита, че определени длъжности имат като присъща особеност необ-
ходимостта от пътуване и промяна на уговореното между страните по трудово-
то правоотношение място на работа. Поради това работниците и служителите, 
които ги изпълняват, не следва да се считат за командировани. Така например, 
за шофьори, летци, машинисти и други подобни пътуването е нормалният начин 
за изпълнение на трудовата им функция и не е налице командировка19 със след-
ващите от това последици от Кодекса на труда и Наредбата за командировките 
в страната.

Намирам, че следва да бъде приложен сходен подход при определянето на 
приложното поле на командироването в рамките на предоставяне на услуги. 
Ако присъщо за трудовата функция на работник или служител с място на работа 
по трудов договор в Република България е да изпълнява трудовите си функции 
включително на територията на държава-членка на Европейския съюз, Ислан-
дия, Лихтенщайн, Норвегия и Конфедерация Швейцария, то няма да намира 
приложение правният институт на чл. 121а от Кодекса на труда. Връщайки се 
на предложения пример, служител, който по трудова функция следва да води 
преговори за сключване на договори с нови потенциални бизнес партньори на 
територията на Европейския съюз, не предоставя услуги по време на команди-
ровките си. Такъв служител следва да бъде командирован по общия ред на чл. 
121 от Кодекса на труда и Наредбата за служебните командировки и специали-
зации в чужбина20, като липсата или наличието на сключен договор за услуга 
между работодателя и ползвателя на услугата е неотносима.

в) Транзитно преминаване през държави-членки при предоставяне на транс-
портни услуги

На трето място, извън приложното поле на чл. 121а от Кодекса на труда ос-
тава командироването на работници и служители в общата хипотеза на между-
народния транспорт, когато работодател – българско транспортно предприятие 
командирова работник или служител (шофьор) за изпълнение на сключен дого-
вор за транспортна услуга, освен в разгледаните по-горе случаи на извършвани 
каботажни превози21. 

Този извод е резултат от необходимостта работникът или служителят за 
ограничен период извършва работа на територията на държава членка, която е 

18 Обн. в ДВ, бр. 11/1987 г.
19 Мръчков, В. Възникване и изменение на трудовото правоотношение – Във: Мръчков, В. Комен-

тар на Кодекса на труда. С.: Сиби, 2016, с. 370.
20 Обн. в ДВ, бр. 50/2004 г.
21 Така и в Становище на МТСП от м. юни 2017 г.
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различна от държавата членка, в която той обичайно работи22. За да бъде прило-
жен правният режим на командироването в рамките на предоставяне на услуги, 
е необходимо командированият работник или служител да има достатъчна връз-
ка с територията, на която е командирован да предостави услугата. Тази прецен-
ка следва да се извършва за всеки отделен случай въз основа на съвкупност от 
признаци, сред които местоположението на лицето, за което са предназначени 
въпросните услуги, мястото, където се организират превозите и шофьорите по-
лучават задачите си, както и мястото, на което те се връщат след приключване 
на работата си23. 

Може обаче да се сподели мнението, че в общия случай на извършване на 
международен сухопътен транспорт обикновеният транзит до държава членка 
или обикновеният трансграничен превоз не представляват командироване в рам-
ките на предоставяне на услуги. При тези хипотези няма как да се установи 
каквато и да било материално значима връзка между шофьора и държавата член-
ка, през която той преминава24, поради което следва да бъде прилаган общият 
режим на командироването по чл. 121 от Кодекса на труда.

2.2.2. Командироване за извършване на трудова дейност в предприятие от 
същата група предприятия, към която принадлежи работодателят

Втората хипотеза на командироване в рамките на предоставяне на услуги са 
случаите, при които български работодател командирова работник или служител 
в предприятие от същата група предприятия (чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. б) от КТ). 
Група предприятия са „две или повече свързани предприятия, като: едното пред-
приятие по отношение на другото предприятие пряко или непряко притежава 
преимуществен дял от записания капитал на второто предприятие; контролира 
по-голямата част от гласовете, свързани с емитирания от второто предприятие 
акционерен капитал; има право да назначава повече от половината членове на 
административния, управителния или надзорния орган на второто предприя-
тие, или предприятията се намират под единното управление на предприятието 
майка.“25

От определението може да се изведе изводът, че командироване в рамките на 
предоставяне на услуги е налице, когато работодателят и предприятието, в което 
е командирован работникът или служителят, се намират в корпоративна зависи-
мост едно спрямо друго или са под единното управление на предприятие майка. 
Така на практика основанието за командироване в рамките на предоставяне на 
услуги в хипотезата на чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. б) от КТ се оказва със силно ограни-
чено приложно поле, доколкото предполага упражняване на контрол от едното 
предприятие върху другото или наличието на общо дружество-майка за двете 
дружества. Тези условия са трудно изпълними в международни корпоративни 
структури, които, включително по регулаторни причини, често структурират 
22 Чл. 2, ал. 1 от Директива 96/71/ЕО.
23 Заключение на генералния адвокат по Дело C-815/2018 на Съда на Европейския съюз, пара. 105. 
24 Заключение на генералния адвокат по Дело C-815/2018 на Съда на Европейския съюз, пара. 99 
25 Съгласно § 1, т. 2а от Допълнителните разпоредби на КТ във връзка с § 1, т. 5 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, обн. в ДВ, бр. 33/2016 г.
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бизнеса си в различни географски региони под контрола на различни друже-
ства-майки. Поради това в случаите, когато не може да бъде доказана команди-
ровка в същата група предприятие, приложение следва да намери общият режим 
на командироването по чл. 121 от Кодекса на труда и Наредбата за служебните 
командировки и специализации в чужбина. 

Не е правно изключено, разбира се, командироването на работника или слу-
жителя да отговаря на изискванията на чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. а) от Кодекса на 
труда и да се остане в приложното поле на командироването в рамките на пре-
доставяне на услуги въз основа на сключения между работодателя и предприя-
тието от групата, имащо качество на ползвател по договора за услуги.

При хипотезата на командироване в рамките на предоставяне на услуги в 
същата група предприятие остава изискването налице да бъде обсъденият вече 
трансграничен елемент, поради което приемащото предприятие следва да бъде 
на територията на държава-членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтен-
щайн, Норвегия или Конфедерация Швейцария.

И тук, както бе разгледано по-горе, командироването на работника и служи-
телят ще попада в приложното поле на чл. 121а от Кодекса на труда дотолкова, 
доколкото е свързано с изпълнението на трудовите функции на лицето по склю-
чения с работодателя трудов договор. По изложените съображения служебни 
пътувания на работници и служители с цел участие в семинари, обучения, тийм-
билдинг и други подобни следва да се извършват по общия режим на командиро-
ването по чл. 121 от Кодекса на труда и Наредбата за служебните командировки 
и специализации в чужбина. 

В този контекст се поставя и въпросът дали служебните пътувания на коман-
дировани лица за участие в работни срещи в предприятия от същата корпоратив-
на група попада в приложното поле на чл. 121а от Кодекса на труда. Отговорът 
на Министерство на труда и социалната политика е отрицателен по съображе-
ния, че в тези случаи не се извършва дейност, при която да се полага труд срещу 
възнаграждение26. Тази аргументация обаче противоречи на идеята за „работни 
срещи“, при които работници и служители се събират с цел обсъждане на теку-
щи задачи, вземане на решения, изпълняване на заложени цели и други подобни. 
Всички тези дейности предполагат, че служителите изпълняват дейността си по 
трудов договор, за извършването на която им се изплаща трудово възнагражде-
ние. В този смисъл не може да бъде споделено становището, че работните срещи 
попадат в „дейност, при която не се полага труд срещу възнаграждение“. 

Намирам, че въпросът дали участието в работна среща следва да попадне 
в приложното поле на чл. 121 или чл. 121а от Кодекса на труда трябва да се 
изследва във всеки отделен случай въз основа на конкретните факти. Ако трудо-
вите функции на служителя водят до извод за присъщо пътуване с оглед изпъл-
нението им, например при регионални функции, командироването би следвало 
да бъде извън извършвано по реда на чл. 121 от Кодекса на труда27. Във всички 
останали случаи обаче участието в работна среща предполага полагане на труд и 

26 Становище на МТСП от м. юни 2017 г.
27 Виж горе част 2.2.1.б
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генериране на добавена стойност за работодателя, поради което ще бъде налице 
командироване в рамките на предоставяне на услуги. 

ІІІ. Заключение
Въз основа на направения анализ може да бъде направен изводът, че в прилож-

ното поле на чл. 121а от Кодекса на труда безспорно попадат следните хипотези 
на командироване на територията на държава-членка на Европейския съюз, Ис-
ландия, Лихтенщайн, Норвегия или Конфедерация Швейцария: командироване-
то на работник или служител за изпълнение на сключен от работодателя договор 
за услуги, включително за целите на извършване на каботажни превози в меж-
дународния сухоземен транспорт; и командироването на работник или служител 
за извършване на трудова дейност в предприятие от същата група предприятия.

Извън приложното поле на командироването в рамките на предоставяне на 
услуги категорично остават командировките в трети държави и случаите на ко-
мандироване в рамките на Европейския съюз, при които работниците и служите-
лите не извършват трудова дейност съгласно трудовия си договор, поради което 
не генерират стойност за работодателя. 

Особено предизвикателство обаче остава квалифицирането на хипотезите, 
при които не може да бъде изначално категорично определен правният режим на 
командироването, особено в сферата на международния сухопътен транспорт, и 
преценката дали се прилага правният режим на чл. 121 или чл. 121а от Кодекса 
на труда следва да бъде извършвана въз основа на конкретните факти в съответ-
ния казус. 
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Резюме: Предмет на изложението в доклада е въведеният с чл. 36 от Регламент 
(ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета нов институт на т.нар. 
„синтетично“ вторично производство по несъстоятелност. Изследвани са пред-
поставките за възникване на института, неговата същност и недостатъците на 
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Summary: The subject of the report is the implemented in art. 36 of Regulation (EU) 
2015/848 of the European Parliament and of the Council institute of the so-called 
“synthetic” secondary insolvency proceedings. The report examines the historic 
background of the institute, its essence, as well as the weaknesses of the provisions that 
govern it.
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I. Уводни бележки
С оглед членството на България в Европейския съюз, по въпросите относно 

производствата по несъстоятелност, образувани пред български съд, се прилага 
Правото на Европейския съюз. Основните нормативни актове в тази област са 
Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. относно производството 
по несъстоятелност1 (Регламент 1346/2000), приложим за производства, образу-
вани преди 26.06.2017 г., и Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и 
на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност2 (Регла-
мент 2015/848), приложим за производства, образувани на и след 26.06.2017 г.

1 Обнародван в Официален вестник на Европейския съюз, бр. 160 от 30.06.2000 г., отменен, счи-
тано от 25.06.2017 г., вкл.

2 Обнародван в Официален вестник на Европейския съюз, бр. 141 от 05.06.2015 г., в сила от 
26.06.2017 г.
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Макар новият Регламент 2015/848 да не внесе твърде радикални промени, 
с него бяха въведени много нови разпоредби, кодифициращи опита и добрите 
практики по прилагането на стария Регламент 1346/2000.

Една подобна практика е възприета в чл. 36 от Регламент 2015/848, с който 
се въвежда института на т.нар. „синтетично“3 вторично производство по несъс-
тоятелност. Разпоредбата въплъщава зародила се във Великобритания практика 
да се избягва откриването на реално вторично производство по несъстоятелност 
като за целта синдика поема задължение към чуждестранните кредитори в съ-
ответната страна, че вземанията им ще бъдат удовлетворени както, ако такова 
действително е било открито.

Настоящият труд има за цел да разгледа предпоставките за въвеждането на 
този нов институт, както и неговата същност и особености. Регламент 2015/848 
не дава пълноценна уредба на процедура и поради което са налице празноти, 
които ще трябва да бъдат попълвани от практиката в хода на приложението му. 
Поради това, считам, че въпросът е актуален и следва да бъде предмет на ин-
тензивни научни изследвания както с оглед преодоляването на законодателните 
недостатъци, така и с цел стимулиране на бъдещи законодателни промени.

II. Предпоставки за възникване4

Първообразът на това производство се заражда във Великобритания. Тради-
ционно в Западна Европа оперират конгломерати с огромни финансови ресурси. 
Самото Обединено кралство е един от най-големите финансови центрове в Евро-
па. Поради това, когато някой от опериращите там огромни групи от дружества, 
притежаващи активи и работещи предприятия в множество държави, изпадне в 
несъстоятелност, започва едно дълго и тежко главно производство по несъстоя-
телност, често придружено с няколко вторични производства. Това създава про-
блеми най-вече за кредиторите в главното производство, тъй като провеждането 
на множество вторични производства в чужди държави крие рискове за интере-
сите им с оглед непредвидимостта на тези производства, породена от разликите 
в местните законодателства и назначаването на отделни синдици. Отделно, на-
личието на множество производства е свързано с доста по-големи разноски по 
издръжката им. 

Основният проблем обаче се оказва в това, че често предприятията на тези 
длъжници струват много повече като единна работеща система, отколкото ако 
бъдат продавани като отделни активи или предприятия, което е и основната цел 
на вторичното производство по стария Регламент 1346/2000.

В опит да преодолеят този проблем на стария регламент, великобритански-
те юристи откриват и започват да се позовават пред своите съдилища на стар 

3 Терминът не е легален, но е възприет в теорията. Смисълът, който се влага е, че това е една съз-
дадена от практиката процедура, която не е под надзора и санкцията на местния съд, но изрично 
гарантира правата на местните кредитори, подобно на класическото вторично производство по 
несъстоятелност.

4 Вж. по-подробно Csőke, Andrea. Opening secondary proceedings. The right to give an undertaking in 
order to avoid a secondary insolvency proceeding, p.2
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прецедент5 от 19-ти век, според който администраторът на несъстоятелността 
(т.е. синдика6) в Англия е служител на съда и като такъв той трябва да бъде чес-
тен, почтен и принципен. Последващата практика7 развива това възприятие до 
разбирането, че служителите на съда следва да действат по почтен начин, дори 
ако това би довело до престъпването на права, от които определени лица иначе 
биха се ползвали, в случай, че правните норми бяха стриктно спазени. Основа-
вайки се на това, английските съдии, ръководещи главните производства по не-
състоятелност, започват да овластяват синдиците да обещават, както и реално да 
извършват, плащания на местни кредитори от други държави, в замяна на което 
последните да не искат откриване на вторични производства в държавите си.

Така на практика се постига преодоляване на праволинейността на стария 
Регламент за несъстоятелността и синдиците в производствата открити в Англия 
успяват да управляват и осребряват цялата маса на несъстоятелността на длъж-
ниците без значение къде се намират отделните активи. 

Доколкото обаче възможността за използване на такова „изкуствено“ или 
„синтетично“ вторично производство по несъстоятелност липсва в останалите 
държави-членки, с оглед законодателствата им, те се оказват в една по-неблаго-
приятна позиция. Това е преодоляно като с новия Регламент 2015/848 се въвежда 
такава възможност за производствата във всички държави-членки.

III. Същност 
1. Достижението на английските юристи е имплементирано в единадесетте 

параграфа на член 36 от Регламент 2015/848. На практика, на синдика в главното 
производство се дава възможност да избегне откриването на вторично произ-
водство по несъстоятелност в дадена държава-членка като поеме едностранно 
задължение8 по отношение на активите, намиращи се в нея, изразяващо се в 
това, че когато активите или събраните от осребряването им средства биват раз-
пределяни, синдикът ще съобрази разпределянето с правата и привилегиите, 
които местните кредитори биха имали по своето законодателство, ако вторично-
то производство все пак беше открито там. Първият параграф предвижда още и 
че задължението следва подробно да посочва каква е стойността на наличните 
активи и какви са възможностите за реализирането им. В параграф 2 се посочва, 

5 Дело Condon, ex parte James [1874-80].
6 За улеснение на читателя нататък в текста, вместо терминът “insolvency practitioner” или много-

бройните му преводи и синоними, ще бъде използван единствено терминът „синдик“, доколкото 
това е единствената подобна фигура по нашето законодателство и заместването й с неутрални 
синоними не би допринесло към полезността или яснотата на настоящия труд.

7 По-конкретно дела Collins & Aikman (High Court of Justice Chancery Division Companies Court, 
15.07.2005, No. 4717-4725/2005) и MG Rover (High Court of Justice Birmingham, 30.03.2006, No. 
2377/2006)

8 Терминът “to give an undertaking”, използван в английската версия на Регламент 2015/848 може 
да се преведе както като „поемане на задължение“ (както е сторено в официалния превод на бъл-
гарски), така и като „гарантиране”, което, според мен, повече се доближава до действителния 
смисъл на института. За улеснение на читателя, нататък в текста ще бъде използван вариантът, 
даден в официалния превод на Регламента на български.
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че конкретизирането на наличните активи и стойността им се определя към мо-
мента на поемане на задължението. Въпросът от кой момент следва да се счита 
за поето задължението ще бъде разгледан в т.2 по-долу.

С поемането на горното задължение синдикът в главното производство може 
да управлява и осребрява имуществото, намиращото се в друга държава, така 
както, ако същото се намираше в държавата, в която е назначен, т.е. прилагайки 
нейното право. 

От друга страна, след успешното осребряване на това имущество, за разпре-
делението на получените от него средства ще се прилага законодателството на 
другата държава, така като ако в нея беше открито вторично производство по 
несъстоятелност. Тази уредба, обаче, създава една неяснота какво точно е имал 
предвид европейският законодател9. Дали, че ще се прилагат правилата на дру-
гата държава като наред с местните кредитори в разпределението се включат и 
кредиторите от главното производство, които надлежно са си предявили взема-
нията? Или, че разпределението ще се извършва ексклузивно между местните 
кредитори?

Доколкото втората хипотеза би звучала по-привлекателно за местните креди-
тори и би ги стимулирала да одобрят предложеното от синдика поемане на задъл-
жение, то смятам, че по-реалистично е законодателят да е имал предвид първата 
хипотеза. В крайна сметка, при откриване на класическо вторично производство, 
в него могат да предявят вземанията си всички кредитори, включително и тези с 
вече приети вземания в главното производство. Следователно, включването и на 
кредитори от главното производство при разпределението на средства, получени 
в следствие на успешно проведено синтетично вторично производство, не би 
поставило местните кредитори в по-неблагоприятна позиция. 

Във всички случаи, непрецизността на разпоредбата би довела до множество 
противоречиви решения на различните съдилища в хода на прилагането й, освен 
ако не бъде ревизирана или поне не бъде дадено тълкуване от Съда на Европей-
ския съюз.

2. Предвижда се поемането на задължението да става в писмена форма на 
официалния език или на един от официалните езици на държавата-членка, къде-
то е следвало да се открие вторичното производство по несъстоятелност. Пред-
вижда се спрямо него да се приложат изискванията за форма и одобрение, докол-
кото има такива, приложими относно разпределяне10 (на средства) съобразно 
законодателството на държавата, в която е открито главното производство.

Що се отнася до въпроса към кой момент задължението се счита за „поето“ 
с оглед фиксиране на установеното наличното имущество и неговата оценка, 
то доколкото поемането става във писмена форма, това следва да се посочи в 
самия акт от синдика. Отделно, тъй като процедурата е предвидена като извън-
съдебна, няма съдебен акт, който да се съобщава на страните, за да влезе в сила. 

9 Arts, Robert. Main and Secondary Proceedings in the recast of the European Insolvency Regulation, 
p.9-10

10 В официалният превод на Регламента думата “distributions” е преведена като „разпространение-
то“. Считам този превод за грешен и че вложеният смисъл визира формалности относно разпре-
деление на средства на кредиторите в производството.



407

Кредиторите разглеждат предложението за поемане на задължение по чл.36 на 
синдика и решават или да го одобрят, или да го отхвърлят.

3. Параграф 5 на чл.36 предвижда, че поетото задължение следва да бъде одо-
брено от известните местни кредитори.

Тук следва, на първо място, да се посочи, че регламентът не дава яснота нито 
кои кредитори следва да се третират като известни. Най-логично е тълкуването, 
че под известни кредитори се има предвид такива, които присъстват в търгов-
ските книги11 на длъжника и отнасящи се за предприятието му в тази държава. 

По отношение на това кои кредитори са местни е налице дефиниция, посо-
чена в параграф 11 на чл. 2 от Регламента, според която такива са кредитори, 
чиито вземания към длъжника са възникнали от или във връзка с дейността на 
предприятието, намиращо се в държава-членка, различна от държавата-членка в 
която се намира центъра на основните интереси на длъжника. 

С други думи, Регламентът не ограничава местните кредитори само до тези 
които имат местоживеене или са регистрирани в съответната държава-членка, в 
която е можело да се открие вторично производство по несъстоятелност.

Така установените известни местни кредитори следва да одобрят поетото за-
дължение съобразно правилата на одобряване на план за оздравяване в държава-
та-членка, където е следвало да се открие вторичното производство. Синдикът 
има задължение да информира тези кредитори относно самото задължение, пра-
вилата и процедурите по приемането му и дали е било одобрено или отхвърлено.

Прави впечатление, че законодателят не е дал възможност на кредиторите 
от главното производство по несъстоятелност да вземат участие в одобряването 
на задължението. Както вече беше посочено по-горе, при последващо разпре-
деление на средства от осребряване на активи от другата държава-членка, те би 
трябвало да участват в него, поради което имат интерес да участват и при обсъж-
дането и гласуването на конкретното задължение.

Може да се приеме, че доколкото задължението се предлага и договаря от 
синдика в главното производство, то същия, доколкото в общия случай е избран 
от кредиторите в главното производство, би защитил техните интереси макси-
мално. Дори е възможно действията му да са основани на конкретни решения и/
или инструкции от кредиторите в главното производство.

4. Параграфи 7, 8 и 9 предвиждат няколко механизма за защита правата на 
местните кредитори в хода на изпълнението на поетото задължение.

Параграф 7 предвижда синдикът предварително да уведомява местните кре-
дитори за намерението си да разпределя включените в задължението активи или 
средства, получени от осребряването им. На кредиторите се дава възможност, в 
случай, че разпределението противоречи на поетото задължение или на прило-
жимото право, да предявят възражение срещу разпределението. Възражението 
се подава пред съда, открил главното производство. Разпределението се спира, 
докато съда се произнесе по възражението.
11 Драгиев, Д. „Презграничното производство по несъстоятелност: Актуални въпроси в светлината 

на изменението на Регламента на ЕС относно производството по несъстоятелност“. В: Ставру, 
Ст., Т. Евгениева, Н. Павлевчев. Сборник „Предизвикай: несъстоятелността!“. С., Сиела Норма 
АД, 2018, стр.343
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Параграф 8 дава възможност на местните кредитори да искат от съда, открил 
главното производство по несъстоятелност да задължи синдика да предприеме 
подходящи мерки, съобразно законодателството на държавата по главното про-
изводство, чрез които да се осигури изпълнението на задължението.

Тук разпоредбата не дава яснота кой следва да определи какви мерки биха 
били „подходящи“ – съда или синдика. Логично е синдикът, като най-запознат с 
наличните активи и собствените му действия по изпълнение на задължението, 
сам да може да прецени дали и какви мерки е необходимо да бъдат предприети. 
От друга страна, след като се е наложило кредитор да сезира съда, очевидно син-
дикът или не иска, или не смята, че е необходимо да се взимат някакви мерки. 
Поради което считам, че именно съдът следва да прецени дали и какви мерки 
да се вземат от синдика, с оглед надлежното изпълнение на задължението към 
местните кредитори.

Параграф 9 предоставя на местните кредитори възможността да искат и от 
съда на държавата-членка, в която е следвало да се открие вторично производ-
ство, да се вземат временни или предпазни мерки за осигуряване надлежното 
изпълнение на задължението.

5. Параграф 10 предвижда отговорност на синдика за всякакви вреди, причи-
нени на местните кредитори в следствие на неизпълнението на задълженията и 
изискванията посочени в чл.36 от Регламента.

Тази разпоредба отново е насочена към защита правата и интересите на мест-
ните кредитори. Същата обаче е твърде обща и има голяма вероятност да не 
изпълни целите, за които е предвидена12.

На първо място не е ясно кой е легитимиран на подаде подобен иск за вреди – 
всеки местен кредитор самостоятелно, всички кредитори колективно, синдика в 
едно последващо класическо вторично производство по несъстоятелност и т.н. 
Не е ясно и кой би бил компетентният съд – този на главното или този на вто-
ричното производство? Остава и въпросът къде следва да се счита вредата за 
настъпила?

Може да се предположи, че така поставените въпроси са оставени за отговор 
от законодателствата на всяка от държавите-членки, които да доразвият дадената 
с регламента обща нормативна рамка.

6. Параграф 6 предвижда, че поетото и одобрено задължение обвързва масата 
на несъстоятелността. В случай на образуване, все пак, на класическо вторично 
производство по несъстоятелност, синдикът следва да прехвърли всички активи, 
които е изнесъл от територията на държавата-членка след поемането на задъл-
жението, респ. всички средства, получени от осребряването им, на синдика във 
вторичното производство по несъстоятелност.

Считам, че тук отново законодателят не е бил съвсем прецизен и е оставил 
място за различни интерпретации какво означава масата на несъстоятелността 
да е обвързана. Съобразно второто изречение на параграфа, най-логичния извод 
е, че в случай на нужда от връщане на получени активи или средства от осребря-
ването им от масата на несъстоятелността на главното производство към масата 

12 Arts, Robert. Op. cit., p. 21
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на несъстоятелността на вторичното, то кредиторите, синдика или съда в глав-
ното производство не биха могли да се противопоставят на връщането или да го 
предотвратят.

7. Предвиденото в параграф 6 връщане на активи се предпоставя от образува-
не на вторично производство въпреки поетото задължение. Основанията за това 
са посочени в чл. 37, параграф 2 от Регламента.

Разпоредбата предвижда възможност да се открие вторично производство по 
несъстоятелност, въпреки влязлото в сила задължение по чл.36, ако в срок от 30 
дни, считано от получаване на известието за одобряване на задължението постъ-
пи молба за това.

Тази разпоредба също не е прецизна и би създала проблеми относно при-
лагането й. На първо място, не е ясно кой би могъл да подаде подобна молба – 
някой от известните местни кредитори или всеки местен кредитор. Началният 
момент на срока – от получаване на известието, че задължението е одобрено, 
предполага, че този срок е за известните местни кредитори. Логично е, ако из-
вестен на синдика местен кредитор не е участвал в гласуването за одобрението 
на задължението или е гласувал против да се опита да защити интереса си по 
този начин.

Остава въпросът какво се случва, ако даден местен кредитор не е бил извес-
тен на синдика, не е присъствал на гласуването и все пак е разбрал за него и е 
подал молба по чл.37, пар. 2 от Регламента срещу одобреното задължение? Тази 
молба следва ли да бъде уважена и за нея тече ли 30-дневния срок за подаването 
й и от кой момент? Доколкото Регламентът не дава отговор на тези въпроси, ще 
трябва да се следи внимателно практиката по прилагането му.

8. Ако все пак се подаде молба за откриване на вторично производство по не-
състоятелност, съобразно чл.38, пар. 1 от Регламента, компетентният съд следва 
да уведоми синдика в главното производство. Той от своя страна има възмож-
ност (съобразно пар. 2) да поиска такова производство да не се открива, ако ус-
пее да убеди съда, че, в случаите на поето задължение по чл.36, пар.1, условията 
на същото адекватно защитават общите интереси на местните кредитори.

В крайна сметка, макар местният съд да няма възможност за контрол при 
процедурата по одобряване от известните местни кредитори на задължението по 
чл.36 към момента на неговото гласуване, в условията на чл. 38, пар. 2, се оставя 
изцяло на неговата преценка дали да открие вторично производство и по този 
начин на практика да отмени с обратна сила одобреното от кредиторите задъл-
жение на синдика по чл.36, пар.1 от Регламента.

IV. Заключение
Въвеждането на синтетичното вторично производство по несъстоятелност е 

голяма крачка напред в развитието на законодателството на Европейския съюз в 
областта на несъстоятелността. Наред с множеството нови възможности, които 
предоставя, може би най-ценното качество на това производство е, че то в край-
на сметка не е вторично производство и не носи неговите недостатъци.
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Чрез него се дава възможност на местните кредитори да защитят максимал-
но своите интереси, без нуждата чрез класическото вторично производство да 
се разпилява и фрагментира масата на несъстоятелността и по-конкретно рабо-
тещите предприятия на длъжника в държави-членки, различни от центъра на 
основните му интереси. Това, в крайна сметка дава реална възможност за пости-
гане на оздравяване на длъжника в главното производство по несъстоятелност 
благодарение на предприятията му в чужбина, които могат да запазят иконо-
мическата си дейност по контрола на синдика в главното производство. С това 
се постига също и един немаловажен социален ефект, а именно запазването на 
работа на работниците и служителите в тези предприятия.

Въпреки посочените предимства и възможности на синтетичното производ-
ство, маркираните пропуски и слабости в неговата уредба биха могли да компро-
метират неговото приложение в практиката. Безспорно е нужна законодателна 
инициатива от страна на Европейския съюз, насочена към усъвършенстване и 
доразвиване на въведения институт в производството по несъстоятелност. 
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ИМПЕРАТИВНИ ИЛИ ДИСПОЗИТИВНИ СА НОРМИТЕ  
НА ЧЛ. 125, АЛ. 2 И ЧЛ. 125, АЛ. 3 ТЗ?

Докторант Георг Шиков
Катедра „Частноправни науки“ в ЮФ на УНСС,

email: georgshikov@gmail.com

Резюме: Докладът анализира правния характер на нормите, уреждащи правото 
на напускане от дружество с ограничена отговорност и правните последици от 
неговото упражняване. От определянето на тези норми като диспозитивни или 
императивни зависи дали правните субекти могат да се отклонят от тяхното 
предписание. В доклада са разгледани въпросите относно допустимостта на уго-
ворки, различаващи се от правилата, които чл. 125, ал. 2 ТЗ и чл. 125, ал. 3 ТЗ 
уреждат. По-конкретно, анализирани са въпросите относно допустимостта на 
уговорки за различен срок на предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ, по-тежка форма, 
различен адресат и др. Изследван е и въпросът за допустимостта на уговорка, 
уреждаща различни начини за определяне на равностойността на дружествения 
дял на напуснал съдружник.

Ключови думи: ООД, членствено правоотношение, право на напускане, диспози-
тивнии императивни норми

IMPERATIVE OR DISPOSITIVE ARE THE NORMS OF ART. 125, PARA. 2 
AND ART. 125, PARA. 3 FROM THE COMMERCE ACT?

Georg Shikov, PhD student
Private Legal Studies Department, University of national and world economy

Summary: The report analyzes the legal nature of the rules governing the right to withdraw 
from a limited liability company and the legal consequences of exercising the right of 
withdrawal. Whether the legal persons are entitled to deviate from the prescription of 
these norms shall depend on their qualification as dispositive or imperative legal norms. 
The report further addresses the question of admissibility of any stipulations, which differ 
from the rules of art. 125, para. 2 Commerce Act and art. 125, para. 3 Commerce Act. In 
particular, the report analyzes the issues regarding the admissibility of any stipulations 
providing for a different term of the notice under art. 125, para. 2 Commerce Act, different 
form, different addressee of the notice, etc. Additionally, the report examines the question 
of admissibility of a stipulation for determination of a different method for calculation of 
the company share of the shareholder that has withdrawn from the company. 
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Key words: Limited liability company, membership relationship, right of withdrawal, 
dispositive or imperative norms

§ 1. Увод
Българската правна система урежда правото на всеки съдружник в ООД да 

прекрати едностранно своето членство в дружеството при наличието на пред-
поставките на чл. 125, ал. 2 ТЗ1. Правото на напускане от ООД2 е доброволен 
способ за прекратяване на членственото правоотношение от съдружник, който 
не зависи от волята на дружеството и останалите съдружници3. Затова то се оп-
ределя като продължение на принципа за автономия на волята4. Чрез упражня-
ването му съдружникът може да преодолее забраната за свободно разпореждане 
с дружествения дял от ООД (арг. от чл. 129, ал. 1 ТЗ)5. 

Последиците от прекратяване на членственото отношение в ООД се уреждат 
в чл. 125, ал. 3 ТЗ6. Тази норма е приложима и при едностранно прекратяване 
на членството по реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ. Затова след надлежното упражнява-
не на правото по чл. 125, ал. 2 ТЗ за напусналия съдружник възниква право на 
вземане за стойността на неговия дружествен дял, който трябва да бъде опре-
делен съгласно счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило 
прекратяването. 

По начало част от нормите за ООД в Търговския закон се определят като 
диспозитивни7. Останалата част от нормите обаче е императивна8. Настоящия 
труд цели да анализира именно характера на нормите на чл. 125, ал. 2 и 3 ТЗ – 
дали те са императивни или диспозитивни. От отговора на този въпрос зависи 
дали съдружниците в ООД могат да се отклонят от предписанието на тези норми 
чрез различни уговорки в дружествения договор. А ако de lege lata такава въз-
можността за отклонение от предписанията на чл. 125, ал. 2 и 3 съществува, то 
тогава докъде се простира договорната свобода на съдружниците?

1 Чл. 125, ал. 2 от Търговския закон (Обн. ДВ. бр.48 от 18 Юни 199(1) г., многократно изменян и 
допълван) гласи: „Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено пред-
известие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването”

2 Терминът „право на напускане” ще бъде използван в настоящия труд, когато написаното се отна-
ся за правото по чл. 125, ал. 2 ТЗ, доколкото се е утвърдил в правната доктрина. вж. Герджиков, 
О., Коментар на Търговския закон, Книга втора (чл. 113-157), С., Софи-Р, 2000, с. 410, Григоров, 
Г. Дружество с ограничена отговорност, С., Конис, 1994, с. 186, Калайджиев, А., Търговски дру-
жества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност, С., Сиби, 2014 с. 260, Сте-
фанов, Г., Търговско дружествено право, В.Т., Абагар, 2018, с. 351.

3 Така в Решение № 46 от 22.04.2010 г. по т. д. № 500/2009 г., II т.о. на ВКС.
4 Калайджиев, A, Цит. съч., с. 260.
5 Герджиков, O., Цит. съч., с. 409.
6 Чл. 125, ал. 3 от Търговския закон гласи: „Имуществените последици се уреждат въз основа на 

счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването“.
7 За характера на нормите в уредбата на ООД вж. Таджер, В., Герджиков, О., Стефанов, Г., Ка-

сабова, К., Бузева, Т., Капиталови търговски дружества, С., Труд и право, 2011, с. 38, както и 
по-подробно у Герджиков, О., Цит. съч., с. 359-360. 

8 Императивни норми са например чл. 116, ал. 1 и 2, чл. 117, ал. 1 и 2, чл. 118, ал. 2, чл. 140, чл. 
149 и др.
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§ 2. Нормата на чл. 125, ал. 2 ТЗ 
Нормата на чл. 125, ал. 2 ТЗ урежда субективно потестативно право на 

съдружника да прекрати участието си в ООД след изтичането на предвидения в 
закона или дружествения договор срок9. Фактическият състав на правото е дву-
елементен, като същият включва (1) отправяне на писмено предизвестие, което 
да бъде получено от дружеството и (2) изтичане на определен срок. 

Въпросът за вида на нормата на чл. 125, ал. 2 ТЗ (императивна или диспози-
тивна) е бил разглеждан както от правната доктрина, така и от съдебната прак-
тика. Независимо от това обаче той далеч не е разрешен. Тъкмо обратното, от 
обсъждането му би могло да се изведат множество допълнителни въпроси – ако 
се приеме, че нормата е диспозитивна, то тогава кои нейни предписания биха 
могли да се променят по волята на съдружниците? Чрез какъв способ може да 
стане отклонението от нормата –уговорка в дружествения договор или решение 
на общо събрание на съдружниците? 

Преди да бъдат формулирани конкретни отговори на тези въпроси обаче след-
ва да бъде разгледано становището на правната доктрина и съдебната практика.

Проф. Григоров отрича напълно съществуването на правото на напускане от 
ООД10. Според него „независимо от изричната разпоредба на чл. 125, ал. 2 ТЗ 
de lege lata не съществува такова право на съдружника“11. Тази теза се поддър-
жа последователно от него и в по-новите му трудове относно правото на напус-
кане по чл. 125, ал. 2 ТЗ12. 

Макар и да не посочва изрично, проф. Герджиков определя нормата на чл. 
125, ал. 2 ТЗ като диспозитивна13. Според него срокът на предизвестие би мо-
гъл, както да се намали, така и да се увеличи с уговорка в дружествения договор. 
Нещо повече, проф. Герджиков е на мнение, че „независимо от установения 
срок за предизвестие няма пречка между ООД и съдружника (има се предвид 
упражнилият правото по чл. 125, ал. 2 съдружник, бел. Г.Ш.) да се постигне 
споразумение членството да се смята прекратено от друг момент, стига об-
щото събрание да е взело надлежно решение за това. Това е т.нар. „напускане 
по взаимно съгласие“, както го определя проф. Герджиков. 

Проф. Калайджиев също е на мнение, че нормата на чл. 125, ал. 2 ТЗ има дис-
позитивен характер14. Според него съдружниците имат възможността да уговорят 
различен срок на предизвестието, необходимост от мотивиране на предизвестието 

9 По-подробно за същността на правото на напускане вж. Шиков, Г., Право на едностранно пре-
кратяване на членството в ООД и правни последици от упражняването му, публикувана в елек-
тронното издание на Професионален сайт „Предизвикай правото!”, достъпна на следния URL 
адрес: https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/prekratiavane-chlenstvo-ood/ и цитира-
ните там автори.

10 Григоров, Г., Цит. съч., с. 165, Григоров, Г., За правото на едностранно прекратяване на членство-
то в ООД с писмено предизвестие на съдружник, Съвременно право 1996, бр. 6, с. 59.

11 Пак там, с. 59
12 Григоров, Г., Бележки относно основанието за прекратяване на членство в ООД по чл. 125, ал. 2 

ТЗ, Правна мисъл, 2019, бр. 4., с. 53
13 Герджиков, О., Цит. съч., с. 410.
14 Калайджиев, А., Цит. съч., с. 260.
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от страна на напускащия съдружник и при какви условие предизвестието ще 
се счита получено от дружеството. Проф. Калайджиев споделя тезата относно 
наличието на възможност за уговаряне на друг срок след получаването на пред-
известието от дружеството. По своята същност това е продължение на тезата на 
проф. Герджиков за съществуването на т.нар. напускане по взаимно съгласие. 

Проф. Георги Стефанов също споделя мнението за диспозитивния характер 
на нормата на чл. 125, ал. 2 ТЗ15. Според него съдружниците могат не само да 
удължат, но и да скъсят срока на предизвестие чрез уговорка в дружествения 
договор, както и да предвидят, че предизвестието следва да се адресира до всич-
ки останали съдружници, когато напускащият съдружник е и управител в ООД. 
Проф. Стефанов застъпва и тезата за прекратяване на членството на съдружника 
по решение на общото събрание и преди да е изтекъл срокът на предизвестие. 

Доц. Николай Колев също споделя мнението, че нормата на чл. 125, ал. 2 ТЗ е 
диспозитивна16. Според него съдружниците могат да уговорят различен от уре-
дения от нормата 3-месечен срок на предизвестие. 

Съдия Бистра Николова застъпва тезата, че нормата на чл. 125, ал. 2 ТЗ е 
императивна що се отнася до писмената форма на предизвестието17. Според нея 
„императивният характер на уредбата (има се предвид нормата на чл. 125, ал. 
2 ТЗ, бел. Г.Ш.) изключва възможността дружественият договор да предвиди 
друга, по-лека форма на сезиране на дружеството“. Що се отнася до продъл-
жителността на срока, то според съдия Николова нормата е диспозитивна в тази 
част, като срокът може да бъде по-дълъг от установения в чл. 125, ал. 2 ТЗ. 

Съдебната практика е категорична относно диспозитивния характер на нор-
мата на чл. 125, ал. 2 ТЗ18. Съдилищата обаче не тълкуват и прилагат еднакво 
различните типове уговорки в отклонение на чл. 125, ал. 2 ТЗ19. 

Споделям мнението на правната доктрина и съдебната практика за диспози-
тивния характер на нормата на чл. 125, ал. 2 ТЗ, тъй като смятам, че тя защитава 
частноправния интерес на напускащия съдружник и ООД. Следователно откло-
нението от нейните предписания е позволено, но то има определени граници. 

По мое мнение нормата е диспозитивна само в частта, уреждаща размера на 
срока на предизвестието, неговата форма и начин на връчване. В останалата си 
част нормата на чл. 125, ал. 2 ТЗ е императивна20. Затова всяко отклонение от 
предписанията на чл. 125, ал. 2 ТЗ, което води до дерогиране на правото на 

15 Стефанов, Г., Цит. съч., с. 350.
16 Колев, Н., Относно правото на съдружника за прекратяване на членството в ООД, Търговско и 

конкурентно право, бр. 7, 2011 г., с. 5.
17 Николова, Б., Доброволно прекратяване на членството в ООД – вписване и последици, Търгов-

ско и облигационно право, бр. 9, 2019, с. 7-8.
18 Така в Решение № 1797/13.01.1995 г. по гр. д. №1029/1994 г. V г.о. на ВС; Решение № 

10/28.01.2004 г. по гр. д. 426/2003 г., II т.о на ВКС; Решение № 223/18.03.2004 г. по гр. д. № 
892/2003 г., II т.о. на ВКС; Решение № 1260 от 12.10.2009 г. на САС по ф.д. 1866/2009 г., 3 състав; 
Решение № 103 от 14.11.2002 г. на БАС по т.д. № 104/2002 г. и мн. др. 

19 Противоречията в съдебната практика са разгледани в изложението по-долу.
20 Окачествяването на една норма като диспозитивна в една част и едновременно с това импера-

тивна спрямо друго нейно предписание се поддържа и от Павлова, М., Гражданско право – обща 
част, С., Софи – Р, 2002, с. 110.



415

напускане би била нищожна. Така например нищожна ще бъде всяка уговорка 
в дружествения договор, според която съдружникът няма право да прекрати ед-
ностранно членството си в ООД по реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ, а също и уговорка, 
според която правото на напускане възниква след определен срок от момента на 
учредяването на дружеството или започването на търговската дейност, или при 
условие, че чистото имущество на дружеството е положителна стойност, през 
последната финансова година дружеството е формирало печалба и т.н. Всички 
посочени уговорки водят не до отклонение от предписанията на чл. 125, ал. 2 
ТЗ, а до дерогирането на тази норма. Отклонението от предписанията на дис-
позитивните правни норми не е абсолютно21. При проявлението на определен 
юридически факт в хипотезата на правната норма правните субекти биха могли 
да предвидят различни правни последици, но не и да променят изцяло хипоте-
зата на правната норма, като практически дерогират приложението на нейната 
диспозиция22. Сиреч правните субекти могат да уговарят различна диспозиция, 
а не хипотеза23. 

За прецизното открояване на границите на допустимото отклонение от пред-
писанията на чл. 125, ал. 2 ТЗ трябва да се изследват видовете различни уговорки. 

§ 2.1. Уговорка относно размера на срока по чл. 125, ал. 2 ТЗ

Валидността на уговорката за различен срок от предвидения в чл. 125, ал. 
2 ТЗ е безспорна в правната доктрина и съдебната практика. Спорна е обаче 
валидността на уговорка, според която срокът на предизвестието е по-кратък от 
предвидения в нормата 3-месечен срок. 

Една част от правната доктрина и съдебната практика са на мнение, че срокът 
на предизвестието може да бъде единствено по-дълъг от предвидения 3-месечен 
срок24. Според останалата част съдружниците могат да уговорят както по-дълъг, 
така и по-къс от 3 месеца срок на предизвестие25. 

Според мен второто становище е правилно, доколкото намаляването на раз-
мера на срока чрез уговорка в дружествения договор е от значение за съдружни-
ците и ООД и не уврежда интересите на трети лица26. Действително в резултат 
на валидно упражнено право на напускане възниква вземане за стойността на 
дружествен дял в полза на напусналия съдружник и това се отразява на креди-
торите на ООД. Дължината на срока обаче не влияе върху кредиторовия инте-
рес. Той е от значение единствено в отношенията между ООД и съдружниците. 
21 Павлова, М., Гражданско право – обща част, С., Софи – Р, 2002, с. 110.
22 Така Павлова, М., Цит. съч., с. 110,
23 Пак там, с. 110.
24 Така Таджер, В., Герджиков, О., Стефанов, Г., Касабова, К., Бузева, Т., Цит. съч., с. 74, Николо-

ва, Б., Цит. съч., с. 8, а също и в Решение № 10 от 28.01.2004 г. по гр. д. № 426/2003 г., II т.о., 
ВКС, Решение № 542 от 04.02.2019 г. по ч.т.д. № 209/2018 г., ОС Благоевград, Решение № 1400 
от 29.06.2015 г. по ф.д. № 2493/2015 г. на АС София, Решение № 664 от 19.12.2018 г. по т.д. № 
932/2018 г., ОС Пловдив.

25 Герджиков, О., Цит. съч., Калайджиев, А., Цит. съч., с. 260, Колев, Н., Цит. съч., с. 6, а също и Ре-
шение № 223/18.03.2004 г. по гр. д. № 892/2003 г., II т.о. на ВКС, Решение № 1260 от 12.10.2009 г. 
на САС по ф.д. 1866/2009 г., Решение № 103 от 14.11.2002 г. на БАС по т.д. № 104/2002 г.

26 Този извод е направен и в Решение № 223/18.03.2004 г. по гр. д. № 892/2003 г., II т.о. на ВКС.
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Целта му е да предостави необходимото време на органите на дружеството да 
организират предприемането на съответните действия по напускането, сред кои-
то да бъде свикано общо събрание на съдружниците, да се направят предложе-
ния относно уреждане на имуществените последици от напускането, респ. да 
се вземат необходимите решения по повод напускането и по-специално да се 
реши съдбата на дружествения дял на напусналия. От друга страна, наличие-
то на срок, след изтичането на който настъпва прекратяването на членството 
като правна последица, а не директното прекратяване на правоотношението след 
упражняване на правото, обуславя и възможност за преговори между напуска-
щия, дружеството и останалите съдружници в ООД. По време на изтичането на 
срока напускащият съдружник може да реши да прехвърли своите дружествени 
дялове на друг съдружник или трето лице, а също и да се откаже от намерението 
си за напускане. Ето защо, ratio legis на срока на предизвестие е всъщност да из-
тегли проявлението на правната последица на напускането в един бъдещ момент, 
до настъпването на който могат да настъпят други юридически факти, които да 
отменят прекратяването на членственото правоотношение. Тези юридически 
факти обаче не зависят от волята на кредиторите на дружеството, а от желанието 
на ООД и неговите съдружници. Следователно и срока на предизвестие не засяга 
интереса на кредиторите на ООД. 

Ако съдружниците уговорят по-кратък срок в дружествения договор, той 
трябва да бъде достатъчен и разумен27. По мое мнение прекомерно късият срок 
е липса на срок. Следователно уговорка в дружествения договор, която намалява 
срока на предизвестието прекомерно ще бъде нищожна. Целта на срока се из-
разява в това действието на упражненото право на напускане да не настъпи мо-
ментално, а след изтичането на определен времеви период. Когато прави оценка 
дали уговореният по-кратък от 3 месеца срок е достатъчен и разумен, правопри-
ложителят трябва да вземе предвид именно дали конкретно уговореният срок 
гарантира възможност за свикване на общо събрание, на което да се уредят по-
следиците от напускането. Затова нищожна ще бъде всяка уговорка за срок на 
предизвестие, който е по-къс от установения срок за свикване на общо събрание 
след получаване на покана от всеки съдружник. Например, ако съдружниците 
са уговорили 5-дневен срок на предизвестие в дружествения договор, но не са 
предвидили срок за връчване на поканите за общо събрание, който е различен 
от 7-дневния срок съгласно чл. 139, ал. 1 ТЗ, то тогава уговорката за срока на 
предизвестие ще бъде нищожна на основание чл. 26, ал. 1, предл. 1 ЗЗД, защото 
срокът на предизвестие не е достатъчен дори и само за свикването на общо съ-
брание на съдружниците, по време на което да се решат последиците от напус-
кането. В случай на нищожност на уговорка, уреждаща прекомерно кратък срок 
на предизвестието, ще се прилага въведеният от чл. 125, ал. 2 ТЗ 3-месечен срок 
(арг. от чл. 26, ал. 4 ЗЗД). 

27 Така Калайджиев, А., Цит съч., с. 260.
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Правната теория е на мнение, че напускащият и ООД могат да уговорят раз-
личен срок на предизвестието, след като то е било получено от дружеството чрез 
решение на общото събрание28. Не споделям това становище. 

Според мен въвеждането на различен от законовопредвидения срок може да 
стане единствено с уговорка в дружествения договор, а не чрез решение на об-
щото събрание. За да породи действието си обаче, тази уговорка трябва да е 
налице преди отправянето на предизвестие от напускащия съдружник. По мое 
мнение е недопустимо да се приеме, че членственото правоотношение може да 
бъде прекратено по решение на общото събрание след като ООД е получило 
предизвестието за напускане, тъй като това означава, че срокът на предизвести-
ето може да бъде намален по решение на общото събрание. Ако такова решение 
бъде взето от общото събрание, то на практика същото представлява решение за 
изменение на дружествения договор (арг. чл. 137, т. 1 във вр. с чл. 115, т. 8 ТЗ). 
За да породи действието си, то трябва да бъде вписано в Търговски регистър, 
а препис от изменения дружествен договор да бъде обявяван по партидата на 
дружеството (арг. от чл. 140, ал. 3 ТЗ във вр. с чл. 119, ал. 4 ТЗ). Дори и да бъде 
вписано обаче, респ. дружественият договор изменен, то такова решение ще по-
роди действието занапред (ex nunc) и не може да уреди случая на вече отправено 
предизвестие напускащ съдружник. 

Не смятам, че е действително решение на общото събрание за прекратява-
не на членственото правоотношение след като правото на напускане е било уп-
ражнено и последваща уговорка за прекратяване на членството в споразумение 
между (1) напускащия съдружник и дружеството или (2) напускащия съдружник 
и останалите съдружници в ООД. 

На първо място, подобно прекратяване би едностранно намалило или отме-
нило срока на предизвестието, а това е недопустимо. Срокът по чл. 125, ал. 2 ТЗ 
е законов, като той може да бъде изменен с уговорка в дружествения договор, 
подлежащ на вписване в Търговски регистър (арг. от чл. 140, ал. 3 ТЗ във вр. с чл. 
119, ал. 4 ТЗ). Прекратяването на членственото правоотношение в ООД не може 
да стане по споразумение между съдружниците или ООД. То се осъществява на 
изрично посочените основания в Търговския закон, всяко от които има различен 
фактически състав. 

В първата хипотеза, (споразумение между напускащия и дружеството, бел. 
Г.Ш.) не е възможно една от страните по договор и трето лице спрямо този дого-
вор (самото дружество като страна по споразумението със съдружника за промя-
на на срока не е страна по дружествения договор, бел. Г. Ш.) да изменят договора 
с последващо споразумение по между им. Във втората хипотеза (при сключване 
на споразумение между съдружниците, бел. Г.Ш.) сключеното споразумение е 
в нарушение на дружествения договор и закона, доколкото в Търговския закон 
няма основание за прекратяване на членственото правоотношение по „взаим-
но съгласие“29. Затова то не може да породи правни последици и да обвърже 
28 Проф. Герджиков определя тази хипотеза като „напускане по взаимно съгласие“ вж. Герджиков, 

О., Цит. съч., с. 410. Същата теза се споделя и от Калайджиев, Цит. съч., с. 260, Стефанов, Г., 
Цит. съч., с. 350.

29 Обратно Герджиков, О., Цит. съч., с. 410
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дружеството. Прекратяването на членственото правоотношение до в рамките на 
изтичането на срока на предизвестие може да стане единствено на основанията, 
уредени в ТЗ. Дори и след като съдружникът е упражнил правото си по чл. 125, 
ал. 2 ТЗ, той може да бъде изключен от ООД (арг. чл. 126 ТЗ), или да прода-
де своите дружествени дялове на друг съдружник или трето лице (арг. чл. 129 
ТЗ) и т.н. До момента на изтичането на срока за съдружника, който е упражнил 
своето право на напускане, е налице правно очакване. Затова, ако същият склю-
чи споразумение с останалите съдружници и/или ООД, то това споразумение 
може единствено да уреди имуществените последици от прекратяване на член-
ственото правоотношение, но не и да измени срока на предизвестието по чл. 
125, ал. 2 ТЗ, нито автоматично да прекрати членственото правоотношение на 
съдружника. 

§ 2.2. Уговорка относно формата на предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ

Уговарянето на различна, по-лека или по-тежка форма, от писмената форма 
на предизвестието също зависи от характера на нормата на чл. 125, ал. 2 ТЗ дос-
ежно формата на предизвестие. 

Според съдия Бистра Николова съдружниците не могат да уговорят по-лека 
от предвидената писмена форма. Съгласен съм с тази теза. Според мен досежно 
срока нормата на чл. 125, ал. 2 ТЗ се характеризира като норма със задължителна 
долна граница, под която страните не могат да слязат30. Трябва да бъде направе-
но едно уточнение обаче. По мое мнение устното отправяне на предизвестие по 
чл. 125, ал. 2 ТЗ би спазило писмената форма, ако същото се направи по време 
на общо събрание от съдружник и това бъде удостоверено в протокола за про-
веденото общо събрание31. Макар и волеизявлението да е направено устно от 
напускащия съдружник, то с вписването му в протокола е спазена писмената 
форма, предвидена от чл. 125, ал. 2 ТЗ писмена форма. Нещо повече, ако воле-
изявлението за напускане е удостоверено по този начин, то не виждам пречка 
да бъде счетено, че същото е достигнало до дружеството като насрещна страна 
по правоотношението. Последният извод би бил напълно безспорен, ако упра-
вителят на ООД е и съдружник в дружеството, като е присъствал и гласувал на 
съответното общо събрание. 

Доколкото нормата на чл. 125, ал. 2 ТЗ е диспозитивна спрямо формата на 
предизвестието, то смятам, че уговорка за определяне на по-тежка форма на 
волеизявлението за напускане ще бъде валидна. Формата на предизвестието не 
е част от фактическия състав на упражняване на правото на напускане, нито 
уговорката за по-тежка форма засяга интереса на кредиторите на ООД. Затова 
според повелите на принципа за автономия на волята е съдружниците да постиг-
нат съгласие за по-тежка форма на предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ (напр. 
писмена форма с нотариална заверка на подписите). По този начин би могло да 

30 Този вид деление на диспозитивните норми вж. Павлова, М., Цит. съч., с. 111.
31 В този смисъл Стефанов, Г., Цит. съч., с. 350. Авторът приема, че подобен начин на упражняване 

на правото по чл. 125, ал. 2 ТЗ е допустим.
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се постигне по-голяма степен на сигурност при упражняването на правото на 
напускане. 

§ 2.3. Уговорка за различен или допълнителен получател на 
волеизявлението по чл. 125, ал. 2 ТЗ 

Въпросът за това кой е надлежният адресат на волеизявлението по чл. 125, ал. 2 ТЗ 
е обстойно разгледан от д-р Борислав Ганчев32. Според мен надлежен адресат на 
волеизявлението за напускане е дружеството, доколкото то е насрещна страна по 
членственото правоотношение33. Допустимо ли е обаче съдружниците да опре-
делят различен или допълнителен получател?

Според правната теория съдружниците могат да уговарят различен адресат на пред-
известието по чл. 125, ал. 2 ТЗ34. Споделям това становище, като смятам, че същото 
трябва да бъде допълнено. 

Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 ТЗ урежда правото на напускане и неговия 
фактически състав, но не и начина на упражняване на правото. Тя не съдър-
жа изрично оповестяване на адресата на волеизявлението за напускане, поради 
което следва да се направят следните два извода. От една страна, макар и да не 
е уреден, адресатът на волеизявлението е ООД, тъй като то е насрещна страна 
по правоотношението. Потестативно право по чл. 125, ал. 2 ТЗ следва да бъде 
сведено до знанието на страната по правоотношението, чиято правна сфера уп-
ражненото право ще промени. От друга страна, след като не е уреден начинът 
на упражняване на правото на напускане, вкл. адресатът на волеизявлението за 
напускане, то тогава законодателят е оставил възможността тези обстоятелства 
да се определят по волята на съдружниците, изразена в дружествения договор. 
Границата на отклонението от предписанията на чл. 125, ал. 2 ТЗ обаче следва 
да се съблюдава. Всяка уговорка за различен адресат, която води до практическа 
дерогация на правото на напускане (т.е. невъзможност за упражняването му), 
следва да бъде квалифицирана като нищожна. 

Уговарянето на допълнителен адресат на волеизявлението (например остана-
лите съдружници в ООД) има практическа стойност в хипотезата, когато напус-
кащият съдружник е и управител в дружеството. В този случай е практически 
допустимо това лице да извърши волеизявление за напускане в качеството му на 
съдружник, което да бъде получено от него от името и за сметка на ООД, докол-
кото то има качеството на законен представител на ООД. При такава хипотеза 
практически логична, а и правно допустима, следва да бъде уговорката, според 
която волеизявлението за напускане трябва да се връчи на всеки от останалите 
съдружници, за да започне изтичането на срока по чл. 125, ал. 2 ТЗ. 

32 Ганчев, Б., Кой е надлежен получател на предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ и уведомлението 
по чл. 141, ал. 5 ТЗ, доклад изнесен в рамките на Петата национална годишна конференция 
„Предизвикай правото!“ на тема „Предизвикай вписванията“. Сборник с всички доклади от кон-
ференцията предстои да бъде издаден до края на 2020 г.

33 Шиков, Г., Цит. съч.. 
34 Калайджиев, А., Цит. съч., с. 260., Стефанов, Г., Цит. съч., с. 350.
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§ 2.4. Уговорка за задължително мотивиране на предизвестието

Проф. Калайджиев застъпва тезата, че е допустимо да се уговори задължение 
за мотивиране на предизвестието от напускащия съдружник35. Не споделям това 
становище. 

Правото на напускане е безусловно. Уговорката за мотивиране на волеизя-
влението няма законова упора. Необходимостта на задължително мотивиране на 
волеизявлението за напускане ще доведе до дерогиране на правото на напускане. 
В този случай като елементи на фактическия състав на правото по чл. 125, ал. 
2 ТЗ ще бъдат добавени и фактическите обстоятелства, обусловили упражнява-
нето на правото от напускащия съдружник. Изследването на въпроса относно 
тяхното действително съществуване и/или целесъобразност несъмнено води до 
невъзможност за упражняване на правото на напускане. Следователно уговорка 
за задължително мотивиране на предизвестието би довела до невъзможност за 
упражняване на правото на напускане. По мое мнение всяка уговорка, която де-
рогира възможността за едностранно прекратяване на членството по реда на чл. 
125, ал. 2 ТЗ е недействителна. Затова, ако съдружниците са уговорили задълже-
ние за мотивиране на волеизявлението за напускане, то тогава немотивираното 
предизвестие по чл. 125, ал. 2 ТЗ, не може да доведе до невалидно упражне-
но право на напускане. Подобна уговорка в дружествения договор не поражда 
правно действие, поради което задължението за мотивиране няма задължителен 
характер. Мотивирането може да се осъществи единствено по усмотрение на 
напускащия съдружник. В този случай обаче действителното съществуване на 
предпоставките (мотивите), които обуславят напускането, както и изследването 
на тяхната целесъобразност не са от значение за упражняването на правото на 
напускане.

§ 3. Нормата на чл. 125, ал. 3 ТЗ
Нормата на чл. 125, ал. 3 ТЗ предвижда начина на уреждане на имуществе-

ните последици след прекратяване на членството. Според посочената норма за 
съдружника, който е прекратил членството в ООД по реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ, 
възниква вземане за равностойността на неговия дружествен дял, който следва 
да бъде определен по счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъ-
пило прекратяването. 

Тази норма е била обект на обстоен анализ от правната доктрина. Въпреки 
това обаче въпросът дали нормата е диспозитивна или императивна не е оконча-
телно решен.

Според проф. Герджиков нормата е императивна, тъй като е уредена в ин-
терес на дружествените кредитори36. Авторът аргументира тезата с това, че 
нормите, уреждащите правното положение, значение и функции на капитала са 
императивни. 

35 Калайджиев, А., Цит съч., с. 260.
36 Герджиков, О., Цит. съч., с. 411. 
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Проф. Калайджиев прави заключението, че нормата има диспозитивен ха-
рактер, доколкото меродавна за оценката на дружествения дял на напусналия 
съдружник е пазарната, а не балансовата стойност на активите37. Правилото на 
чл. 125, ал. 3 ТЗ е диспозитивно, а не императивно, поради което съдружниците 
могат да предвидят както друг ред, така и други основания за определяне на 
стойността на дружествения дял на напусналия съдружник38. 

Проф. Георги Стефанов също споделя становището, че нормата е диспози-
тивна39. Според него „не е нищожна дружествена клауза, според която напус-
налият съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната 
стойност на неговия основен дял и действителната стойност на дружестве-
ния дял според баланса към края на месеца, през който е настъпило прекратя-
ването на членството“. 

Най-обстоен анализ на характера на нормата на чл. 125, ал. 3 ТЗ е направен 
от Стефан Тихолов40. Според автора съдружниците са свободни да се отклонят 
от предписанията на чл. 125, ал. 3 ТЗ, като уговорят различен начин на опреде-
ляне на стойността на дружествения дял на напусналия съдружник (пазарна, а 
не балансова стойност), както и различен момент, към който да бъде определе-
на паричната равностойност на дружествения дял. Такава уговорка обаче е не-
противопоставима на кредиторите на ООД, ако вследствие на нея кредиторите 
са увредени. Стефан Тихолов определя, че в този случай е налице относителна 
недействителност на уговорката спрямо увредените кредитори, доколкото уго-
ворката в отклонение от чл. 125, ал. 3 ТЗ, направена в дружествения договор, 
не може да злепостави интересите на кредиторите, които са трети лица спрямо 
дружествения договор. Затова всеки заинтересован кредитор, чиито интереси са 
увредени може да се защити чрез водене на иск по чл. 135 ЗЗД, като докаже, че с 
уговорката в дружествения договор, сключена в отклонение на чл. 125, ал. 3 ТЗ, 
съдружниците са увредили неговия кредиторов интерес. 

Съдебната практика, от своя страна, е последователна в извода, че нормата на 
чл. 125, ал. 3 ТЗ е императивна и съдружниците не могат да уговорят друг начин 
за определяне на равностойността на дружествения дял41. Нещо повече, според 

37 Калайджиев, А., Цит. съч., с. 267-268.
38 Пак там.
39 Стефанов, Г., Цит. съч., с. 353.
40 Виж Тихолов, С., Балансова или пазарна е стойността на дела в хипотезите на чл. 97, ал. 2 ТЗ и 

чл. 125, ал. 3 ТЗ?, публикувана в електронното издание на Професионален сайт „Предизвикай 
правото!”, достъпна на следния URL адрес: https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/
balansova-ili-pazarna-e-stoinostta/. 

41 Така в Решение № 224 от 10.09.2010 г. по т.д. № 765/2008 г., II т.о. на ВКС, в чиито мотиви 
четем: „Нормата на чл. 125, ал. 3 ТЗ е от императивен порядък, поради което не съществува 
законова възможност имуществените последици между дружеството и изключения съдружник 
(или напусналия, бел. Г.Ш.) да бъдат уредени по различен начин от установения императивно 
от законодателя начин. При уговорка в дружествения договор в противен смисъл, последната се 
замества по право от повелителната разпоредба на закона – чл. 125, ал. 3 ТЗ”. По-подробно за 
становището на практиката виж Колев, Н., Изключване на съдружник от ООД, С., Сиела, 2016, 
бел. по линия № 310, както и Василев, Л., Актуални проблеми на напускането на съдружник в 
ООД, публикувана в електронното издание на Труд и право, достъпна на следния URL адрес: 
http://trudipravo.bg. 
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съдебната практика не е валидна и уговорка, с която съдружниците определят 
различен момент, към който да бъде определена стойността на дружествения дял 
от края на месеца, към който е настъпило прекратяването на членството, както 
повелява чл. 125, ал. 3 ТЗ42. 

Практическият подход към проблема е да се отдаде преимущество на ста-
новището на съдебната практика относно изцяло императивния характер на 
нормата на чл. 125, ал. 2 ТЗ. За практикуващия юрист, който следва да уреди 
отношенията на съдружниците в ООД чрез съставянето на дружествен договор, 
чиито уговорки са действителни, е меродавно тълкуването на относимите норми 
от страна на съдебната практика. Правната сигурност е най-важната ценност, 
която практикът трябва да съблюдава, давайки на своите доверители, предвиди-
мост относно правните последици на извършваните от тях сделки. Поради тази 
причина при прилагане на един чисто практически, прагматичен подход следва 
да бъде спазван извода за императивния характер на разпоредбата на чл. 125, ал. 
3 ТЗ. 

От друга страна обаче в своите актове ВКС аргументира позицията за импе-
ративния характер на чл. 125, ал. 3 ТЗ, изхождайки от позицията, че интересът 
на кредиторите на ООД е обществен, публичен интерес. Тази позиция, ако не 
неправилна, то поне е оспорима, доколкото кредиторовият интерес може да бъде 
определен като частен, а не публичен интерес43. 

Кредиторът по частноправно правоотношение задоволява свой личен инте-
рес, който се удовлетворява чрез получаване на благо, което, от правна гледна 
точка, се осъществява посредством упражняване на кредиторовата претенция. 
Кредиторовият интерес е субективна категория, тъй като нейното наличие или 
липса зависи от субективното отношение на конкретния кредитор. Към опреде-
лен момент във времето за кредитора може да съществува даден интерес, кой-
то при проявление на допълнителни факти и обстоятелства да отпадне. Такива 
факти и обстоятелства могат да бъдат както юридически факти, така и факти-
чески положения, които мотивират кредитора към определено поведение. Затова 
единствено от волята на кредитора зависи задоволяването на неговия интерес, 
което да стане чрез упражняването на правна претенция. Кредиторът е този, кой-
то може да преследва своя интерес, да се откаже от него, да се разпореди, нама-
лявайки своята претенция по количество, по качество, времево и т.н. 

Ако съдружниците се отклонят от предписанията на чл. 125, ал. 3 ТЗ и това 
води до нарушаване на кредиторовия интерес, то тогава е нарушен един частен, 
а не публичен интерес. Следователно налице е основание да се осмисли твърда-
та практика на ВКС относно императивния характер на нормата на чл. 125, ал. 3 
ТЗ, доколкото не е нарушен публичен, а частен интерес, какъвто е този на креди-
торите на ООД. Търговският закон обаче не предвижда изрична разпоредба, коя-
то да урежда правна защита на активния кредитор (този, който иска да отстоява 

42 Така в Решение № 120 от 10.07.2012 г. по т.д. № 781/2011 г., II т.о. на ВКС, според което: „с 
нормата на чл. 125, ал. 3 ТЗ законодателят императивно е определил конкретния момент, към 
който следва да се изготви счетоводен баланс на дружеството, служещ за база на уреждане на 
имуществените отношения на съдружник при прекратяване на членството си в дружеството.“

43 Така Калайджиев, А., Цит. съч., с. 178, както и Тихолов, С., Цит. съч. бел. под линия 23.
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своя интерес) срещу увреждащите го уговорки в дружествения договор относно 
изчисляването на равностойността на дружествения дял на съдружника, който е 
прекратил членството си в ООД. Затова съм склонен да споделя тезата на Стефан 
Тихолов, че кредиторовите интереси могат да бъдат защитени чрез института 
на относителна недействителност44. Не смятам обаче, че кредиторът трябва да 
защити интереса си чрез водене на иск по чл. 135 ЗЗД. По мое мнение, ако допус-
нем, че в случая е налице относителна недействителност, то тя би следвало да 
настъпи ex lege в случай на увреждане. Моментът на конкретното проявление на 
относителната недействителност е момента на парично остойностяване на дру-
жествения дял съобразно уговореното в дружествения договор по начин, който 
уврежда съответния кредитор. 

§ 4. Заключение
Въпросът за вида на нормите на чл. 125, ал. 2 и чл. 125, ал. 3 ТЗ продължава 

да бъде спорен. Макар и посочените норми да са били предмет на анализ от 
правната доктрина и прилагане от съдебната практика, трудно може да се изведе 
окончателен извод за правния им характер. Поради това намирам за удачно да 
се дефинира една граница, чието пресичане би довело до недействителност на 
уговорка в отклонение на чл. 125, ал. 2 и чл. 125, ал. 3 ТЗ. 

По мое мнение спрямо чл. 125, ал. 2 ТЗ границата на договорната свобода се 
разпростира дотам, докъдето уговорката в отклонение на чл. 125, ал. 2 ТЗ води 
до невъзможност за упражняване на правото на напускане. От анализа на нор-
мата, направен в изложението, може да се направи извод, че тя е диспозитивна 
само в частта, уреждаща срока на предизвестието, неговата форма и начин на 
връчване. В останалата си част нормата е императивна. 

Съдружниците могат да уговорят както по-дълъг, така и по-кратък срок на 
предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ. Уреждането на различен срок от предвиде-
ния в закона може да стане единствено чрез уговорка в дружествения договор. 
За да бъде по-късият срок достатъчен и разумен, той трябва да е по-дълъг от 
срока по чл. 139, ал. 1 ТЗ или уговорения срок в дружествения договор. Форма-
та на предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ ще бъде спазена, ако волеизявлението 
е направено по време на общо събрание и това е удостоверено в протокола от 
заседанието на общото събрание. Уговарянето на различен или допълнителен 
адресат на предизвестието за напускане също е допустимо, доколкото конкрет-
ната уговорка не води до дерогиране на правото на напускане по чл. 125, ал. 2 
ТЗ. Именно поради възможността да дерогира правото на напускане уговорката 
за мотивиране на предизвестието би следвало да се квалифицира като нищожна. 
При подобна уговорка изследването на въпроса за действителното съществуване 
на фактическите предпоставки (мотиви), обусловили напускането от съдружни-
ка, както и тяхната целесъобразност, ще доведе до невъзможност за упражняване 
на правото на напускане, когато мотивите са неистинни или нецелесъобразни. 

44 Тихолов, С., Цит. съч.



424

Според последователната практика на ВКС от последните години нормата на 
чл. 125, ал. 3 ТЗ е императивна както спрямо начина на определяне на равностой-
ността на дружествения дял (балансова стойност), така и спрямо момента, към 
който това трябва да бъде осъществено (края на месеца, към който е настъпило 
прекратяването). От практическа гледна точка, практикуващият юрист следва да 
се придържа към заключенията на съдебната практика, за да гарантира предви-
димост на своите доверители, когато последните извършват правни сделки. От 
друга страна обаче има основание практиката на ВКС относно императивния ха-
рактер на нормата на чл. 125, ал. 3 ТЗ да бъде преосмислен, доколкото уговорка 
в отклонение на тази норма нарушава интереса на кредиторите на ООД, който 
е частен, а не публичен. Следователно има основание да се направи извод, че 
всяка уговорка в отклонение на нормата на чл. 125, ал.3 ТЗ, която уврежда инте-
ресите на кредиторите на ООД, би следвало да се квалифицира като относително 
недействителна спрямо тях.  
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НЯКОИ АСПЕКТИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНАТА УРЕДБА 
НА ПРАВОТО НА ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
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Резюме: Правото на здраве и здравни грижи е основно право на човека и нераздел-
на част от разбирането за достоен човешки живот. Сред едно от изключително 
важните достижения след края на Втората световна война е създаването на Све-
товната здравна организация (СЗО), в преамбюла на Конституцията на която са 
залегнали целите на международното сътрудничество в областта на здравеопаз-
ването. През ХХІ век то продължава да се развива под егидата на Организацията 
на обединените нации (ООН) чрез Целите на хилядолетието за развитие, а впо-
следствие и на Целите за устойчиво развитие. Както показва практиката, тези 
цели се оказват трудно постижими за световната общност. Появата на нови бо-
лести и пандемии, бързото развитие на определени области в медицинската наука, 
както и заплахата от използването на постиженията на биомедицината от те-
рористични организации поставят на дневен ред въпроса за укрепване на между-
народното сътрудничество в областта на здравеопазването и подобряването на 
интерпретирането на съдържанието на правото на здраве и здравни грижи.

Ключови думи: право на здраве и здравни грижи, международно право, СЗО.

CERTAIN ASPECTS RELATED TO THE INTERNATIONAL LEGAL 
FRAMEWORK OF THE RIGHT TO HEALTH AND HEALTH CARE

Stanislav Pavlov, PhD student
Department of International Law and International Relations

South-West University “Neofit Rilski”

Summary: The right to health and health care is a fundamental human right and an integral 
part of our understanding of human dignity. One of the most important achievements since 
the end of the World War II is the establishment of the World Health Organization (WHO), 
and in the preamble to its Constitution, the objectives of international cooperation in 
the field of health were enshrined. In the 21st century, the international co-operation 
continued to develop under the auspices of the United Nations through the Millennium 
Development Goals and subsequently the Sustainable Development Goals. The emergence 
of new diseases and pandemics, the rapid development of certain areas in medical science, 
as well as the threat of the use of biomedicine by terrorist organizations, raise the issue 
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of strengthening international cooperation in the field of health and improving the 
interpretation of the content of the right to health and health care.

Key words: right to health and health care, international law, WHO.

Правото на здраве е основно право на човека и неразделна част от нашето 
разбиране за това, което се счита за „достоен човешки живот”. Концептуалните 
и нормативни основи на правото на най-високия постижим стандарт на физи-
ческо и психическо здраве са се оформяли през вековете. Още преди три сто-
летия френски и немски философи започват да разглеждат въпроса за защитата 
на здравето на гражданите като задължение на държавата, което от своя страна 
води до предприемането на редица специфични мерки от държавно-админи-
стративен характер, изразени в създаването на специални органи, отговорни за 
осигуряване на елементарни санитарни условия на населението. В контекста на 
нарастващата интензивност на трансграничните отношения между населението 
на различни държави, придружени от широкото разпространение на болести, 
възниква необходимост от сътрудничество между държавите в санитарната и 
медицинската сфера.

Сред една от изключително важните последици на Втората световна война е 
създаването на Организацията на обединените нации (ООН) през 1945 г. и кон-
солидирането в нейния Устав на разпоредби за насърчаване на решаването на 
проблеми със здравен характер, в частност член 55, буква „б”. Разпоредбата гла-
си: „С цел да се създадат условия за стабилност и благоденствие, необходими 
за мирните и приятелски отношения между народите, основани на зачитане 
принципа на равноправието и самоопределение на народите, Организацията на 
Обединените нации съдейства:

б) за решаване на международните икономически, социални, здравни и други 
свързани с тях проблеми; за международното сътрудничество в областта на 
културата и образованието” (подчертаването на автора).

В изпълнение на тази цел през 1946 г. на международната здравна конфе-
ренция в Ню Йорк е създадена Световната здравна организация (СЗО). В пре-
амбюла на Конституцията на СЗО са залегнали най-важните разпоредби, кон-
кретизиращи целите на ООН в областта на международното сътрудничество в 
областта на здравеопазването1. Както изтъкват редица учени международници, 
именно този факт е допринесъл за развитието на международното здравно/

1 Конституцията на СЗО е приета на международната здравна конференция, провела се в Ню 
Йорк, САЩ от 19 юни до 22 юли 1946 г. на 22 юли представителите на 61 държави поставят 
подписите си под документа, който влиза в сила на 7 април 1948 г., който оттогава традиционно 
се отбелязва като международен ден на здравния работник. В преамбюла на Конституцията на 
СЗО е записано:
• „Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а и не 

само липсата на болест или недъг.
• Ползването на най-високия постижим стандарт на здраве е едно от основните права 

на всяко човешко същество без разлика на раса, религия, политически възгледи, 
икономическо или социално състояние.

• Здравето на всички народи е от основно значение за постигането на мир и сигурност и 
зависи от най-пълното сътрудничество на индивидите и държавите.
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медицинско право като пълноценен отрасъл на международното публично пра-
во2. Сред другите цели, определени от Устава на ООН за международната общ-
ност, е посочено насърчаването на социалния прогрес чрез организиране на 
международно сътрудничество за разрешаване на международните здравни про-
блеми и насърчаване на всеобщото зачитане и спазване на правата на човека и 
основните свободи за всички без разлика раса, пол, език и религия.

Въпреки заявените цели и движение към тяхното изпълнение, всяка година 
става все по-очевидна необходимостта от ясно регулиране чрез правни норми на 
конкретни отношения, свързани с опазване на здравето. Съвременното ниво на 
развитие на медицинската наука и практика, появата на нови болести, епидемии 
и пандемии /като COVID-19/, както и заплахата от използването на постижени-
ята на биомедицината от терористични организации поставиха на дневен ред 
въпроса за укрепване на международното сътрудничество в областта на здраве-
опазването и подобряването на интерпретирането на съдържанието на правото 
на здраве и здравни грижи.

Изглежда парадоксално, но е факт, че правото на здраве и здравни грижи на 
индивидите, въпреки очевидната необходимост от защита, е едно от последните 
права на човека, включени в конституциите на държавите и в международните 
документи. През 18-ти век философи, принадлежащи към школата на просвете-
ния абсолютизъм, подчертават, че защитата на здравето на населението е дълг 
на монарха. Приблизително по същото време се появява и т. нар. медицинска 
полиция – държавен орган, ангажиран с подобряване на санитарните условия 
в градовете както в Западна Европа, така и в Америка. По-късно, през 1790 г., 
вземайки под внимание действията на медицинската полиция, както и въз ос-
нова на идеите на Йохан Петер Франк3, е изготвен Здравен кодекс, призова-

• Постиженията на която и да е държава в насърчаването и защитата на здравето е от 
значение за всички.

• Неравномерното развитие в различните страни на защитата на здравето и недостатъчният 
контрол върху болестите, особено върху заразните болести, е обща опасност.

• Здравословното развитие на детето е от основно значение; способността то да живее 
хармонично в променящата се обща среда е от съществено значение за това развитие.

• Разширяването до всички хора на ползите от медицинските, психологическите и 
свързаните с тях знания са от съществено значение за пълното постигане на здраве.

• Информираното мнение и активното сътрудничество от страна на обществеността са от 
изключително значение за подобряването на здравето на хората.

• Правителствата носят отговорност за здравето на своите народи, които може да бъде 
изпълнено само чрез осигуряване на адекватни здравни и социални мерки.”

2 Белова Г., Марин Н. „Правото на здраве и здравни грижи” в сборник „ООН: Исторически тра-
диции и съвременно право”, ИДП при БАН и ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2015, с. 218-
227.

3 Йохан Петер Франк (19 март 1745 г. – 24 април 1821 г.) е немски лекар. Учи медицина в уни-
верситетите в Страсбург и Хайделберг и прави докторат през 1766 г. През 1804 г. той отива 
във Вилнюския университет като професор по клинична медицина, а след това за определен 
период от време (1805–1808) е личен лекар на руския цар Александър I, а също и професор в 
медицинската и хирургичната академия в Санкт Петербург. Умира във Виена, Австрия. Йохан 
Франк е важна фигура в ранната история на социалната медицина и общественото здравеопаз-
ване. През по-голямата част от професионалния си живот той е работил върху произведението 
System einer vollständigen medicinischen Polizey (Пълна система на медицинската политика), кое-
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ващ държавите да поддържат здравето на населението в подходящо състояние. 
Въпреки необходимостта, Кодексът не е приет, главно поради съществуващата 
фрагментация на германските княжества. На Йохан Франк би могло да бъде при-
писано и инициирането на междудържавен обмен на информация по въпросите 
на здравното регулиране.

Появата на понятието „право на здраве” би могло да се отнесе към 1847 г., 
въпреки че изрично не е формулирано. В Англия германският изследовател S. 
Neumann в своята работа „Обществено здраве и собственост“ разглежда въпроса 
за връзката между здравето и материалното благосъстояние, вкл. и разработване 
на санитарно-статистически изследвания. Според неговото заключение здравето 
е най-висшето благо за всеки човек, независимо от неговия социален и матери-
ален статус. Нойман всъщност приравнява здравето със собствеността и тъй като 
най-важната задача за държавата е защитата на собствеността на гражданите, тя 
е длъжна да направи всичко възможно, за да защити и здравето им. Нойман също 
подчертава, че от специална защита на държавата трябва да се ползват онези, 
чиято „единствена собственост” е трудът, защото само отличното здраве може 
да бъде гарант за пълноценна работа и, следователно, за стабилно икономическо 
развитие на страната. В същото време в Европа протича индустриална револю-
ция, която води до промени не само в производството, но и в околната среда, а в 
резултат на това и до трансформация на отношението към общественото здраве. 
Новите условия стимулират развитието на междудържавно сътрудничество с ог-
лед на унифициране на правилата за регулиране на производството в контекста 
на безопасността на работническия труд.

По време на Втората световна война необходимостта от защита на здраве-
то на гражданите от страна на държавата става повече от очевидна, което дава 
мощен тласък за подготовка на съответните законодателни актове. В тази об-
ласт трябва да се подчертае дейността на Американския юридически институт и 
създаденият от него комитет, който през 1944 г. разработва документ, озаглавен 
„Декларация за основните права на човека“4. Въпреки липсата на пряко позо-
ваване на правото на здраве, този документ съдържа изискване държавата да 
гарантира укрепването на здравето на гражданите както чрез предоставяне на 

то представлява изчерпателен 9-томен трактат за всички аспекти на хигиената и общественото 
здраве. Публикуването на този труд започва за първи път през 1779 г. и продължава до 1827 г., 
шест години след смъртта на Франк. Неговата методология за обществено здраве се занимава с 
теми като обществените санитарни условия, проблеми с водоснабдяването, сексуалната хигие-
на, хуманното отношение към майките и децата, безопасността на храните, проституцията и др. 
Той също така подчертава значението на воденето на точни статистически записи в болниците. 
Следва да се има предвид, че в началото на шестнадесети век в Лондон за първи път са публи-
кувани „бюлетини за смъртността“ (1517, 1527 г.).

4 Американският юридически институт (American Law Institute) се опитва да изготви приемлив 
на глобално ниво международен акт за правата на човека. Въпреки че произхожда от САЩ, про-
ектът по същество е транснационален. „Декларацията за основните човешки права“ (Statement 
of essential human rights) се превръща в най-сложния кодифициращ документ, създаден до този 
момент, както по отношение на обхвата, така и по отношение на детайлите. Завършен в началото 
на зимата на 1944 г., той е популяризиран от панамериканската делегация на конференцията в 
Сан Франциско през 1945 г. и широко използван от Комисията на ООН по правата на човека.
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медицински услуги, така и чрез предотвратяване на заболявания и злополуки. 
Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г. в чл. 25, пар. 
1 провъзгласява: „Всеки човек има право на жизнено равнище, включително 
прехрана, облекло, жилище, медицинско обслужване и необходимите социални 
грижи, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му 
здраве и благосъстояние“. От своя страна, както бе посочено Конституцията на 
СЗО гласи, че „ползването на най-високия постижим здравен стандарт е едно 
от основните права на всяко човешко същество без разлика на раса, религия, по-
литически възгледи, икономическо или социално състояние“ (преамбюл). В тази 
връзка „правителствата носят отговорност за здравето на своите народи, 
което може да бъде изпълнено само чрез осигуряване на адекватни здравни и 
социални мерки”5. На свой ред Международният пакт за икономически, социал-
ни и културни права (МПИСКП), приет през 1966 г., зачита човешкото право на 
здраве, а впоследствие на двадесет и третата си сесия Световната здравна асам-
блея в своя резолюция през 1970 г. потвърждава, че правото на здраве е основно 
човешко право. Разпоредбата на чл. 12, пар. 1 от МСКИП посочва, че: „Държа-
вите – страни по този пакт, признават правото на всяко лице да достигне 
възможно най-добро състояние на физическо и душевно здраве”.

В доктрината е възприето, че на национално равнище правото на здраве за 
първи път е уредено в действащата и към настоящия момент конституция на 
Мексико от 1917 г. и именно този национален правен акт е оказал въздействие 
върху текста на Всеобщата декларация. Основният закон на тази държава включ-
ва следните права, свързани със здравето: предоставяне на лекарства на членове-
те на семейството на работници и осигуряване на медицинска помощ; медицин-
ски и акушерски прегледи за жени; лекарства и помощ за кърмачета. Освен това 
държавата се ангажира да предприема превантивни мерки за предотвратяване 
на появата на сериозни заболявания и епидемии. Впоследствие тези разпоредби 
са реципирани както от държавите в Латинска Америка, така и от страните от 
Стария свят.

Веднъж заявено обаче, това право изглежда практически неосъществимо по-
ради понякога квалифицираната като „утопична” дефиниция на понятието за 
здраве, залегнало в Конституцията на СЗО: „Здравето е състояние на пълно 
физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест 
или недъг“6. В този смисъл правото на здраве има изключително идеалистич-
но съдържание и остава преди всичко като декларативна цел. В същото време 
трябва да се подчертае, че от момента, в който дефиницията за здраве е въведена 
в Конституцията на СЗО през 1946 г., правото на здраве става предмет на регу-
лиране от международното право и придобива по-реалистичен израз в пар. 1 
на чл. 12 от Международния пакт за икономически, социални и културни права 
от 1966 г., който закрепва „правото на всеки човек на най-високия постижим 
стандарт за физическо и психическо здраве“7.
5 Конституция на СЗО, преамбюл.
6 Конституция на СЗО, преамбюл, пар. 2.
7 Член 12, пар. 1 МПИСКП гласи: „Държавите страни по този пакт, признават правото на всяко 

лице да постигне възможно най-добро състояние на физическо и душевно здраве“. Междуна-
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За да може правото на здраве да бъде изпълнено с конкретно съдържание 
е необходимо то да се разглежда от практическа гледна точка, като се обръща 
внимание на слабата възможност по-голямата част от човечеството да се ползва 
от него. Това впоследствие е преодоляно с Декларация от Алма Ата от 1978 г., 
като правото на здраве намира по-ефикасна защита посредством концепцията 
за „нов международен санитарен ред“, формулирана в рамките на СЗО за раз-
витието на международното санитарно сътрудничество до 2000 г. На свой ред, 
Общият коментар № 14, приет през 2000 г. от Икономическия и социален съвет 
(ECOSOC) на ООН, разширява разбирането за правото на здраве, като откроява 
т. нар. основни детерминанти на здравето: „Правото на здраве включва широк 
спектър от социално-икономически фактори, които създават условия за здра-
вословен живот на индивидите и обхващат основните здравни предпоставки 
като храна и хранене, жилище, достъп до безопасна питейна вода и подходящи 
санитарни условия, безопасни условия на труд и здравословна околна среда”8. В 
документа е посочено, че правото на здраве не следва да се разбира като правото 
да бъдеш здрав. Приема се, че правото на здраве включва както свободи, така и 
сродни права. Свободите включват правото на контрол върху собственото здра-
ве и тяло, вкл. сексуалната и репродуктивната свобода, и свободата от всякакъв 
вид намеса, напр. изтезания и свободата да не бъдеш подлаган на медицински 
или научни експерименти без свободно изразено съгласие. От друга страна, де-
ривативните права включват правото на здравноосигурителна система, която 
предоставя на хората равни възможности в преследването на най-високия по-
стижим здравен стандарт. Това предполага наличието и ползването на специали-
зирани институции, стоки и услуги, които допринасят за постигането на най-ви-
сокия възможен здравен стандарт. Комитетът също така обяснява, че правото на 
здраве предполага: свободен достъп до питейна вода за всички индивиди, снаб-
дяване с безопасни хранителни продукти, здравословни условия на околната 
среда и предоставяне на необходимата информация за здравето и околната среда.

Като правило има три вида субективни права, които са неразделна част от 
правото на здраве:

1) правото на гарантиран достъп до здравната система – заложено е в пове-
чето международни споразумения, вкл. в Европейската социална харта9, 
предвиждаща че договарящите се страни приемат като цел на своята поли-
тика да се стремят с всички подходящи средства от национален и между-
народен характер за постигането на условия, в които „всеки има право да 

родният пакт за икономически, социални и културни права е приет от Общото събрание на ООН 
на 16 декември 1966 г. Ратифициран е с Указ № 1199 на Президиума на Народното събрание от 
23 юли 1970 г. ДВ, бр. 60 от 1970 г. Текстът на пакта е обнародван в ДВ, бр. 43 от 28 май 1976 г. 
Пактът е в сила за България от 3 януари 1976 г.

8 CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12) 
Adopted at the Twenty-second Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 
11 August 2000 (Contained in Document E/C.12/2000/4), пар. 4.

9 Европейска социална харта (ревизирана), Съвет на Европа, подписана в Страсбург на 3 май 
1996 г., European Treaty Series ) No 163. Ратифицирана със закон, приета от 38-то Народно събра-
ние на 29.03.2000 г. – ДВ, бр. 30 от 11.04.2000 г., в сила от 1.08.2000 г.
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се ползва от всички мерки, позволяващи му да постигне възможно най-до-
бро здравословно състояние”. (част І, т. 11);

2) правото на информация за факторите, влияещи върху здравето – на ре-
гионално ниво би могла да бъде посочена разпоредбата на чл. 11, т. 2 от 
Европейската социална харта10, която предвижда създаването на „служби 
за консултации и образование с цел подобряване на здравето и развиване 
на чувство за индивидуална отговорност за неговото поддържане”;

3) правото на медицинско и социално подпомагане – заложено е в Европей-
ския кодекс за социално осигуряване от 1990 г. (чл. 10, пар. 3)11, като с ме-
дицинските грижи се има за цел да се опазва, възстановява или подобрява 
здравето на индивида, неговата работоспособност, както и способността 
да се задоволяват личните нужди. По подобен начин и според Европей-
ската социална харта „медицинска и социална помощ се предоставя и на 
всяко лице, което не разполага с достатъчно средства” (част І, т. 13)12;

Икономическият и социалният съвет на ООН идентифицира основните еле-
менти, които са от изключително значение при предоставянето на услуги, свър-
зани със здравето, а именно: наличност, достъпност, приемливост, качество. 
Наличието предполага съществуването на редица специализирани институции, 
способни да предоставят както първа помощ, така и други здравни услуги, вклю-
чително разпространението на стоки с медицински характер. Равнището на об-
щественото здраве в държавата пряко зависи от броя на тези институции и ка-
чеството на услугите, които те предоставят.

Достъпността се разглежда в няколко аспекта: физически, икономически, 
информационен и недискриминационен. Под физическа достъпност се разбира 
достъпността на институции, продукти и услуги за всички слоеве от население-
то, включително най-бедните и живеещите в отдалечени населени места. Дос-
тъпността предполага адекватни разходи за здравеопазване и се основава върху 
принципа на справедливост (напр. по отношение на бедните и богатите дома-
кинства). Достъпността на информация се разбира като право на търсене, полу-
чаване и разпространение на информация и идеи, свързани със здравни пробле-
ми, но това не трябва да нарушава конфиденциалността на медицинските данни. 
И не на последно място, недискриминационното измерение на достъпността оз-
начава правото на всички слоеве от населението, особено на най-уязвимите, на 
достъп до медицински стоки и до получаването на медицински услуги, както de 
jure, така и de facto.

Следващият компонент на правото на здраве е приемливостта, която трябва 
да се разбира като задължение при дейността на медицинските институции и 
при предоставянето на стоки и услуги да бъдат отчитани както стандартите, така 
и принципите на медицинската етика и културните специфики на обществото 

10 Ibid.
11 European Code of Social Security (Revised). ETS No.139 Rome, 06/11/1990. Следва да се има пред-

вид, че този документ е изготвен в рамките на Съвета на Европа, подписан е от 13 държави, но 
е ратифициран само от Нидерландия и не е влязъл в сила.

12 Supra бел. 9.
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(напр. отношението към абортите в Ирландия), включително и на съществува-
щите малцинства.

Последният признак – качеството, предполага високо ниво на медицинско 
обслужване и продукти, както и висока квалификация на медицинските работ-
ници. Той също така включва наличието на инфраструктура и правилно функ-
ционираща информационна система.

На доктринално ниво са идентифицирани и редица други елементи на пра-
вото на здраве, произтичащи от международни споразумения и съставляващи 
съдържанието на правото на здраве. Няма общоприето определение на поня-
тието „защита на здравето“, но то се свързва преди всичко с медицинската и 
парамедицинска помощ, както и с превантивните мерки. Категорията „основни 
предпоставки на здравето“ включва: достъп до чиста вода, до информация, чис-
та околна среда, здравословна храна, нормални условия на труд, жилище, обра-
зование, доходи, недискриминация и др.

Международните споразумения относно жени, деца и хора с увреждания пред-
ставляват важна регулаторна рамка. Тези категории от населението са най-слабо 
защитени, което стимулира международната общност да им предостави по-спе-
циална подкрепа. Например, Конвенцията от 1981 г. за премахване на всички 
форми на дискриминация срещу жените урежда в чл. 12, пар. 2 правото на всич-
ки жени да получават „съответното обслужване в периода на бременността, 
раждането и след него, предоставяйки, когато това е необходимо, безплатни 
услуги, както и съответно хранене в периода на бременността и кърменето“13. 
Чл. 6, пар. 1 и 2 от Конвенцията за правата на детето от 1989 г. гарантират съ-
ответно, че всяко дете има присъщо право на живот и задължават държавите да 
„осигуряват в максимално възможна степен оцеляването и развитието на вся-
ко дете”14, а чл. 24 признава правото на детето да има достъп до най-добрите 
здравни услуги, средства за лечение и рехабилитация15. Конвенцията от 2006 г. 
за правата на хората с увреждания16 установява задължението на държавите да 
осигуряват равен достъп на хората с увреждания до услуги за спешна помощ 

13 Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, приета 
от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 18 декември 1979 г. Ратифи-
цирана с Указ № 1944 от 18 септември 1981 г. – ДВ, бр. 76 от 1981 г. В сила за България от 10 
март 1982 г. (Оттегляне на резервата по чл. 29, ал. 1 със закон на Народното събрание от 5 май 
1992 г. – резервата е оттеглена на 24 юни 1992 г.)

14 Конвенция за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. Ратифицирана с решение 
на ВНС от 11.04.1991 г. – ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г. В сила за Република България от 3 юли 
1991 г.

15 Член 24, пар. 1 гласи: „Държавите – страни по Конвенцията, признават правото на детето да се 
ползва от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние и от здравните услуги 
за лечение на заболяванията и за възстановяване на неговото здраве. Държавите – страни по 
Конвенцията, се стремят да осигурят никое дете да не бъде лишено от правото си на достъп до 
такива здравни услуги”.

16 Конвенция за правата на хората с увреждания, Ратифицирана със закон, приет от 41-то Народно 
събрание на 26 януари 2012 г. – ДВ, бр. 12 от 2012 г. (В сила за Република България от 21 април 
2012 г.).



434

(чл. 9, пар. 1), здравни услуги (чл. 25, б. „а”)17, вкл. ранна диагностика и услуги, 
предназначени да сведат до минимум и да предотвратят по-нататъшното възник-
ване на увреждане (чл. 25, б. „б”)18. По този начин правото на здраве се гаранти-
ра на всички слоеве от населението, като е предвидено тези здравни услуги да се 
предоставят колкото е възможно по-близо до общността, в която живеят хората с 
увреждания, включително в селските райони (чл. 25, б. „в”).

Следва да се посочи, че днес международноправната уредба засяга главно 
въпросите за опазване на общественото здраве, докато значението на опазването 
на здравето на индивида нараства всеки ден. В тази връзка в доктрината с осно-
вание се отбелязва необходимостта от изследване на правото на здраве на три 
равнища – на индивида, на обществото и на околната среда. Подчертава се, че 
правото на здравни грижи далеч не винаги се приравнява на правото на получа-
ване на здравна или медицинска помощ.

Една от гаранциите за правото на здраве е принципът на универсалното здрав-
но покритие (universal health coverage), разработен от СЗО19. Определението, съ-
държащо се в доклада на Секретариата на социалното здравно осигуряване, е: 
„Достъп до ключови услуги за промоция, превенция, лечение и рехабилитация 
на всички хора на достъпни цени“. Предполага се, че прилагането на универсал-
ното покритие ще допринесе за гарантиране на принципа на справедлив достъп, 
както и ще предотврати спада на финансовото благосъстояние на населението. 
Целта на въвеждането на тази система е да се постигне най-ефективното здрав-
но осигуряване, както и да се повиши нивото на доверие в държавата. Както се 
посочва в самия доклад, преходът към универсално включване може да отне-
ме десетилетия, така че днес е трудно да се говори за резултатите от неговото 

17 Разпоредбата на чл. 25, изр. трето гласи: “По-конкретно държавите – страни по конвенцията: а) 
осигуряват на хората с увреждания същия обхват, качество и стандарт на безплатни или финан-
сово достъпни здравни грижи и програми, както на всички останали, включително в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве и на програмите за обществено здраве, провеждани сред 
населението”.

18 Текстът на чл. 25, б. „б” гласи: „б) осигуряват на хората с увреждания такива здравни услу-
ги, от които те се нуждаят с оглед на конкретното увреждане, включително ранно откриване и 
подходяща интервенция, както и здравни услуги, предназначени за намаляване до минимум и 
превенция на по-нататъшни увреждания, включително при деца и при по-възрастни индивиди”.

19 Всеобщото (универсално) здравно покритие е система за здравеопазване, в която всички жители 
на дадена страна или регион са с осигурен достъп до здравеопазване. Обикновено се организира 
на всички жители или само на онези, които не могат да си позволят сами, предоставяне на здрав-
ни услуги или средства за придобиването им с цел подобряване на здравните резултати. 

 Универсалното здравеопазване не предполага покритие на всички случаи и за всички хора, а га-
рантира, че всички хора имат достъп до здравеопазване. Някои универсални здравни системи са 
финансирани от правителството, докато други се основават върху изискването всички граждани 
да закупуват частно здравно осигуряване. Универсалното здравно покритие може да се опреде-
ли според отговора на три въпроса: кой е покрит, какви услуги са обхванати и каква част от раз-
ходите са покрити. Инструментът е описан от СЗО като ситуация, в която гражданите могат да 
имат достъп до здравни услуги, без да са свързани с финансови затруднения. Една от целите на 
универсалното здравеопазване е да се създаде система, която да осигурява равни възможности 
на хората да се радват на възможно най-високото ниво на здравеопазване. 

 Като част от Целите за устойчиво развитие, държавите членки на ООН се съгласиха да работят 
за световно здравно покритие до 2030 г.



435

прилагане. Трябва обаче да се отбележи, че всяка година работата на застрахова-
телните компании става все по-унифицирана и единна.

В същото време изградените системи за глобално наблюдение и превенция 
трудно могат да бъдат наречени ефективно реагиращи на възникващи заплахи. 
Глобалното управление на здравеопазването се развива в рамките на ООН чрез 
приетите през 2000 г. Цели на хилядолетието за развитие (2000 – 2015), а впо-
следствие чрез Целите за устойчиво развитие (2016 – 2030). Както показва прак-
тиката, тези цели се оказват трудно постижими за международната общност. 
Проблемът с неравенството на държавите по отношение на достъпа до здравни 
услуги, здравния статус на населението и безопасността на храните все още не 
е решен. 

Вярно е, че държавите понякога са склонни да премълчават наличието на 
опасни факти. Проблемът с прикриването на подобни факти се отнася включи-
телно и за разпространението на вече известна информация. Много показателен 
например е отказът на Индонезия да предостави щам от вируса на птичия грип – 
това забавяне доведе до увеличаване на броя на жертвите, което не би се случи-
ло при своевременно предаване на материали за изследване в СЗО. Също така, 
Китай в продължение на почти 4 месеца (от ноември 2002 г. до края на февруари 
2003 г.) не съобщава за появата и разпространението на атипичната пневмония, 
както и в края на 2019 г. за мащабите на коронавирусната пондемия. Това обаче 
се отрази неблагоприятно върху имиджа на СЗО, особено след като президентът 
на САЩ Д. Тръмп публично обвини организацията и обяви прекратяването на 
финансирането и членството на Съединените щати в СЗО20. 

Въпреки това основната роля относно правото на здраве, както вече бе отбе-
лязано, играят международните организации. Тяхната дейност и сътрудничест-
во на настоящия етап едва ли би могло да се счита за задоволително. Доказател-
ство за това е дори фактът, че Резолюцията21 в Съвета за сигурност на ООН, 
касаеща коронавирусната пандемия, бе приета с тримесечно закъснение едва в 
началото на м. юли 2020 г. Пропилява се много време, което може да се използ-
ва за предприемане на конкретни мерки, насочени към разрешаване на трудни 
ситуации. Подобряването на координацията в действията може значително да 
увеличи ефективността на реакцията както на самите организации, така и на 
държавите, които следват техния пример. В контекста на съществуващите запла-
хи за световното здраве необходимо да се изтъкне, че сътрудничеството между 
държавите относно правото на здраве се нуждае от значително задълбочаване и 
интензификация.
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НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ПОГАСИТЕЛНАТА 
ДАВНОСТ ПРИ ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЕ И ПРИ ЧАСТИЧНО 

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО
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email: nedelinasimova@yahoo.com

Резюме: Докладът разглежда някои въпроси във връзка с прекъсване на погасител-
ната давност при предявяване на възражение, както и проблеми при частичното 
предявяване на вземането. Коментират се видовете възражения, които са годни да 
прекъснат давността, последици от релевирането им при условията на евентуал-
ност, възможността да се предявява частично вземането с възражение и с какво 
възражение, както и други моменти. 

Ключови думи: давност, прекъсване, възражение, частично предявяване

ON SOME ISSUES RELATED TO THE INTERRUPTION OF THE LIMITATION 
PERIOD WHEN FILING AN OBJECTION OR SUBMISSION OF A PARTIAL 

CLAIM

Nedelina Dimitrova Simova-Mitova, PhD student
Private Legal Studies Department, University of national and world economy

Summary: The report addresses some issues related to the interruption of the limitation 
period by filing an objection, as well as problems with the partial submission of the claim. 
The types of objections which interrupt the limitation period, the consequences of filing 
them in the alternative form, the possibility of partial claiming the right by objection, the 
kind of such objection and other topics are being commented. 

Key words: limitation period, interruption, opposition, partial claim

Разпоредбата на чл. 116, б. „б“ ЗЗД поставя предявяването на иск и на възра-
жение в равен порядък спрямо давността, с еквивалентни правни последици – и 
двете действия я прекъсват. Не всяко възражение прекъсва давността. На пър-
во място такъв ефект нямат възраженията по допустимостта на иска (отводи). 
Това действие е присъщо само на част от възраженията по основателността на 
иска, но от тях се изключват тези, с които само се оспорват доводите на ище-
ца или се отричат твърдените от него факти. Прекъсват давността тези матери-
алноправните възражения, които ответникът противопоставя, за да откаже или 
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отложи правомерно изпълнението на едно свое задължение1. Прекъсването на 
давността следва от обстоятелството, че с възражението ответникът предявява 
свое субективно материално право срещу ищеца2, различно от заявеното с иска 
спорно право, като то може да е притезателно или потестативно3. Следователно 
посредством това възражение ответникът не упражнява своето право на иск от-
носно спорното материално право, а правото си на иск относно друго свое право, 
чийто източник може да бъде същото или друго правоотношение с ищеца. Него 
той може да упражни отделно в друг процес под формата на иск, но противопос-
тавяйки го чрез възражение в този, той упражнява едновременно защитата си 
срещу иска и защитата на собственото си материално право. 

От друга страна, не всяко възражение, с което се заявява за защита самостоя-
телно материално право на ответника, прекъсва давността, защото не за всяко 
право давност тече. Не могат да имат действието по чл. 116, б. „б“ ЗЗД например 
възраженията за нищожност по чл. 26 ЗЗД, за недействителност по чл. 40 ЗЗД 
или по чл. 42 ЗЗД4, за относителна недействителност по чл. 76 ЗН, по чл. 30 ЗН 
за възстановяване на запазена част от наследство, защото в закона не е предви-
ден срок за упражняването на тези права. Малко по-различен е случаят на реле-
виране на унищожаемост на договор – макар възможността за упражняването на 
това правото чрез иск да се погасява по давност, позоваването чрез възражение 
по иск за изпълнение може да се поиска и след изтичане на давността, съгласно 
чл. 32, ал. 3 ЗЗД. Правилото следва да се тълкува в смисъл, че позоваването на 
унищожаемостта чрез възражение може да се прави неограничено във времето, 
за него давност не тече, поради което резултатът е същият – спрямо възражение-
то за унищожаване на договор не намира приложение чл. 116, б. „б“ ЗЗД. 

Като общо правило, приложимо за всички възражения, с които давността се 
прекъсва, може да посочи още, че единствено съдебното им релевиране поражда 
такава последица5, защото в чл. 116, б. „б“ ЗЗД са изброени само процесуални 
средства. Противопоставените извън процеса възражения не прекъсват давност-
та така както извънсъдебната покана за изпълнение не го прави. 

За да прекъсне давността възражението, то трябва да е допустимо – не само 
да е направено в рамките на преклузивен срок, но и упражняването на правото 

1 Попова, В., Възражението като средство за защита на ответника в исковия граждански процес, 
Правна мисъл, бр. 4/1994 г. 

2 Таджер, В., Гражданско право на НРБ, обща част, дял II, Софи-Р, 2001, стр. 729; Павлова, М., 
Гражданско право, обща част, Софи-Р, 2002, стр. 669; Велинов, Л., Погасителна давност по бъл-
гарското частно право, Фенея, 2008, стр. 136 – според автора възражение, което прекъсва дав-
ността, е средство за упражняване на субективно право в процеса.

3 Велинов, Л., Погасителна давност по българското частно право, Фенея, 2008, стр. 137-138.
4 ТР 5/2014 от 12.12.2016 г. на ОСГТК на ВКС – позоваването на недействителността по чл. 40 и 

чл. 42 ЗЗД може да се направи извънсъдебно или съдебно, като в последния случай – чрез иск 
или възражение.

5 В този смисъл по отношение на правото на задържане и възражението за неизпълнен договор – 
Калайджиев, А., Облигационно право, обща част, Сиби, пето издание, стр. 274; Конов, Т, Ка-
лайджиев, А. Отговорност при нарушен негативен интерес, Съвременно право, 1988, № 11, стр. 
24-31; – само съдебно упражненото право на задържане и възражение за неизпълнен договор 
прекъсват давността.



439

да може да се извърши посредством възражения. Не е допустимо с възражение 
да се упражнява правото по чл. 19, ал. 3 ЗЗД или чл. 135 ЗЗД например – зая-
вяването на тези права ще се квалифицира като иск с произтичащите от това 
последици. 

Като друга обща отличителна черта на предявяване на правото чрез възра-
жение в теорията е изведено и условното действие на прекъсването – давността 
се смята за прекъсната само ако възражението е уважено и респективно само за 
признатата с решението част от заявеното вземане, на основание чл. 116, б. „б“, 
изр. 2 ЗЗД. Уважаването винаги се предпоставя от предявяване, но частичното 
предявяване на вземането ще бъде разгледано по-долу. 

Пак във връзка с условното действие на прекъсването, може да се посочи, че 
възражението следва да се приеме за неуважено не само когато е разгледано и 
отхвърлено, но и при десезиране на съда с него – оттегляне или отказ от възра-
жение не са уредени в процесуалния закон подобно на чл. 232 и 233 ГПК спрямо 
иска, но един от основните принципи на процеса – диспозитивното начало (чл. 6 
ГПК), от който се определя обемът на защитата, следва да го допуска. Както при 
иска, така и при възражението като неуважаване по см. на чл. 116, б. „б“, изр. 2 
ЗЗД следва да се приеме и неразглеждането му поради евентуалното му реле-
виране и несбъдване на вътрешнопроцесуалното условие. 

В тази връзка възражението разкрива някои особености в сравнение с иска. 
Възраженията, с които се релевира самостоятелно материално право на ответ-
ника, се правят при условията на евентуалност – подлежат на разглеждане, ако 
исковата претенция бъде счетена за основателна, което се предпоставя от уста-
новяване на фактическия състав при разпределение на доказателствената тежест 
по реда на чл. 154 ГПК. Ако ищецът не докаже фактите, от които претендира 
да е възникнало право в негова полза, не ще се разгледа противопоставеното от 
ответника възражение. Това положение е проявление на подчинеността на защи-
тата по възражението на тази по иска. Ако ответникът държи на произнасяне по 
правото му, независимо от изхода на делото по ищцовата претенция, той следва 
да го релевира чрез насрещен иск. Възражението, с което се заявява материално 
право на ответника, също така може да се съчетае с други възражения, като се 
съедини с тях при условията на евентуалност – съдът да го разгледа, ако възраже-
нията по допустимостта и по основателността на иска, с които се оспорват прав-
ните доводи на ищеца или се отричат факти, не бъдат уважени. В този случай, 
както при евентуалния иск, защитата по такова възражение е крайно средство, 
което се активира при неуспех на всички посочени преди него. Прекъсването на 
давността в хипотезата на чл. 116, б. „б“ ЗЗД зависи само от действието на но-
сителя на правото. Диспозитивното начало определя вида и поредността на про-
изнасянията. Страната, която прибягва до защита на свое материалното право 
чрез възражение, не цели непременно уважаването му в този процес, напротив – 
съгласява се до произнасяне по него да не се стигне и последното е поставено в 
зависимост от установеното от съда. Затова при несбъдване на вътрешнопроце-
суалното условие, което е предпоставка за разглеждане на възражението релеви-
рано при условията на евентуалност, не следва да се прилагат процесуалните и 
материалноправните последици на предявяване на възражението.
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Обстоятелството, че при евентуалната форма на защита, независимо дали е 
предприета чрез иск или възражение, титулярят на правото е наясно, че до про-
изнасяне по така заявеното право може да не се стигне, разкрива съществена 
разлика с другите случаи, при които въпреки липсата на произнасяне, се под-
държа зачитане на прекъсването на давността – при непълно съдебно решение 
(чл. 250 ГПК) и при неразглеждане на гражданския иск от наказателния съд6. 

Кои възражения прекъсват давността
Имайки предвид, че възражението, което прекъсва давността, е само такова, 

с което се упражнява защитата на субективно материално право на ответника в 
образуван срещу него процес, то несъмнено в тази категория попадат визира-
ните в чл. 298, ал. 4 ГПК възражения, които процесуалният закон приравнява 
като последици на предявяването на иск, скрепявайки произнасянето по тях със 
сила на пресъдено нещо. Следва да бъде подкрепено поддържаното в доктрината 
становище, че към възраженията, по които съдът е задължен да се произнесе в 
диспозитива на решението и които се обхващат от обективните предели на СПН, 
освен изрично посочените в чл. 298, ал. 4 ГПК възражение за прихващане (чл. 
103 ЗЗД) и за право на задържане (чл. 91 ЗЗД, чл. 315 ТЗ, чл. 72, чл. 74, ал. 2, вр. 
чл. 72, ал. 3 ЗС), следва да се включи и възражението за неизпълнен договор (чл. 
90 ЗЗД) поради сходството му с правото на задържане7. Верността на извода, че 
изброените възражения са годни да прекъснат давността може да се обоснове 
със следните съображения:

Материалноправното изявление за прихващане е погасителен способ, а 
процесуалноправното – способ за релевиране на първото или за позоваване на 
вече настъпилите извън и преди процеса негови последици. С възражението, с 
което се упражнява право на задържане (ВПЗ), и с това за неизпълнен договор 
(ВНД) правомерно се отказва изпълнение до надлежното изпълнение на насрещ-
но задължение. С последните две възражения, за разлика от възражението за 
прихващане (ВП), се упражняват непритезателни права. Макар по тях да не се 
постановява осъдителен диспозитив и дори да не се издава изпълнителен лист8, 

6 Сталев, Ж., Мингова, А., Попова, В., Стамболиев, О., Иванова, Р., Българско гражданско проце-
суално право, десето преработено и допълнено издание, второ по действащия ГПК, Сиела, стр. 
515; Петров, В., Спорни въпроси на прекъсването на погасителната давност, Норма, бл. 4/14

7 В полза на разбирането, че чл. 298, ал. 4 ГПК е налице пропуск, но и ВНД следва да се ползва 
със СПН – Сталев, Ж., Мингова, А., Попова, В., Стамболиев, О., Иванова, Р., Българско граж-
данско процесуално право, десето преработено и допълнено издание, второ по действащия ГПК, 
Сиела, стр. 333. 

8 По отношение на възможността за вземането, за което се упражнява ВНД или право на задържа-
не, да бъде издаден ИЛ, в практиката се поддържат две становища – 1) че ИЛ се издава, когато е 
предявен насрещен иск и 2) и без насрещен иск за това вземане се издава ИЛ – в този смисъл на-
пример Определение № 605/30.07.2014 г. по ч. гр. д. № 3670/2014 г., ІІІ г. о. на ВКС, постановено 
по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, Решение № 5396 от 15.07.2013 г. на СГС по гр. д. № 4541/2008 г. 
Ако се възприеме второто становище, то на още по-силно основание давността се прекъсва. 
По убеждение на автора обаче по-правилно е първото, доколкото, ако се възприеме второто, то 
ще се стигне до неиздаване на ИЛ на ищеца (докато не изпълни), но издаване на ИЛ в полза на 
ответника; на ищеца ще се издаде ИЛ след надлежно изпълнение към ответника, когато послед-
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условният диспозитив на съдебното решение при уважаването им стимулира 
длъжника ищец към изпълнение. Това се постига, като ответникът се осъжда 
да изпълни след като ищецът удовлетвори неговото вземане, и по този начин 
временно се прегражда възможността за принудително изпълнение – изпълни-
телен лист на ищеца не се издава преди да се установи, че той е погасил своето 
задължение. ВПЗ и ВНД са способ да се предизвика едновременно изпълнение, 
поради което също са ефективна форма на претендиране на правото. И трите по-
сочени възражения осигуряват защита на материално право на ответника близка 
по интензитет на тази, която би получил при предявяването на иск, ето защо с 
релевирането им давността се прекъсва.

Освен еднаквата процесуалноправна поледица от упражняване на тези въз-
ражения (СПН) и безпротиворечиво изведената в теорията друга тяхна прилика, 
изразяваща се в действието им спрямо давността, различният им материално-
правен ефект обуславя известни специфики, включително такива във връзка с 
прекъсването на давността. 

Така например не всяко възражение за прихващане прекъсва давността, а 
само това процесуалноправно възражение, което се съчетава с едновремен-
но релевиране в процеса и на материалноправното изявление за прихваща-
не, при това само за право, за което давността не е изтекла. Първо, с оглед 
извода, че само релевирани в процес възражения прекъсват давността, явно е че 
такова действие не може да се припише на извънпроцесуалното възражение за 
прихващане, без това да го лишава от погасителния му ефект. От друга страна 
пък, давността не се прекъсва с процесуалноправно ВП, когато не е съчетано с 
компенсационното изявление, а с него само се извършва позоваване на вече на-
стъпилите последици – ако прихващането е било извършено извън процеса, пра-
вото вече е погасено до размера на по-малкото от насрещните вземания, поради 
което и давност не тече за погасената част. За разликата в повече давността няма 
как да е прекъсната – от една страна поради извънпроцесуалното позоваването, 
но от друга страна резултатът би бил същият, дори и да бе извършено в проце-
са – последния извод ще бъде обоснован по-нататък. Освен това, пак защото 
давност не тече, но този път защото е изтекла, възражението за прихващане няма 
действието по чл. 116, б. „б“ ЗЗД спрямо погасено по давност вземане, въпреки 
че прихващане може да се извърши и с такова (чл. 103, ал. 2 ЗЗД). 

Макар с уважаването на възражението за прихващане правото да се реали-
зира, поради което за него вече давност да не тече9, релевирането му има са-

ният вече няма нужда от ИЛ. Ако обаче преди това му е бил издаден, възниква риск от повторно 
реализиране на правото при недобросъвестност.

9 Ако се възприеме тезата на проф. Сталев, която се споделя и в съдебната практика, че при съ-
дебно упражненото ВП с неликвидно вземане погасителният ефект настъпва с влизане в сила на 
съдебното решение, изглежда с предявяване на възражението давността да се прекъсва, докато 
трае процесът тя да е спряла, а с уважаването на възражението вземането се погасява, съответно 
при отхвърляне – отпада действието на прекъсване на давността. В процесуалноправната лите-
ратура (Попова, В., Прихващане. Материалноправни проблеми, С., 2002, стр. 44-84; Попова, В., 
Възражението за прихващане в съдебния исков процес, С., 2002, стр. 11-29. 199-212; Попова, В., 
Избрани съчинения в три това. Т. I Прихващане. Материалноправни и процесуалноправни про-
блеми, С., 2010, стр. 68-104) се отстоява и разбирането, че и в случаите на съдебно прихващане с 
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мостоятелно значение спрямо прекъсването на давността. То се откроява при 
непълно съдебно решение, когато липсва произнасяне, въпреки валидно извър-
шеното допустимо процесуално действие. В този случай е необходимо да се за-
чете прекъсването, извършено с релевиране на възражението. 

Що се касае за възражение, с което се упражнява право на задържане, с него 
не може да се прекъсне давността за вземането на недобросъвестния владелец, 
което той има във връзка със запазване или подобряване на вещта, защото на 
него право на задържане не му е признато и той може да предяви вземането си 
само посредством насрещен иск (извън случая по чл. 74, ал. 2, вр. чл. 72, ал. 3 
ЗС). 

Не само възраженията, по отношение на които се разпростират обективните 
предели на СПН, са такива, с които давността се прекъсва, и не е това критерият, 
по който се водим, решавайки дали възражението има такова действие. Същест-
веното е то да отговаря на белега с него да се релевира за защита субективно 
материално право на ответника, за което тече давност. Като такива възражения 
в литературата се сочат тези, с които се упражняват потестативното право за 
унищожаване или разваляне на договора10 (развалянето в хипотеза по чл. 87, 
ал. 3 ЗЗД се предявява само с иск, а извън този случай – по извънсъдебен ред, 
т.е. неисков, но няма пречка в отговора на исковата молба да се обективира 
изявлението за разваляне, както това се случва в искова молба по кондикционен 
иск по чл. 55, ал. 1, предл. 3 ЗЗД за връщане на даденото по развален договор). 
Възраженията, с които се упражняват потестативни права, все пак не са акцент 
на настоящия доклад, тъй като частичното им предявяване, доколкото изобщо 
се случва, не разкрива съществени особености, а и те остават извън предметния 
обхват на чл. 116а ЗЗД, където се говори само за вземания. 

Прекъсване на давността при частично предявяване на вземането 
Редом с възраженията другият способ за заявяване за защита на субективно 

материално право в процеса си остава искът. Настоящото изложение възприема 
последователността на изброяването в чл. 116, б. „б“ ЗЗД, поради което първо ще 
бъде разгледано частичното предявяване на правото чрез иск. 

Последиците от частичното предявяване посредством иск към момента са 
изяснени в голямата си част в ТР 3/2016 от 22.04.2019 г. на ОСГТК на ВКС, 
но могат да бъдат коментирани още няколко въпроса11. Накратко в посоченото 

неликвидно вземане погасяването се извършва към минал момент, когато прихващането е могло 
да бъде извършено. Считам, че възприемането на което и да е от двете становища не изключва 
отстояваното тук, поради което настоящият труд остава встрани от дълбините на този спор.

10 Велинов, Л., Погасителна давност по българското частно право, Фенея, 2008, стр. 136
11 Въпросът за каква част от вземането спира и се прекъсва давността при частичен иск е широко 

разискван в теорията и практиката и е предмет на противоречиви становища. Приемането на ТР 
3/2016 от 22.04.2019 г. на ОСГТК на ВКС, с което се разреши противоречието, е предхождано от 
един неуспешен опит за постановяване на ТР, а именно ТР 5/2005 от 5.4.2006 г. ОСГТК на ВКС, 
произнасянето по което е отклонено поради липса на мнозинство. Преди постановяването на ТР 
3/2016 от 22.04.2019 г. на ОСГТК на ВКС в доктрината и практиката по въпроса за спирането и 
прекъсването на давността при частичен иск се застъпваха повече от две различни становища: 1) 
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тълкувателно решение се възприема становището, че частичният иск не спира 
и не прекъсва давността за непредявената част. Основополагащите аргументи 
за извода се оповават на понятието предмет на делото, а именно спорното пре-
тендирано или отричано от ищеца материално право, индивидуализирано в ис-
ковата молба чрез основанието (правопораждащите факти) и петитума на иска; 
по отношение на заявения предмет на делото, т.е. само спрямо предявената част, 
се разпростират и обективните предели на СПН на решението. По убеждение на 
автора мотивите следва да бъдат споделени, като към основанията за спиране 
на давността може да се направи допълнението, че при предявен частичен иск 
липсва общият характерен за хипотезите на спиране белег – невъзможността 
на кредитора да действа в защита на правото си. При частичен иск кредиторът 
разполага с тази възможност спрямо останалата част от вземането си – спор съ-
ществуваше относно момента, в който може да го направи, в частност допустимо 
ли е по време на висящ процес по предявения частичен иск, като положителен 
отговор е даден в т. 3 от същото тълкувателно решение. 

В него се обсъжда и друг въпрос извън поставения за спиране и прекъсване 
на давността при частичен иск. Сочи се още, че в случаите, когато искът не е 
предявен като частичен, но впоследствие се стигне до неговото увеличаване по 
реда на чл. 214, ал. 1 ГПК, давността за вземането, включително и за увеличе-
ната част, е прекъсната с исковата молба и е спряла да тече докато трае исковият 
процес, защото пред съда е заявено цялото спорно право, без да е посочено, 
че се предявява частичен иск. Мотивите в тази част излизат извън предмета на 
тълкувателното дело и могат да имат значение като насока, упътване, препоръка 
при решаване на спорове, но от тях пряко не следва задължителен характер на 
даденото тълкуване. 

Макар и незадължително, то отразява отстояван в теорията12 и прилаган в 
практика извод. Зад провежданото разграничение в последиците при увеличава-
не размера на иска в зависимост от това дали изрично е предявен като частичен, 
или не, стои концептуалната идея за осигуряване и гарантиране на предвидената 

в полза на разбирането, че давността при частичен иск спира и се прекъсва за цялото вземане К. 
Ц., Частичният иск, изд. 2012 г., стр. 117 – 120; 2) в обратен смисъл Димитров, М., „За действи-
ето на частичния иск по отношение на давността и за ефекта на преклузията по чл. 133 ГПК 
върху възражения за изтекла давност“, сборник „Предизвикай давността“, стр. 145-157; както 
и решение № 610/9.12.2008 г. по т.д. № 391/2008 г. на ВКС, І т.о., решение № 189/26.03.2010 г. 
по т.д. № 307/2009 г. на ВКС, ІІ т.о., и др.; 3) в смисъл, че при частичен иск давността спира и 
се прекъсва за цялото вземане, но само ако в същото производство е предприето увеличаване на 
иска по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК – решение № 63/28.05.2010 г. по т.д. № 637/2009 г. на ВКС, І 
т.о., решение № 9/7.03.2011 г. по т.д. № 406/2010 г. на ВКС, І т.о., решение № 160/17.12.2012 г. по 
т.д. № 808/2011 г. на ВКС, ІІ т.о. и др.; 4) в полза на разбирането, че при частичен иск давността 
се спира за цялото вземане, но се прекъсва само за предявената част, основано на формално и 
буквално тълкуване на чл. 115, б. „ж“ ЗЗД, където се сочи „вземането“ и чл. 116, б. „а“, който 
говори за „иск“ – решение № 22/14.07.2010 г. по т.д. № 428/2009 г. на ВКС, І т.о.

12 Сталев, Ж., Мингова, А., Попова, В., Стамболиев, О., Иванова, Р., Българско гражданско проце-
суално право, десето преработено и допълнено издание, второ по действащия ГПК, Сиела, стр. 
463. Димитров, М., За действието на частичния иск по отношение на давността и за ефекта на 
преклузията по чл. 133 ГПК върху възражения за изтекла давност, сборник Предизвикай дав-
ността, стр. 150-151.
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нормативно възможност за прецизиране на иска. При иск, който не е предявен 
като частичен, съществен момент е убеждението (на ищеца, на ответника и на 
съда), че правото се заявява за защита в неговия пълен обем, а предположението 
следва да е, че ищецът подхожда добросъвестно при упражняване на осигуре-
ните си процесуални права. По общо предположение грешка на ищеца или за-
труднение при първоначалното посочване обема на спорното право могат да са 
причина за необходимостта от последващо увеличаване на иска. В други случаи, 
както е при предявен иск за неимуществени вреди, увеличаването на иска трудно 
може да се обясни с допусната грешка или трудност при определянето му – още 
към момента на предявяването ищецът е наясно с цената, на която сам остой-
ностява понесените лично от него и поради това известни му болки и страда-
ния. Примери като този навярно могат да породят съмнения в добросъвестното 
упражняване на правото за изменение на иска по размер и вероятно такива съо-
бражения лежат в основата на възприемана в някои съдебни решения теза и при 
увеличаване на иск, който не е заявен като частичен, давността за увеличената 
част да се прекъсва и да спира от момента на увеличението13. Възникват и други 
съображения – нееднаквият режим на спиране и прекъсване на давността, обе-
мът на СПН и произтичащата от това допустимост или не разликата до пълния 
размер да се търси в отделен процес14 стимулират ищците да предявяват иска не 
като частичен, дори когато са наясно с обема на правото, чиято защита търсят, но 
не искат например още при образуване на делото да плащат по-висока държавна 
такса. За тях остава възможността в хода на процеса, след като вече са събрани 
доказателства и могат да се ориентират относно изхода на делото, да увеличават 
размера на иска си. Изменението на иска пък се свързва със забавяне на делото. 
Тези съображения все пак не са от порядъка на основание за отричане на отсто-
яваното в процесуалноправната литература схващане, защото не следва да се 
предполага недобросъвестност на ищеца; недобросъвестността е изключение и 
като такова не е в състояние да ни послужи за извеждане на общо правило. 

Междувременно становището, изразено в тълкувателното решение, се зак-
репи нормативно посредством приемане на правилото на чл. 116а ЗЗД (ДВ, бр. 
42/2018 г.), съгласно което при частично предявяване на вземането, давността 
се спира или прекъсва само за предявената част. С това законодателно изменение 
не отпадна нуждата от постановяване на решение по образуваното тълкувателно 
дело с оглед темпоралното действие на правилото занапред (прилага се, когато 
ЮФ, водещ до спиране или прекъсване на давността, се реализира след влизане 
в сила на чл. 116а ЗЗД). 
13 Например в решение № 2843 от 7.5.2020 г. по гр. д. № 9253/2019 г. по описа на СГС – в посоче-

ния акт е решен спор, първоначалният иск по който е бил в размер на 300 лв., а след предприето 
по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК увеличение – на стойност над 300 000 лв. Конкретните факти в 
случая несъмнено показват недобросъвестност в упражняването на процесуално право. В обра-
тен смисъл например решение № 69 от 31.07.2020 г. на ВКС по т. д. № 2461/2019 г., II т. о., ТК, 
решение № 236 от 20.01.2020 г. по гр. д. № 4551/15 ВКС, 4 ГО и др. 

14 Иск, който не е предявен като частичен поражда СПН за цялото спорно право и претендиране 
на разликата в повече в отделен процес е недопустимо; при уважен частичен иск СПН обхваща 
основанието на иска, а за разликата в повече може да се води отделен процес; ако частичният иск 
е отхвърлен, СПН засяга цялото спорно право. 
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Законодателното изменение има по-широк обхват от поставения за решаване 
пред ВКС проблем, за което сочи словесната формулировка на основанието по 
чл. 116а ЗЗД – в разпоредбата не се говори за частичен иск, а за частично предя-
вяване на вземането. За изясняване точния смисъл на разпоредбата и уточняване 
на предметния ѝ обхват е необходимо да се отговори на въпросите: 1) частично 
предявяване само при частичен иск ли е налице или и при предявен иск за ця-
лото вземане, чийто размер е увеличен в хода на процеса, и 2) възможно ли е 
правилото на чл. 116а ЗЗД да се прилага и спрямо хипотези, различни от предя-
вяването на иск.

В отговор на първия въпрос нормата следва да се тълкува стеснително, като 
се приема давността да спира и да се прекъсва само за предявената част един-
ствено при частичен иск, но не и при иск за цялото вземане, който е изменен по 
реда на чл. 214, ал. 1 ГПК чрез увеличаване на размера му. Това тълкуване съот-
ветства на установената традицията, за която вече беше посочено, че следва да 
продължи да се спазва, въпреки опасенията за недобросъвестното упражняване 
на правото в някои случаи.

По въпроса за относимостта на разпоредбата на чл. 116а ЗЗД към хипоте-
зи различни от предявяването на иск, на първо място – спрямо възражение, 
от една страна приложението ѝ е изключено при възраженията за упражняване 
на погасяващи се по давност потестативни права, доколкото в нормата се сочат 
само вземания. 

Другите посочени вече възражения, с които давността се прекъсва – възра-
жението за прихващане, за неизпълнен договор и за право на задържане, мо-
гат да се упражняват по повод вземане, което е на по-ниска, равна или по-висока 
стойност от тази на спорното материално право въведено като предмет на делото 
в исковата молба, което поставя въпроса с предявяването и уважаването им за 
каква част от вземането се прекъсва давността. 

При възражението за право на задържане и за неизпълнен договор давността 
се прекъсва за цялото вземане, когато то е заявено и признато в неговия пълен 
размер – при уважаването им се улеснява или обезпечава изпълнението на взе-
мането в неговия пълен обем, като защита се реализира посредством правомерен 
отказ за изпълнение до надлежно изпълнение на насрещното задължение. Не 
възникват проблеми при преценката за каква част от вземането е прекъсната дав-
ността при възражението за прихващане, когато то е заявено и уважено в пълния 
му обем и той е до размера на иска, както и когато е на по-голяма стойност, но 
с него е признато право на ответника до размера на иска (например при иск за 
1000 лв. се прави ВП с вземане на стойност 700 лв. и то е признато изцяло; или 
при иск за 1000 лв. се прави ВП за вземане на стойност 1100 лв., но с решението 
е признато право на ответника на стойност 800 лв.). Неяснота може да въз-
никне, когато вземането, за което се упражнява възражение за прихващане, е на 
по-голяма стойност от тази на иска и с решението правото на ответника, за което 
се упражнява ВП, е признато за размер над този на иска (например при иск за 
1000 лв. е противопоставено ВП с право на ответника на стойност 1500 лв. и в 
решението е признато вземане на ответника в размер на 1500 лв. или 1300 лв., 
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като максималният резултат, който се постига, е отхвърляне на иска поради 
прихващането). 

Вариантите при интерпретацията са следните: да се приеме давността за пре-
късната само за вземането в частта до размера на иска или да се приеме за 
прекъсната за цялото вземане, макар то да е на стойност над тази на иска. 
Аргумент в полза на първата теза е подчинеността на защитата по възражението 
спрямо тази по иска и обстоятелството, че предмет възражението за прихваща-
не и на делото става само тази част от вземането до размера на иска, съответно 
СПН обхваща уважената част до размера на иска15. Вземането на ответника се 
погасява до обема на търсената по иска защита, а за горницата такава не полу-
чава – правото му в тази част нито се реализира, нито се улеснява изпълне-
нието му. Мотиви за възприемане на втората теза може да са тези: липсва знак 
на равенство между СПН и действието спрямо давността, като от чл. 116, б. „б“, 
изр. второ ЗЗД не може да се направи извод за необходимостта уважаването на 
вземането винаги да е скрепено със СПН. Така например по възраженията за 
унищожаване или разваляне на договора не се формира СПН, но същите прекъс-
ват давността. Нещо повече, както вече бе посочено, обосновано се поддържа, 
че и при липса на уважаване поради пропуск на съда отново следва да се зачете 
прекъсването на давността – в този случай несъмнено отново няма СПН. От 
друга страна, уважаването на възражението за неизпълнен договор и за право на 
задържане не водят до погасяване на правото, а само улесняват реализирането 
му, а възражението за прихващане има по-силно действие – погасява правото 
до размера на иска. Но както бе посочено вече, разликата не се ползва със за-
щита и не става предмет на ВП, поради което следва да се предпочете първата 
предложена интерпретация. Нееднаквото действие спрямо давността за разли-
ката над размера на иска при възражение за прихващане от една страна, и при 
възраженията за право на задържане и за неизпълнен договор от друга, следва от 
материалноправното действие на прихващането, с оглед на което за горницата 
не се получава защита; именно то е решаващият аргумент, а не подчинеността 
на защитата по възражението от тази по иска, каквато несъмнено е налице и 
при другите възражения. Изглежда, когато правото на ответника е на по-го-
ляма стойност от тази по иска, с възражението за прихващане то винаги се 
предявява частично, което прави възможно позоваването на чл. 116а ЗЗД в 
последващ процес за разликата. 

От друга страна приложение на правилото на чл. 116а ЗЗД спрямо възраже-
нието за прихващане би трябвало да е възможно и когато активното вземане е 
релевирано в по-малък размер от действителния (например по иск за 1000 лв. 
се противопоставя ВП за 300 лв., а вземането на ответника е на стойност 700 
лв. – за разликата от 400 лв. давността не се прекъсва, защото в тази част 
вземането не е предявено). Дори от доказателствата по делото съдът да установи, 
че вземането на ответника е на по-висока стойност от претендираната (според 

15 Сталев, Ж., Мингова, А., Попова, В., Стамболиев, О., Иванова, Р., Българско гражданско проце-
суално право, десето преработено и допълнено издание, второ по действащия ГПК, Сиела, стр. 
430.
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посочения пример 700 лв.), с оглед диспозитивното начало ще се произнесе за 
по-малкия размер, но търсене на разликата не се преклудира. Както в последния 
случай, така и когато размерът на правото, за което се упражнява ВП е по-голям 
от този на иска, за защитата на горницата ще е необходим отделен процес, а ако 
такъв се образува преди приключване на производството, ще е налице основание 
за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК16. 

Разбира се вземането на ответника може да се предяви с насрещен иск, който 
може да е и частичен (ако НИ е родово подсъден и същевременно ответникът 
оспорва иска по основание чрез въвеждане на правоизключващи и правоуни-
щожаващи възражения, което обосновава интереса му от търсенето на са-
мостоятелна, а не обусловена защита17), или ответникът в срока за отговор на 
исковата молба да съчетае възражение за прихващане за частта от вземането 
си до размера на иска и насрещен иск за разликата, който в този случай при 
всички положения би бил частичен. Смисълът от такова действие се обяснява 
с обстоятелството, че по възражението за прихващане не се дължи държавна так-
са (за разлика от случая на уважено възражение за право на задържане – чл. 10 
от Тарифа за държавните такси по ГПК от 2008 г.). Същевременно, в случай 
че сборът от стойността по възражението и по насрещния иск би подлежала на 
разглеждане от окръжен съд като първа инстанция, ако се предявява само с иск, 
при едновременно релевиране на ВП и насрещен иск за разликата в повече се 
постига положение близко до заобикаляне на родовата подсъдност (при уважа-
ването им в крайна сметка районен съд може да признае право на ответника на 
стойност над 25 000 лв. по граждански дела). Същественото спрямо давността е 
приложимостта на мотивите на ТР 3/2016 от 22.4.2019 г. на ОСГТК на ВКС или 
на чл. 116а ЗЗД, в зависимост от момента на предявяването на вземането. 

По отношение на въпроса за предявяване само на част от правото посред-
ством възражение, важно е да се посочи, че не е възможно да се поправя зая-
вения вече негов размер. Без значение дали се дължи на грешка на ответника, 
негова небрежност, невъзможност да посочи точен размер на правото или той 
нарочно заявява по-малък такъв недопустимо е увеличаването му, доколкото от 
една страна липсва процесуалноправна уредба за възраженията аналогична на 
тази при изменение на иска, а от друга ще се постигне заобикаляне на преклу-
зивния срок за навеждането му. Спрямо възраженията липсва и регламентация 
като при частичния иск – да се сочи вземане на по-голяма стойност, но изрично 
да се заявява, че се търси защита за по-малка, но ако това се направи, давността 
се прекъсва само за частта, за която се реализира защитата в този процес. Заяве-
ният в срока за отговор на исковата молба обем на правото (а при възражение-
то за прихващане и до размера на иска) определя пределите на прекъсващото 
давността действие. В този случай формално е приложимо основанието по чл. 
116а ЗЗД. Щом при възражение за прихващане за разликата над размера на иска 
е допустим отделен процес, такъв следва да е допустим и при упражнено само 
16 Мотивите са аналогични на тези по приемане на т. 3 от ТР 3/2016 от 22.4.2019 г. на ОСГТК на 

ВКС, в което се приема допустимост на последващ частичен иск за вземането при наличен ви-
сящ процес за друга част от вземането.

17 ТР 3/2016 от 22.4.2019 г. на ОСГТК на ВКС.
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за част от вземането възражението за право на задържане или за неизпълнен 
договор, стига разликата над признатата част до пълно предявената в първия 
процес да не е отречена – тогава СПН обхваща цялото вземане. Допустимостта 
на отделен процес ще направи възможно позоваването на чл. 116а ЗЗД, доколко-
то въпросът за прекъсване на давността се разглежда именно в съдебен процес. 

На следващо място, предвид неприложимостта понастоящем на основанието 
по чл. 116, б. „б“ предл. 3 ЗЗД с оглед липсата на действащи помирителни ко-
мисия, разрешаващи частноправни спорове, в които се предявяват граждански 
субективни материални права, неприложимо следва да е и правилото на чл. 116а 
ЗЗД към тази хипотеза18. 

И последно, изразът „когато вземането е предявено“, употребен в чл. 116а 
ЗЗД, ни насочва към основанията за прекъсване по чл. 116, б. „б“ ЗЗД, където е 
използван същият термин. Може да се отстоява все пак теза, според която при-
ложимостта на правилото на чл. 116а ЗЗД е възможна освен при частичния иск 
и в някои случаи при възраженията, още и спрямо основанието по чл. 116, б. 
„в“ ЗЗД – предприемане на действия по принудително изпълнение. Така като 
„предявяване“ ще се приеме не само заявяване на правото за защита в съдебен 
или арбитражен процес, но и когато се търси реализиране по принудителен ред 
на вече присъденото. Формален аргумент за допустимостта на такова тълкуване 
може да се черпи от алтернативния съюз „или“19 във формулировката на прави-
лото на чл. 116а ЗЗД, от която може да се направи извод, че прекъсването не е 
непременно съпроводено със спиране, както би било именно в изпълнителното 
производство20. Така в приложение на чл. 116а ЗЗД при образувано изпълнител-
но дело за определена сума, представляваща само част от непогасеното взе-
мане по изпълнителния лист, давността се прекъсва само за частта, за която е 
образувано делото, макар и в изпълнителния лист да се удостоверява вземане на 
по-голяма стойност21. 

18 Пред арбитража се предявява иск, поради което спрямо него намира приложение чл. 116, б. „б“, 
предл. 1 ЗЗД, т.е. давността се прекъсва с предявяване на иск, включително когато е предявен 
пред арбитраж.

19 В полза на необходимостта от поправително тълкуване на разпоредбата и замяна на съюза 
„или“ със съюз „и“ – Василев, И., Критичен поглед към новия чл. 116а ЗЗД, достъпна на https://
news.lex.bg/guestpost/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%
BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%BB-116%D0%B0-
%D0%B7%D0%B7%D0%B4/.

20 Ако изпълнителното производство изцяло или частично попада в период до постановяване на 
ТР 2/26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 година на ОСГТК на ВКС, то давността би била спряна, 
ако се възприеме становището, че тълкувателно решение, с което се отменя предходен тълкува-
телен акт има действие занапред – по въпроса е образувано ТД № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС. 

21 Такъв случай е разгледан в Решение № 7991 от 25.11.2019 г. на СГС по гр. д. № 13415/2018 г.
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ИМУЩЕСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ РАЗВОДА ПО ВЗАИМНО 
СЪГЛАСИЕ В БРАЧНИЯ ДОГОВОР

Докторант Гюлдан Еркянова 
Юридически факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“,

email: gerkianova@uni-ruse.bg

Резюме: Според Семейния кодекс от 2009 г. имуществените отношения между 
съпрузите могат да бъдат уредени чрез „договорен режим“ (вж. чл. 18 СК). Чл. 
38, ал. 1 от СК съдържа едно примерно изброяване на клаузите на брачния договор, 
вкл. и имуществените последици при прекратяване на брака с развод. Прекратя-
ването на брака с развод е възможно по исков ред при дълбоко и непоправимо раз-
стройство на брака и по взаимно съгласие при изразено серизоно и непоколебимо 
съгласие на съпрузите за прекратяването на брака. Настоящото изследване е пос-
ветено на проблемите, свързани с имуществените последици от прекратяването 
на брака по взаимно съгласие, уредени в брачния договор. Проследено е развитието 
на института на развода по взаимно съгласие в българското семейно законода-
телство, както и възможността съдържанието на брачния договор да включва 
въпроси, които съпрузите следва да уредят със задължителното споразумение по 
чл. 51 от СК при прекратяване на брака по взаимно съгласие. 

Ключови думи: брачен договор, имуществени отношения, развод по взаимно съгла-
сие, споразумение

PROPERTY CONSEQUENCES OF DIVORCE BY MUTUAL CONSENT  
IN MARRIAGE CONTRACT

Giuldan Erkianova, PhD student 
“Angel Kanchev” University of Ruse, Law faculty

gerkianova@uni-ruse.bg

Summary: According to the Bulgarian Family Code of 2009, the property relations 
between spouses can be settled trough a contractual regime (Art. 18 of the Family Code). 
In Art. 37 of the Family Code are the listed clauses of the marriage contract, including 
property consequences of divorce. The terminate of a marriage with divorce can be a 
lawsuit in case of a deep and irreparable breakdown of the marriage or serious and 
unwavering consent of the spouses to the terminate of the marriage. The present study is 
devoted to the problems of the property consequences of the termination of the marriage 
by mutual consent, settled in the marriage contract. The development of the institute of 
divorce by mutual consent in the Bulgarian family legislation is studied and the possibility 
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for the marriage contract to contain clauses, which must be settled by an agreement under 
Art. 51 of the Family Code in case of divorce by mutual consent.

Key words: marriage contract, property relations, divorce by mutual consent, agreement 

Действащият Семеен кодекс, в сила от 1 октомври 2009 г., за първи път уреди 
възможността съпрузите да изберат „договорен режим” на имуществените си 
отношения, чрез сключване на „брачен договор” (арг. чл. 18, ал. 1, т. 3 вр. чл. 37 
и сл. СК). Съпрузите сами могат да определят как да бъдат уредени имуществе-
ните им отношения, съгласно чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 СК. 

В чл. 38, ал. 1 СК се съдържа едно примерно изброяване на клаузите, които 
съпрузите могат да уредят в договора. Освен тези имуществени отношения, кои-
то възникват и съществуват по време на брака, чрез брачния договор могат да 
бъдат уредени, също така, и имуществени въпроси, които възникват като после-
дица от прекратяването на брака с развод. Тази възможност изрично е предвиде-
на в чл. 38, ал. 1, т. 5 СК, според която в договора може да се съдържат уговор-
ки относно „имуществените последици при развод”. Под законовото понятието 
„развод” следва да се разбира прекратяване на брака с развод по исков ред и 
прекратяването му с развод по взаимно съгласие. Съпрузите могат да се спора-
зумеят относно имуществените последици при прекратяването на брака както 
при развода по исков ред (виж. чл. 49, ал. 4 СК), така и при развода по взаимно 
съгласие (виж чл. 51, ал. 1, изр. второ СК).

Настоящото изследване е посветено на проблемите, свързани с имуществе-
ните последици при развод по взаимно съгласие (чл. 38, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 
50 и 51 СК ). 

1. Както е известно, разводът по взаимно съгласие беше въведен в българско-
то законодателство с Наредбата-закон за брака от 12 май 1945 г., отменена през 
1952 г. с Гражданския процесуален кодекс (отм.). С първия Семеен кодекс от 
1968 г. този институт беше отново възстановен (чл. 22-24 СК (отм.)) Тази уредба 
беше възприета и от СК от 1985 г. (чл. 100 и 101 СК (отм.)) и в сега действащия 
СК от 2009 г. (чл. 50 и 51 СК).

Наредбата-закон за брака, както и първите два кодекса не уреждаха брачния 
договор във връзка с имуществените отношения между съпрузите. Но независи-
мо от това, в чл. 61, ал. 2 от НЗБ (отм.) законодателят изрично беше предвидил, 
че съпрузите могат да постигнат съглашение относно имуществените си отно-
шения. Тази възможност беше факултативна, предвид единствения приложим 
режим за уреждане на имуществените отношения в брака, който беше този на 
разделността. При действието на Семейните кодекси от 1968 г. и от 1985 г. (отм.), 
с които беше установен задължителен режим на съпружеска имуществена общ-
ността, при развода по взаимно съгласие, съпрузите бяха длъжни да се споразу-
меят относно имуществените последици от прекратяването на брака (виж чл. 24, 
ал. 1 СК 1968 г. (отм.) и чл. 101, ал. 1 СК от 1985 г. (отм.)). Въпросите, относно 
отношенията между съпрузите, разрешени с утвърденото от съда споразумение, 
не подлежаха на пререшаване1. Това важеше в еднаква степен както при уредба-

1 Ненова, Л., Семейният кодекс и реформата в семейното право, НИ, София 1971 г., с. 123.
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та в първия СК, така и при втория, относно имуществените отношения между 
съпрузите. Споразумението в тази му част има характер на съдебна спогодба. 
С нея по същество се извършва доброволна делба на придобитото от съпрузите 
през време на брака общо имущество. С оглед на това, съдът следваше да присъ-
ди държавна такса в размер на 2% върху стойността на дяловете на всеки един 
от тях.

Всичко това – задължението на съпрузите да разпределят придобитото по 
време на брака имущество, високата държавна такса, която трябваше да запла-
тят, не ги стимулираше към „развод по взаимно съгласие”. Допълнителна пречка 
за практическата приложимост на института бяха сроковете за „задължително 
брачно съжителство”, предвидени в чл. 23 СК от 1968 г. (отм.) и чл. 100, ал. 2 СК 
от 1985 г. (отм.), преди изтичането на които съпрузите не можеха да подадат мол-
ба за развод по взаимно съгласие. Този срок беше двугодишен при действието на 
първия кодекс и тригодишен при действието на втория. 

Правната уредба в действащия Семеен кодек от 2009 г. облекчи развода по 
взаимно съгласие в две посоки (чл. 50 и 51 СК). Първо, бяха премахнати сроко-
вете за брачно съжителство на брачните партньори, което означава, че във всеки 
един момент от брака те могат да пристъпят към прекратяване на брака. Вто-
ро, изостави се изискването съпрузите в споразумението по чл. 51, ал. 1 СК да 
уредят имуществените последици от развода. Изречение второ на същия текст, 
обаче, предвижда, че те могат да уредят „и други последици от развода”, т.е. те 
имат факултативна възможност, освен задължителните въпроси, посочени в чл. 
51, ал. 1, изр. първо СК, да постигнат съгласие и по други въпроси, включително 
и по тези с имуществен характер. Либералният подход на законодателя съпру-
зите сами да преценят дали да се споразумеят и по имуществените последици 
дава своето отражение и върху държавната такса. По-висока такса се дължи, ако 
съпрузите се споразумеят относно издръжката, както и относно имуществените 
си отношения – 2% от стойността на издръжката за три години и съответно 2% 
от стойността на всеки дял (вж. чл. 6 и 7 от Тарифата за държавните такси, които 
се събират от съдилищата по ГПК). 

Споразумението се утвърждава от съда при спазване на изискванията на 
чл. 51, ал. 2 и 3 СК. Първото изискване се отнася до това дали съпрузите са 
постигнали съгласие по всички въпроси, посочени в чл. 51, ал. 1, изр. първо 
СК – относно местоживеенето на децата; упражняването на родителските права; 
личните отношения и издръжката на децата; ползването на семейното жилище; 
издръжката между съпрузите и фамилното име. Ако по всички тези въпроси е 
постигнато споразумение, тогава съдът проверява дали са защитени интереси-
те на ненавършилите пълнолетие деца. Според проф. Лиляна Ненова „на съда 
не е възложено да преценява дали споразумението отговаря на интересите на 
съпрузите”2. Те трябва сами да следят за защитата на интересите си. Въпреки 
че изрично не е посочено в чл. 51 СК, съдът следва да провери дали споразуме-
нието не противоречи на закона и на добрите нрави. Тази проверка за законност 

2 Ненова, Л., Семейно право – книга първа, нова редакция проф. д-р Методи Марков, изд. Софи – 
Р 200(9) г., с. 540.
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се отнася както до клаузите, които се отнасят до положението на децата, така и 
до клаузите, касаещи отношенията между съпрузите, включително и тези с иму-
ществен характер. Ако съдът констатира, че е налице противоречие със закона и 
морала, следва да отхвърли молбата за развод. Този извод следва от чл. 330, ал. 
3 ГПК, както и от чл. 234, ал. 1 ГПК, тъй като споразумението в частта, която 
урежда имуществени последици от развода представлява спогодба. Също така, 
на общо основание е недопустимо съдът да утвърждава нищожно споразумение, 
което противоречи на закона и на добрите нрави (вж. чл. 26, ал. 1 ЗЗД)3. 

2. С въвеждането на института на брачния договор в българското законода-
телство бяха създадени реални възможности за уреждане на имуществените по-
следици при развод (чл. 38, ал. 1. т. 5 СК), като това може да се осъществи в 
един сравнително ранен етап от развитието на отношенията между съпрузите, 
включително и още преди да е възникнала брачната връзка предвид възможност-
та брачният договор да се сключи преди или по време на брака (арг. чл. 37, ал. 
3 СК). Всъщност, имуществените последици, уредени в договора, съобразно чл. 
38, ал. 1, т. 5 СК сами по себе си представляват постигнато споразумение между 
съпрузите относно „други последици на развода” по смисъла на чл. 51, ал. 1, 
изр. второ СК при развода по взаимно съгласие. Тези имуществени последици 
могат да се отнасят до: а) разпределението на общото и личното имущество; 
б) поетите от съпрузите задължения; в) разпределяне на ползването на общите 
вещи; г) приложението на чл. 58 СК4; д) издръжката на децата; е) издръжката 
между бившите съпрузи; 

От волята на съпрузите зависи дали да включат в брачния договор всички 
имуществени последици от развода или само някои от тях. Разбира се, имат пъл-
ната свобода да решат изобщо да не включат в договора въпроси, които биха 
възникнали след евентуален развод.5

Разпределението на имуществото, придобито по време на брака, в известна 
степен ще зависи от това, при какъв режим то е придобито. 

Ако приложимият режим в имуществените отношения между съпрузите е на 
разделност, те могат да уговорят тези права, които са придобити от името на еди-
ния от тях да останат в негова собственост. А по отношение на правата, придоби-
ти в съсобственост, могат да уговорят те да останат съсобствени на бившите съ-
прузи след прекратяване на брака. Тази съсобственост може да бъде прекратена 
чрез договор за доброволна делба или по съдебен ред, чрез предявяване на иск 
за делба. Но съпрузите могат да уговорят в брачния договор при прекратяване на 
брака с развод права, придобити на името на единия съпруг да станат собстве-
ност на другия съпруг или права, по отношение на които е възникнала обикнове-
на съсобственост да станат изключителна собственост на единия от съпрузите. В 

3 Вж. Марков, М., – В: Ц. Цанкова, М. Марков, А. Станева, В. Тодорова, В. Петров, Е. Балевска, Б. 
Дечева, В. Мичева, Семеен кодекс, Приложен Коментар, Проблеми на правоприлагането, Ана-
лиз на съдебната практика, Нормативен текст, С., ИК Труд и право, 2015, с. 184.

4 Станева, А. Брачният договор, Второ допълнено и преработено издание, С.: Сиела, 2011, с. 67-
78.

5 В този смисъл Димитров, Кр., Брачни договори и споразумения на съпрузите при развод по 
взаимно съгласие по чл. 51 СК, Правна същност и последици. Нотариален бюлетин, 2017, с. 33.
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този случай брачният договор ще има вещнопрехвърлително действие, което ще 
настъпи при сбъдването на отлагателното условие – бракът да бъде прекратен 
с развод. При развода по взаимно съгласие сключеният брачен договор следва 
да се приложи към молбата за развод по чл. 50 СК или да се представи по-къс-
но пред съда. На практика той се обявява в бракоразводното решение. Възник-
ва въпросът за оповестяването на прехвърлителното действие на договора след 
сбъдването на отлагателното условие, както и за защитата на правата на третите 
лица, придобити преди това, предвид чл. 25, ал. 2 ЗЗД, според който „сбъдването 
на условието има обратно действие”6. Проблемът със защитата на третите лица 
при сбъдването на условието не е проблем само на брачния договор, а въобще на 
договорите върху недвижими имоти с вещноправен ефект. За това е препоръчи-
телно законодателят de lege ferenda да предвиди вписване на условието в Имот-
ния регистър и защита на добросъвестните трети лица, придобили права преди 
вписването7. При подобно разрешение на вписване ще подлежи решението на 
съда, с което той допуска развода по взаимно съгласие. 

В брачния договор съпрузите могат да постигнат съгласие за прекратяване на 
възникналата по време на брака съсобственост при евентуален развод. Тази съ-
собственост може да е обикновена при равни или неравни дялове на съсобстве-
ниците, но може и да е бездялова. Трябва да се има предвид, че ако преди сключ-
ването на брачния договор приложимият режим на имуществени отношения 
между съпрузите е бил законовият режим на общност, предвид текста на чл. 
27, ал. 3 СК общността се прекратява със сключването на брачния договор и 
бездяловата съсобственост се трансформира в обикновена дялова. Възможно е 
договаряйки режим на имуществените си отношения, съпрузите да са избрали 
приложението на режима на съпружеска имуществена общност по отношение 
на някои или всички вещни права, които ще бъдат придобивани в бъдеще или 
вече са били придобити по време на брака от съпрузите. В този случай съпру-
зите не нарушават забраната на чл. 24, ал. 1, изр. второ СК за разпореждане 
с техните дялове от общността, тъй като тя се прекратява с прекратяването на 
брака (чл. 27, ал. 1 СК). Този аргумент следва и от текста на чл. 38, ал. 3, изр. 
второ СК, според който съпрузите могат в брачния договор да се разпореждат 
с дялове от общността при прекратяването й. Основателно се сочи в литера-
турата8, че уговорките в договора, с които съпрузите прекратяват възникналата 
между тях съсобственост имат характер на договор за доброволна делба. Както 
вече беше посочено, при развода по взаимно съгласие правната квалификация на 
тези уговорки в брачния договор е чл. 51, ал. 1, изр. второ СК. При извършване 
6 Вж. Станева, А. Цит. съч., с. 69. Според автора, на такива клаузи в брачния договор с прехвърли-

телен ефект следва да им се придаде значение на предварителен договор, при което се открива 
възможността за предявяване на иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Виж също Матеева, Е. Относно съдбата 
на даренията след развода при действието на новия Семеен кодекс, Съвременно право, 2009, бр. 
6, с. 39. Приема се, че при спор може да се предяви установителен иск за собственост по чл. 124, 
ал. 1 ГПК или правоимащата страна би могла да се снабди с констативен нотариален акт по 587, 
ал. 1 и чл. 588 ГПК.

7 Така и Ставру. С. Вещноправно действие на брачния договор, 2011, Общество и право, бр. 1, с. 
111.

8 Станева, А. Брачният договор, Второ допълнено и преработено издание, С.:Сиела, 2011, с. 72.
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на делбата на съсобствеността между съпрузите чрез споразумение следва да 
бъдат спазени указанията, дадени в ПС-7-73 г., т.8 на Пленума на ВС. Постано-
влението на Върховния съд се отнася до съдебната спогодба по чл. 234 ГПК, но 
предложените разрешения ще важат и за споразумението по чл. 51 СК предвид 
сходствата между тях в частта, която се отнася до имуществените последици от 
развода. След като бракът се прекрати с влизане в сила на решението за допус-
кане на развода по взаимно съгласие, споразумението ще прояви своето вещноп-
рехвърлително действие. От този момент бившите съпрузи ще станат изключи-
телни собственици на поделените имоти. 

Съпрузите, сключвайки брачен договор, могат да препратят към режима на 
съпружеска имуществена общност при придобиването на вещни права по време 
на брака (чл. 38, ал. 2 СК). В съответствие с този избор те могат да уговорят при 
прекратяване на брака общността да бъде прекратена при равни или неравни дя-
лове (арг. чл. 38, ал. 3, изр. второ СК). Обикновената съсобственост ще възникне 
с влизане в сила на бракоразводното решение, която в последствие може да бъде 
прекратена чрез доброволна делба между бившите съпрузи или принудително 
чрез съдебна делба. Тези уговорки за определянето на дялове в брачния дого-
вор при прекратяване на брака препятстват възможността в последствие съот-
ношението на дяловете да бъде променено по съдебен ред поради значително 
по-голям принос на единия съпруг при придобиването на правата (чл. 29, ал. 3 
СК), тъй като преценката за приноса предварително е направена от тях с брач-
ния договор. Но считам, че няма пречка да се търси промяна в съотношението 
на дяловете от родителя, комуто са предоставени родителските права, ако той 
среща особени затруднения при отглеждането на децата (вж. чл. 29, ал. 1 СК), 
както и да се искат движимите вещи за тяхното отглеждане и възпитание (чл. 29, 
ал. 2 СК). Не е допустимо с уговорки между съпрузите да се накърняват интере-
сите на ненавършилите пълнолетие деца, за това винаги трябва да бъде открита 
възможността да се осигури нормалното им отглеждане и възпитание9. Не така, 
обаче, стои въпросът за търсене на по-голям дял от съпруг на основание частич-
на трансформация на лично имущество (чл. 23, ал. 2 СК), след като вече са уго-
ворени конкретни размери на дяловете между съпрузите и съдът е утвърдил спо-
разумението. Според разрешенията на ТР № 3 от 2015 г. на ОСГК на ВКС такъв 
иск за установяване на по-голям дял на единия съпруг на основание частична 
трансформация е допустим, само ако в споразумението по чл. 51, ал. 1, утвър-
дено с бракоразводното решение, те са уговорили, че придобитият имот остава 
съсобствен, но не са посочили изрично обема на правата си в съсобствеността. 

Във връзка с имуществените последици при развод по взаимно съгласие, с 
брачния договор може да се предвиди право на дял от личното имущество на 
другия съпруг или парична компенсация на съпруга от стойността на личното 
имущество на другия съпруг. И тук уговорките могат да бъдат най-различни. 
Първо, съпрузите са свободни по собствена преценка да очертаят обхвата на 
личното имущество, т.е. могат да използват критерии, различни от тези, които 
законът регламентира в чл. 22 СК. Второ, те могат да уговорят предпоставки, 

9 В този смисъл и Топузов, Д. Нищожност на брачния договор, С.: Сиела, 2016, с. 123.
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различни от тези, посочени в чл. 30 и 33, ал. 2 СК, при наличие на които въз-
никва право на дял от личното имущество или парична компенсация. Например, 
могат да изключат наличието на принос на съпруга несобственик като предпос-
тавка за възникване на правото. Ако в брачния договор съпрузите са уговорили 
при прекратяване на брака с развод право на дял от личното имущество, е налице 
прехвърляне на идеална част от имуществото на единия съпруг на другия съпруг. 
Възникналата съсобственост може да се прекрати в последствие чрез делба. Ако 
вместо право на дял от имуществото, е била уговорена парична компенсация от 
имуществото на съпруга собственик, правото ще възникне от момента на вли-
зане в сила на съдебното решение, с което съдът допуска развода по взаимно 
съгласие. Впоследствие правоимащият може да търси паричната компенсация 
по съдебен ред чрез осъдителен иск при липса на доброволно изпълнение. 

С брачния договор съпрузите могат да разпределят поетите от тях преди и по 
време на брака задължения с оглед прекратяването му по взаимно съгласие. И 
тук разпределянето на задълженията в известна степен ще зависи от уговорките 
относно поемането на разходите и задълженията по време на брака. 

Съпрузите може да се съгласили, че по време на брака ще отговарят раздел-
но за поетите от тях задължения, независимо дали са поети за задоволяване на 
нужди на семейството или не10. При такава уговорка те могат да се споразумеят 
всеки един от тях да остане единствен длъжник по поетото от него задълже-
ние. Ако приемем, че въпреки уговорката в договора да отговарят разделно за 
поетите задължения, възниква солидарна отговорност и кредиторите могат да 
търсят изпълнение от всеки един от съпрузите, то разпределението ще има зна-
чение само за вътрешните отношения между бившите съпрузи. Присъединявам 
се към разбирането, че при изрична клауза в брачния договор отговорността да 
е разделна и при липса на законова разпоредба за възникване на солидарна от-
говорност, няма основание за търсене на солидарна отговорност от съпрузите. 
В този случай, след прекратяване на брака всеки кредитор ще може да иска из-
пълнение от съпруга, на чието име е поето задължението. Брачните партньори 
могат да предвидят в договора да възникне солидарна отговорност след развода 
за задължения, които са били в тежест на единия или другия съпруг по време на 
брака. Всъщност ще е налице встъпване в дълг по смисъла на чл. 101 ЗЗД. Уго-
ворката ще действа след прекратяване на брака с развод и ако бъде одобрена от 
кредитора. Така кредиторът ще се сдобие с двама длъжници, които ще отговарят 
солидарно. Няма пречка с брачния договор единия съпруг да прехвърли свое 
задължение на другия съпруг с оглед развода. При такава уговорка ще е налице 
заместване в дълг (чл. 102 ЗЗД) и тя ще е валидна, ако кредиторът се съгласи. 

Също така, съпрузите може да са предвидили в брачния договор да отгова-
рят солидарно за някои или всички задължения, поети по време на брака, или 
да са препратили към разрешенията на режима на съпружеската имуществена 

10 Станева, А. Брачният договор, Второ допълнено и преработено издание, С.:Сиела, 2011, с. 63-
64. Приема се, че при такава уговорка кредиторите нямат право да търсят солидарна отговор-
ност от съпрузите, тъй като солидарността възниква по силата на закона или ако е уговорено. 
Топузов, Д Нищожност на брачния договор, С.: Сиела, 2016, с. 57-67 изглежда е на обратното 
мнение. 
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общност, при който чл. 32 СК определя обхвата на задълженията, за които съ-
прузите отговарят солидарно – „задължения, поети за задоволяване на нужди-
те на семейството”. В тези случаи разпределението на задълженията между тях 
като имуществена последица, която ще настъпи след прекратяването на брака с 
развод, ще е валидно само във вътрешните отношения между бившите съпрузи, 
т.е. след развода по взаимно съгласие те ще продължават да са солидарни длъж-
ници в отношенията им с кредитора, но ако единият от тях изпълни целия дълг 
или по-голяма част от припадащата му се, то тогава тези вътрешни отношения 
ще се уредят съобразно уговорките в брачния договор. Казаното важи и когато 
съпрузите, сключвайки договора, са препратили към режима на разделност за 
уреждане на имуществените си отношения, който в чл. 36 СК предвижда соли-
дарна отговорност на съпрузите за „задължения, поети за задоволяване на теку-
щи нужди на семейството”.

Ако брачният договор не съдържа уговорки относно участието на съпрузите 
в разходите и задълженията, то тогава би следвало да се приложи чл. 38, ал. 4 
СК, според който „за неуредените в брачния договор имуществени отношения 
се прилага законовият режим на общност”. Следователно съпрузите ще отгова-
рят солидарно за задължения, поети за задоволяване на нужди на семейството, 
според чл. 32, ал. 2 СК11. След прекратяването на брака с развод по взаимно 
съгласие те ще продължат да отговарят солидарно за тези задължения. 

Част от имуществените последици от развода в брачния договор са уговорки-
те между съпрузите, с които те разпределят ползването на съсобствените вещи 
след прекратяването на брака. Как ще се извърши това разпределение на ползва-
нето, участието в ползите и тежестите на общите вещи, дали ще се дължи въз-
награждение за ползването на вещта само от единия съсобственик, и т.н. зависи 
изцяло от свободната преценка на съпрузите. Те могат изобщо да не уредят тези 
въпроси нито в брачния договор, нито впоследствие в споразумението по чл. 51, 
ал. 1 СК. В този случай отношенията между съсобствениците ще се уредят от 
общите правила на чл. 30 и сл. от ЗС. Не така, обаче, стои въпросът за ползването 
на семейното жилище. Ако съпрузите не са уредили този въпрос с брачния дого-
вор, по-късно са длъжни да го направят със споразумението по чл. 51, ал. 1 СК 
при развода по взаимно съгласие. В противен случай рискуват съдът да отхвърли 
молбата им за развод поради непълнота на споразумението, ако не се възползват 
от дадения от съда срок и не отстранят недостатъците (чл. 51, ал. 3 СК). 

3. При уреждане на отношенията с брачен договор, в случаите на развод по 
взаимно съгласие важно практическо значение има разпоредбата на чл. 58 СК. 
С нея е установено, че разпоредбите на чл. 54-57 СК се прилагат, доколкото в 
брачния договор не е уредено друго. Но следва да се има предвид, че предим-
ството на уговорките между съпрузите не е неограничено. Първо, с брачния до-
говор не могат да се нарушават императивни правни норми. Всяко отклонение 
от това правило води до недействителност на уговореното. Второ, брачният до-
говор, като всеки друг договор, се сключва между две страни и е предназначен 
да действа между тях. С него не могат да се засягат права на трети лица (чл. 21, 

11 Станева, А. Цит. съч., с. 64. Приема се, че отговорността следва да е разделна. 
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ал. 1 ЗЗД). Тълкуването на текста на чл. 58 СК следва да се извърши съобразно 
тези правила. 

На първо, място чл. 58 СК препраща към чл. 54, който урежда отпадане на на-
следяването по закон и на разпорежданията в случай на смърт след прекратяване 
на брака с развод. В първата алинея на чл. 54 СК е уредено, че съпрузите след 
развода престават да бъдат законни наследници един на друг и губят изгодите, 
произтичащи от разпорежданията в случай на смърт. Кръгът на наследниците по 
закон и техните наследствени дялове са уредени в чл. 5-9 от Закона за наслед-
ството с императивни правни норми. Лицата не могат да се отклонят от тези 
норми чрез взаимни уговорки, включително и с брачен договор. Единствената 
правомерна сделка, с която може да се внесе промяна в кръга и квотите на за-
конните наследници е завещанието. Всяка друга сделка – едностранна или дву-
странна, съдържаща елементи на разпореждане с имущество в случай на смърт 
ще е нищожна. Това води до извода, че съпрузите не могат да предвидят в брач-
ния договор след прекратяване на брака с развод бившият съпруг да запази ка-
чеството си на „преживял съпруг” по смисъла на чл. 9 от Закона за наследството 
и да наследява на това основание. Що се отнася до „разпорежданията в случай 
на смърт”, визирани в чл. 54 СК, имат се предвид, именно завещателните разпо-
реждания – общи и частни, както и застрахователните договори „Живот”. Заве-
щателното разпореждане представлява едностранен, личен, безвъзмезден, фор-
мален и отменим акт, с който завещателят се разпорежда с имуществени права 
в полза на едно или повече лица12. Самата правна природа на завещанието като 
едностранен, личен и отменим акт изключва възможността с брачния договор да 
се правят завещателни разпореждания, включително и в случай на наследяване 
след развод. В уредбата на института на брачния договор законодателят изрично 
е предвидил, че той не може да съдържа уговорки в случай на смърт (вж. чл. 38, 
ал. 2, изр. второ СК). Но няма пречка по време на брака или след прекратяването 
му с развод съпрузите да правят отделни завещателни разпореждания в полза 
един на друг. В този ред на мисли, в брачния договор може съпрузите да предви-
дят, че направените завещания в полза един на друг ще произведат действие при 
развод. По-вероятно е тази клауза да се отнася само до развода по взаимно съ-
гласие, имайки предвид, че прекратяване на брака по този ред предполага дипло-
матично уреждане на отношенията между съпрузите. Разбира се, ако съпрузите 
уговорят такава клауза, тя ще е изпълнима само доброволно, предвид възмож-
ността приживе наследодателят по всяко време да може да отмени завещанието. 
От своя страна договорите за застраховка „Живот” са уредени в Дял трети на 
Кодекса на застраховането. Разпоредбата на чл. 443 КЗ предвижда сключване на 
договор за застраховка „Живот” върху живота на друго лице. Застраховащият 
може да сключи договора за застраховка върху живота, здравето или телесната 
цялост на своя съпруг. С прекратяване на брака поради развод, съпрузите изгуб-
ват това си качество и договорът следва също да се прекрати. Но няма пречка 
в брачния договор съпрузите да предвидят, че при развод по взаимно съгласие 

12 Тасев, Хр. Българско наследствено право. Десето преработено издание. Нова ред. С. Тасев и Г. 
Петканов. С.: Сиела, 2013, с. 60.
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застрахователният договор да продължи да се изпълнява13. Такава уговорка, оба-
че, не отменя правото по чл. 443, ал. 2 КЗ на бившия съпруг в качеството му на 
„застраховано лице” да прекрати едностранно застрахователния договор, както 
и правото на застраховащия по чл. 447, ал. 2 КЗ с едностранно уведомление да 
прекрати договора за застраховка. Тези волеизявления се отправят до застрахо-
вателя като страна по застрахователния договор, който поначало не е обвързан 
от уговорките в брачния договор. Също така, договорът за застраховка може да 
е и в полза на трето лице ( вж. чл. 444 КЗ). В този случай предмет на договора 
е живота, здравето или телесната цялост на застраховащия, като правото да по-
лучи застрахователната сума възниква за ползващото се лице. Последният, ако е 
съпруг на застраховащия и не е посочен поименно в договора, тогава с прекратя-
ване на брака с развод, той губи правата по застрахователния договор. Ако е бил 
посочен поименно в договора за застраховка и бракът бъде прекратен с развод, 
считам, че по силата на чл. 54 СК бившият съпруг отново ще изгуби правото да 
получи застрахователната сума, освен ако в брачния договор изрично не е пред-
видено друго съобразно чл. 58 СК.

Друга имуществена последица от развода по взаимно съгласие, която може 
да се уреди в брачния договор съобразно чл. 55 СК, е отмяната на даренията, 
направени във връзка или по време на брака на съпруг. На първо място, трябва да 
се отбележи, че предвид договорния характер на дарението, предмет на отмяна в 
брачния договор могат да бъдат единствено дарения, сключени между съпрузи, 
а не и дарения, направени от трети лица на единия съпруг14. И тук уговорките 
между съпрузите могат да бъдат най-различни в зависимост от индивидуалните 
им потребности. Например, те могат да предвидят отмяната на дарения само на 
недвижими или само на движими вещи, или отмяна на дарения над определена 
стойност. Могат да предвидят отмяната на всички дарения, направени във връзка 
и по време на брака или на конкретни такива. Могат също да обвържат отмяната 
с виновното поведение на единия съпруг, като в последния случай тази клауза 
няма да прояви действие при прекратяването на брака с развод по взаимно съгла-
сие, тъй като въпросът за вината изобщо не се разглежда от съда. При уговорка 
за отмяна на даренията в случай на развод, те ще са извършени под прекрати-
телно условие15 – прекратяването на брака по взаимно съгласие на съпрузите. 
С влизане в сила на решението за развод подареното ще се върне в патримони-
ума на дарителя, като не е предвидена защита на третите лица, чиито права ще 
отпаднат с отпадане правата на праводателя със сбъдване на прекратителното 
условие, за това препращам към по-горе написаното относно вписването на ус-
ловието в Имотния регистър и защитата на третите лица. 

13 Вж. Марков, М., – В: Ц. Цанкова, М. Марков, А. Станева, В. Тодорова, В. Петров, Е. Балевска, Б. 
Дечева, В. Мичева, Цит. съч., с. 215.

14 В същия смисъл Матеева, Е. Относно съдбата на даренията при развод при действието на новия 
Семеен кодекс, Съвременно право, 2009, бр. 6, с. 36-37.

15 Матеева, Е. Цит. съч., с. 34.
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На следващо място, съобразно препращането на чл. 58 СК, в брачния дого-
вор съпрузите могат да уговорят предоставянето на семейното жилище16, откло-
нявайки се от чл. 56 СК, който урежда ползването на семейното жилище след 
развода. Ако съпрузите не направят това, при развода по взаимно съгласие оп-
ределянето ползването на семейното жилище е задължителен елемент от съдър-
жанието на споразумението по чл. 51 СК и те са длъжни да постигнат съгласие 
в тази насока. Ако нито в брачния договор, нито в споразумението по чл. 51 
СК няма такава уговорка, съдът следва да даде срок за отстраняван на недоста-
тъците и ако в срока не е отстранена тази непълнота, той ще отхвърли молба-
та за развод по взаимно съгласие съгласно чл. 51, ал. 3 СК. Ако от брака няма 
ненавършили пълнолетие деца, съпрузите са свободни да определят начина на 
ползване на семейното жилище, стига последното да е собственост на единия 
или на двамата съпрузи, а не на трети лица. Те не могат в брачния договор да 
уговорят ползването на семейното жилище, ако то е собственост на трето лице. 
Ако то е собственост на единия съпруг с брачния договор може да се предостави 
ползването му след развода по взаимно съгласие на другия съпруг. В този случай 
ще възникне наемно или заемно правоотношение, в зависимост от това дали е 
възмездно или безвъзмездно ползването. Подобен ще е и случаят, когато жили-
щето е съсобственост на двамата съпрузи и в брачния договор те уговарят след 
развода, то да се ползва само от единия от тях. И при двата случая тези клаузи 
ще произведат действие, след като влезе в сила съдебното решение за развод, 
с което на практика се обявява брачния договор. Не така, обаче, се разрешава 
въпроса, ако от брака има ненавършили пълнолетие деца. Съпрузите отново са 
длъжни да уредят ползването на семейното жилище било с брачния договор, 
било със споразумението по чл. 51 СК, но като съблюдават интересите на нена-
вършилите пълнолетие деца. В този случай съдът следи не само за пълнотата на 
споразумението преди да допусне развода, но и дали са защитени в достатъчна 
степен интересите на децата. Ако в брачния договор или в споразумението по 
чл. 51 съпрузите са уредили този въпрос по начин, който уврежда интересите на 
ненавършилите пълнолетие деца, те могат да отстранят този недостатък в срока, 
даден от съда. В противен случай съдът ще отхвърли молбата за развод. 

4. Освен тези въпроси, други въпроси, които съпрузите могат да уредят в 
брачния договор и същевременно влизат в задължителното съдържание на спо-
разумението по чл. 51 СК, са издръжката на децата от брака и издръжката между 
бившите съпрузи. Издръжката също е въпрос от имуществен характер, за това 
следва да намери своето място в изследването на имуществените последици, 
уредени в брачния договор, при развода по взаимно съгласие. 

Родителите имат право и са длъжни да се грижат за децата си, включително и 
с предоставяне на издръжка, с оглед нормалното развитие на последните (вж. чл. 
125 СК). Въпросът за издръжката на децата може да бъде уреден и с брачен дого-
вор, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 7 СК – както по време на брака, така и след неговото 
прекратяване. Докато по време на брака съпрузите чрез взаимно разбирателство 

16 Семейното жилище според §1 от Допълнителните разпоредби на СК, е жилището, което е оби-
тавано от двамата съпрузи и ненавършилите пълнолетие деца.
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и с общи усилия осигуряват благополучието на семейството, и въпросите за от-
глеждането, възпитанието и издръжката на децата се разрешават заедно и това е 
нормален жизнен цикъл на семейния живот, то след развода въпросите, касаещи 
децата, се изострят и разрешаването им става по-мъчително. Поради тази при-
чина е по-вероятно в брачния договор да се уреди издръжката на ненавършилите 
пълнолетие деца след развода. Поначало тяхната издръжка е уредена в закона с 
императивни правни норми и е безусловна. Това означава, че съпрузите могат 
да се договорят само относно начина на предоставяне и размера на издръжката, 
която са длъжни да дават. Как ще бъде разпределението на издръжката, зависи 
изцяло от свободната им преценка. Но тази преценка следва да се направи през 
призмата на защитата на интересите на ненавършилите пълнолетие деца. На-
пример, съпрузите не могат да уговорят, че няма да дължат издръжка на децата 
си, или пък, че ще дължат по-ниска по размер издръжка от тази, предвидена в 
чл. 142, ал. 2 СК, както и че с промяната на обстоятелствата няма да може да се 
измени издръжката в полза на детето. Дали са защитени в достатъчна степен 
интересите на децата се преценява от съда преди утвърждаване на споразуме-
нието по чл. 51 СК и постановяване на съдебното решение за развод. Ако при 
развода по взаимно съгласие съдът не се убеди в достатъчната защита на техните 
интереси, санкцията, която съпрузите ще понесат, е отхвърляне на молбата им 
за развод. 

Възможността за уреждане на издръжката между бившите съпрузи в брачния 
договор е предвидена в чл. 37, ал. 1, т. 6 СК. При регламентацията на споразу-
мението за развод по взаимно съгласие под страх от отхвърляне на молбата за 
развод, също е предвидено, че съпрузите са длъжни да уредят издръжката по-
между им след прекратяването на брака. Отделно, издръжката, която се дължи 
от бивш съпруг, е уредена в чл. 145 от СК. В брачния договор съпрузите могат 
да се отклонят от законовата уредба, като например предвидят други предпос-
тавки, при които ще възникне издръжката. Както основателно се сочи в лите-
ратурата, тези предпоставки следва да са по-благоприятни от тези, установени 
от закона17, предвид предназначението на издръжката да удовлетвори основни 
нужди за съществуването на нуждаещия се от нея. Но ако в брачния договор е 
предвидено, че съпрузите няма да дължат издръжка един на друг след развода, 
няма пречка тази клауза да стане част от съдържанието на споразумението по чл. 
51 СК и съдът да допусне развода, дори и законовите предпоставки за търсене 
на издръжка да са били налице към този момент – неработоспособност и невъз-
можност на единия съпруг да се издържа от имуществото си. Това е така, тъй 
като при утвърждаване на споразумението за развод по взаимно съгласие съдът 
следи само дали са защитени интересите на ненавършилите пълнолетие деца, но 
не и тези на съпрузите. Но няма пречка след прекратяване на брака нуждаещият 
се от издръжка да я търси от бившия си съпруг, стига да са налице и останалите 
условия, предвидени в закона. 

17 Станева, А., Цит. съч., с. 79, В същия смисъл и Топузов, Д. цит. съч., с. 100.
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Резюме: Предложеният научен доклад анализира забраната за употреба на сила 
в международното публично право. Първо разглеждам значението на термина 
„сила“. След това, има анализ на източниците и субектите на забраната, както и 
на нейните обхват и съдържание. Накрая са представени въпросите за релевант-
ността и ефективността ѝ в днешни дни.
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PROHIBITION OF THE USE OF FORCE IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW
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Summary: The proposed scientific report analyzes the prohibition of the use of force in 
Public International Law. Fisrtly, I observe the meaning of the term “force. Next, there 
is an analysis of scope and content of the prohibition as well as its sources and subjects. 
Finally, issues of its continued relevance and effectiveness in present days are presented.
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1. Въведение
Забраната за употреба на сила в международното публично право е „гръбна-

кът“ на отрасъла международно право и употреба на сила (The Use of Force and 
International Law), известен още и като Jus ad Bellum. Разглежданият институт 
се счита за “крайъгълен камък“, една от най-важните норми в междуанродното 
право и дори за начало на съвреммнното му битие. Актуалността на темата ни-
кога не намалява още от създаването на нормата до днес. Институтът претърпява 
кардинална промяна с времето, макар че някои автори твърдо отричат този факт. 
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2. Терминът „сила“
Задължително е първо да се изясни значението на термина „сила“. Какво точ-

но се има предвид – икономическа сила, физическа сила или някакъв друг вид? 
Според мнозинството от юристите- международници, значението на термина 
е „военна сила“. Това мнение се споделя от Крисчън Хендерсън, Робърт Колб 
и Оливие Кортан. Те изхождат от заявеното намерение на страните-създателки 
посочени още в преамбюла на Устава на ООН, „да избавят идните поколения 
от бедствита на войната“. При обсъждането на формулировката на разглеждана-
та разпоредба, някои държави предлагат в значението на термина „сила“ да се 
включи и икономическа сила. Това е предложението на Бразилия. С други думи, 
икономическите санкции, трябва да попадат под забраната на чл. 2, ал. 4 УООН. 
Предложението е отхвърлено от комисията подготвяща проекта на Устава. Пред-
ложенията за включване на физическа, поличтическа сила или дипломатически 
натиск също се отхвърлят. Различни актове на ООН поддържат това тълкуване 
на термина- „Декларацията за приятелски отношения“ (1970)г., „Дефиницията 
на „агресия“ (1974) и „Декларацията за неупотреба на сила“ (1987). Никъде в тях 
не се споменава друго значение или предложение за друг вид сила.

Норман Бентуич и Андрю Мартин подчертават- „сила е много гъвкав тер-
мин. Според условията на модерния свят, използването на икомически санкции 
срещу по-слабите държави е еквивалентно на употребата на военна сила. Но 
изглежда, че забраната закрепена в чл. 2, ал. 4 УООН е изклачително насочена 
към смисъла „военна сила“ „.1

Срещат се и изолирани мнения, че разпоредбата забранява и икономическите 
санкции. Това е становището на Касандра Перез. Моето мнение е аналогично с 
това на мнозинството юристи. Не е целесъобразно да се разширява прекомерно 
обхвата на термина „сила“. Едва ли е много разумно да се забранят икономиче-
ските санкции. Те са доказали своята голяма роля в международното право като 
мярка, която се взема срещу държава-нарушител, вместо да се употреби именно 
военна сила. Дискусионен е и въпросът, какви оръжия могат да се използват и 
какви не. Според някои виждания оръжие, което трябва да попадне в хипотезата 
на чл. 2, ал. 4 УООН е такова, което е проектирано с военна цел още отначало. 
Но веднага се задава въпроса, ами ножовете може да се създадени с конкретната 
цел различна от убиването, но също могат да бъдат изпозлвани като оръжие. 
Според юристът–международник Крисчън Хендерсън, трябва да се има пред-
вид цялата гама оръжия – конвенционални, химически и биологически оръжия, 
както и ядреното оръжие.2 Изказвам пълно съгласие с професор Хендерсън. 
Колкото по-голям е обхватът на забраната за всички видове оръжия познатги на 
човечеството, в толкова по-голяма степен тя ще изпълнява своите функции.

1 Bentwich, N. and Martin, A. Commentary of the Charter of the United Nations. L.: Routledge, 1950, 
p. 12.

2 Henderson,C. The Use of Force and Internatiоnal Law. C.: Cambridge University Press, 2018, pp. 57-
59.
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3. Източниците на забранaта за употреба на сила
Един от основните източници на забраната е УООН, а именно чл. 2, ал. 4. – 

„Всички членове на организацията се въздържат от заплашване със сила или 
от употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата незави-
симост на която и да е държава по какъвто и да е друг начин несъвместим с 
целите на Обединените нации“. Неупотребата на сила е регламентирана не само 
в Устава. Тя се среща и в Конвенцията по морско право-чл. 301, Римският статут 
на Международния наказателен съд – чл. 8, „Декларацията на принципите на 
международното право касаещи приятелските отношения и сътрудничеството 
между държавите според УООН „ – принцип 1“, Междуамериканският договор 
за взаимопомощ- чл. 1, Хелзинкският акт от 1975- чл. 1. (а) и някои двустранни 
договори. Другият основен източник е международното обичайно право. Меж-
дународният съд в своето решение по делото „Никарагуа“ изтъква, че „няма 
съмнение въпросите на употребата на сила се регулират едновременно от меж-
дународното обичайно право и договорното право, в частност УООН...“3

Възможно е договорните норми и обичйаните да се развиват автономно и 
различно, но тяхното припокриване да води до тяхната унификация. Аргументи 
за противното не са изтъкнати от нито една държава.

4. Субекти на употребата на сила
Много по-дискусионен и изключително актуален е въпросът за това кой може 

да осъществи военна атака или изобщо да употреби военна сила. Робърт Колб 
разглежда възможните субекти на забраната на употреба на сила. Според него на 
първо място това са държавите, били те страни-членки на ООН или не. Този въ-
прос не стои, когато всички съществуващи държави са страни-членки на ООН. 
След това по метода на изключване разглежда различни международни органи-
зации. По негово мнение те не могат да бъдат субекти, защото те не притежа-
ват армия и нямат капацитета да употребят военна сила. ООН не разполага със 
собствена армия, Организацията на червения кръст също. Що се отнася до реги-
оналните международни организации, те също не притежават ресурсите за упо-
треба на военна сила, а и никога не са дали индикации в тази посока4. Крисчън 
Хендерсън разглежда случай дали ООН, посредством Съветът за сигурност, би 
могла да стане субект и да наруши забраната на употреба на сила. Отговорът е, 
че това няма как да се случи, тъй като Съветът за сигурност действа в рамките 
на своите правомощия според УООН5. Да се върнем на разсъжденията на про-
фесор Колб. Според него въоръжените групировки, особено терористичните са 
субекти на забраната. До 11 септември 200(1) г., наистина би била по-трудно 
защитима тази теза. Робърт Колб посочва, че в случая е важна спосбността даде-
ният субект да може да осъществи военна атака, т.е. да се употреби военна сила. 

3 Nicaragua case, n.1 at para. 34.
4 Kolb, R. International Law on the Maintenance of Peace- Jus Contra Bellum C. Edward Elgar 

Publishing, 2019, p. 327-328.
5 Henderson, C.. Opt. cit,p. 23.
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Редица автори споделят тази теза, например Кимбърли Трапп6. Нещо повече, 
според нея капацитетът на въоръжените групировки надхвърля изобщо спосб-
ността за употреба на сила, т.е. те могат да реализрат военна атака и да им бъде 
отвърнато, съгласно чл. 51 УООН. В тази разпоредба изобщо не са споменават 
какви могат да са субектите, способни да осъществят военна атака. Дали е на-
правено целенасочено или не, в този случай няма пречки да се подведат дейст-
вията на въоръжените групировки под тази норма. Авторката защитава тезата, 
че трябва да има самоотбрана независимо от това дали държавата- домакин, гос-
топриемник (host state) подпомага организацията или не. Нецелесъобразно е и 
според мен непризнаването на въоръжените групировки за субекти на забрана-
та, защото те наистина имат потенциала да реализират военна атака. Преди 11 
септември 2001 година, Международният съд многократно не е признавал раз-
глежданите структури като субекти. Нещо повече, той дори не дава зелена свет-
лина за самоотбрана по чл. 51 УООН спрямо държавата, на чиято територия се 
намира дадената групировка, ако тя не подпомага тези структури. Това е т. нар. 
атрибутивна теория. Друга авторка – Линдзи Моар, отива по-далеч, според нея, 
няма значение дали държавата-гостоприемник помага или не на въоръжените 
групировки. След като те съществуват на територията и, трябва да се отговори.7 
Проследява се изключителната революция в третирането на тези нови субекти 
на забраната. Преди 11 септември 200(1) г. и резолюциите на Съвета за Сигур-
ност 1368 и 1373, самоотбрана срещу въоръжени групировки не се допускала 
освен, ако държавата-гостоприемник (host state) не ги е спонсорирала, помага 
им по кaкъвто и да е начин. Международният съд няма нито едно свое решение, 
в което да се разрешава самоотбрана срещу субект различен от държавата. Тъй 
като терористичните групировки набират сила и имат достатъчно потенциал за 
реализране на употреба на сила, международната общност трябва да е в състоя-
ние да им отвърне. САЩ се позовават на самотбраната по чл. 51 УООН, като се 
казва, че ще бъдат ударени обектите на терористчината групирвока, а не и на 
държавата на, чията територия се намират те. Дали Афгнаистан помага на Ал 
Кайда, няма как да бъде доказано напълно. Според Линдзи Моар в този случай е 
оправдана и атака върху цели на държавта, защото тя явно или скрито подпомага 
тези субекти, или най-малкото не е направила нищо, зада им противодейства. 
Подкрепям тази теза. Междунардоната общност не може да сто и със скръстени 
ръце и да не признае, че субекти на забрната на употреба на сила могат да бъдат 
и образувания различни от държавите. Тъй като те са боеспособни е безполезно 
да се бездейства, само защото държавата, на чиято територия са, не им съдейст-
ва. Да, вярно е, че в този случай се нарушава суверенитетът на една държава, 
заради дейността на дадена въоръжена групировка. Но е вярно също, че на друга 
държава също е нарушен суверенитетът и е необходимо да се отбранява. Рево-
люцинното в случая е, че се напада директно субект, различен от държава, като 
не се изисква подкрепата на host state. В последните години доста държави се 
6 Weller, M.. (eds). The Oxford Handbook of The Use of Force in International Law, Trapp, K.Can Non-

state Actors Mount an Armed Attack?, O.:, 2017
7 Weller, M. (eds). The Oxford Handbook of The Use of Force in International Law, Moir, L. Action 

Against Host States of Terrorist Groups O.:, 2017.
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позовават на чл. 51 УООН заради атаки от военни групировки. Русия, атакува 
чеченски военни групировки, заради опит за нарушаване на териториалната ця-
лост, Турция предприема военни действия срещу ПКК, Израел атакува Хизбула 
на територията на Ливан. Следователно, военните групировки СА субекти на Juс 
ad Bellum.

Иън Ралби предлага увеличаване на обхвата на субектите, като разглежда 
статуса на т. нар. частни военни компании (Private Military Companies). Според 
него, колкото и да се неглижира въпроса, има изключително важно значение. 
Малко са публикациите по темата. Той самият признава, че неговата статия пов-
дига повече въпроси, отколкото дава отговори.8 Неговото становише, е че тези 
компании също са субекти на Jus ad Bellum. Дали ще се наричат наемници, или 
военни консултанти, потенциалът и технологиите на тези компании, превъзхож-
дат дори тези на някои държави. Напълно подкрепям изказаната теза. Частните 
военни компании, трябва да бъдат признати за субекти и тяхната дейност трябва 
да бъде регламентирана много подробно и внимателно. Не бива отрасалът на 
международното право регламнтиращ употребата на сила да признава само дър-
жавите за свои единствени субекти. Напротив, обективната реалност, съчетана 
с възможнопстите на разгледаните по-горе военни групировки и терористични 
организации напълно оправдават признаването им за субекти. Както видяхме на 
тях не им е необходима дори помощ от държавата-гостоприемник,за да реали-
зират целите си. И в този ред на мисли, няма как да се съглася с авторите, които 
отричат съществуването на субекти на Jus ad Bellum, различни от държавата. 
Другата позиция, отстоявана от Оливие Кортан, няма как да бъде споделена.9 
Според него забраната за употреба на сила е насочена само срещу държавите. 
Духът на нормата не включвал други субекти. Излишно било да се разширява 
кръга им. Следователно, държава, която е нападната от терористи, нарушен е 
нейният суверенитет, претърпява човешки загуби и материални щети, да не пра-
ви нищо, защото не е атакувана от друга държава. Правото, на първо място тряб-
ва да регламентира възникнали вече отношения или да ги предугажда в някаква 
степен. То трябва да ги регулира, така че да бъде полезно. Според споменатия 
автор, отношенията си били същите като през 194(5) г. Няма как да се съглася с 
подбни завоалирани тези. Необходим е поглед извън хоризонта на позитивизма 
и централното място на държавата.

5. Нормата на чл. 2, ал. 4 УООН
Нормата се счита не само за основополагаща за Jus ad Bellum, но и за меж-

дународното право като цяло – принцип, обичайноправна норма. Според голям 
брой автори и част от практиката на Международния съд, тя е и императивна 
правна норма (jus cogens). 

Един от явните недостатъци на нормата е, че тя не посочва изключения, а 
те съществуват несъмнено. Нико Шрайфер разделя изключенията на такива 

8 Weller, M. The Handbook of The Use of Force in International Law, Ralby, I. Private Military 
Companies and Juas Ad Bellum, O.:, 2017.

9 Corten, O. The Law Against War. Hart Publishing O.:, 2010.
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закрепени в УООН, импилицитно дадени за УООН и изключения извън Устава.10 
На първо място е чл. 51 УООН, правото на самоотбрана. Чл.77 и чл. 107 УООН 
са напълно излишни. Нямат никаква юридическа стойност. Те регламантират 
действия срещу бившите врагове от Втората световна война.Разпоредбата на чл. 
24 УООН дава правото на Съвета за сигурност да се намеси и да защити све-
товния мир и сигурност. Това е дискреционна власт. Ясно личи от чл. 42 УООН. 

Имплицитните изключения се характеризрат със следните особености. На 
първо място е процедурата „Обединение за мир“, когато е блокирана работата 
на Съвета за сигурност, тя трябва да се следва. Никога не е използвана. На след-
ващо място е правото на националните освободителни движения да искат вся-
какъв вид помощ за тяхната легитимна борба срещу колониализма Резолюция 
3070 (1973). Тази процедура напълно е изгубила своето значение, след края на 
колониалния режим. 

Изключенията извън Устава, на базата на международното обичайно право 
са спасяването на граждани от територията на друга дъражва и хуманитарна-
та интервенция (операция). Не е употреба на сила, когато при изключителни 
случаи свои граждани са застрашени на територията на друга държава и няма 
друг начин за тяхното спасяване от намеса на собствената им държaва. Колко-
то до хуманитарната интервенция, при това без оторизация на Съвета за сигур-
ност, е много дискусионна. Пример може да се даде с операцията на НАТО през 
199(9) г. срещу бивша Югославия. Тази интервенция е осъществена след про-
вала на всички опити за мирно разрешаване на конфликта касаещ физическото 
оцеляване на някои етнически групи в Югославия. Няма как международната 
общност да не се намеси. Човешкият живот и в случая оцеляванто на етнос са 
много по-важни от суверенитетът на държава, която не спазва никакви човешки 
права, дори на собствените си граждани. В българската правна доктрина подкре-
па за хуманитарната интервенция (операция) изказва професор Благой Видин. 
Според него „престъпления против правата на човека могат да легитимират упо-
требата на сила за тяхното предотвратяване11“. Продължава своята теза, с това, 
че международната общност не осъжда влизането на войски на чужда територия 
в името на постигане на тази цел. Въпреки, че няма изрично одобрение, но има 
мълчаливо съгласие, няма човечеството да толерира масови убийства, геноцид 
и нарушения на най-изконните човешки права и принципите на хуманността. 
Тази интервенция обаче трябва да е подчинена на няколко условия- трябва да 
се спазва принципът за съразмерност на насените щети и постигнатия резул-
тат, крайният резултат не може да бъде насочен срещу териториалната цялост 
и политическата независимост на държавите. Освен това трябва разглежданта 
операция да се осъществява при условията на очевидна необходимост, както по-
сочих по-горе, когато всички други средства се оказали безполезни и действията 
не търпят отлагане.12 Професор Видин, след анализ на съществуващата практика 
псочва, че има три случая, когато се прилага военна сила за защита правата на 
10 Weller, M. Opt. Cit The Ban On the use Of Force.
11 Видин, Б. Система на ООН за поддържане на международния мир, мироопазващи операциии 

употреба на сила// Съвременно право, 2000, № 6, с. 54-55.
12 Ibid., p. 54.



469

човека – в процеса на анционално освобождение и против чуждо господтсво, 
както и борба против расистки режими, против недемократични режими, които 
не се основават на съгласието на управляваните, масови и груби нарешения на 
правата на човека.13

От разгледаните изключения и тези дотук, се стига до извода, че има пробле-
ми и дискусии с нормата на чл. 2, ал. 4 УООН. Територаилната цялост или поли-
тическата независимост опредлят обхвата на нормата? Това не е вярно, защото 
в такъв случай обхватът се стеснява изключително много. Невъзможно е да се 
тълкува, в симсъл, че се разрешава употребата на сила, стига да не са засягат 
тези два фунадаментални елемента на държавата. Никога няма да се съглася с 
такова стеснително тълкуване. В този ред на мисли в,сяка държава, може да ата-
кува друга, да унищожи нейната инфраструктура, да избие част от населението 
Ѝ, но няма да анексира ниkаква част от територията и няма да посегне на упра-
вляващия режим. Това води тълкуването, което прави Антъди Д‘Амато. Според 
него атаката на Израел срещу Ирак през 1981 г не е в нарушение на чл. 2, ал.4 
УООН. Въпреки, че се нарушава суверенитета, унищожава се инфраструктура, 
възможно е някаква дестабилизация на правителството да настъпи, но тъй като 
не е анексирана територия и режимът не е сменен,нямало как да е в нарушение 
на УООН.14 Някои автори, като Оскар Шактър критикуват този подход15. Спо-
ред него това е Оруелско тълкуване на нормата. Споделям напълно виждането 
на Майкъл Ейкхърст, че това е по-скоро „непохватен“ опит за допълнително под-
чертаване на разпоредбата и нейното засилване.16 С други думи, по никакъв на-
чин не се цели стесняването на наейния обхват. Необходимо е да се подчертае, че 
пограничните спорове са често срещани и ако се приеме, че те нарушават, чл. 2, 
ал. 4 УООН, с претенциите си върху дадени територии от страна на държавите, 
би се образувала голяма „пукнатина“ в разглежданата норма.

Изразът „по какъвто и да е начин, несъвместим с целите на Обединените на-
ции“, от информацията за създаването на Устава се разбира, че той е обективи-
ран в разпоредбата с цел избягване на „пролуки“ в нея, а не внасяне на неяснота. 

Една от най-големите дискусии, по повод нормата на чл. 2, ал. 4 УООН, е 
дали тя е императивна правна норма (jus cogens) или не. Юристи-международ-
ници като Оливие Кортан17, Робърт Колб,18Стюарт Кейси-Маслън19 (той дори не 
привежда никави аргументи в полза на своята теза) и много други я обявяват за 
императивна (jus cogens), освен че е и обичайноправна. Оливие Кортан просто 
повтаря доводите натрупани през годините, че разглежданата норма не може да 
бъде дерогирана по никаъв начин, позовава се на решението на Международния 
13 Ibid., p.53.
14 DÁmato, A.-Israel’s Air Strike Upon Iraqi Nuclear Reactor- American Journal of International Law, 

77, 584.
15 Schacter, O. The Legality of Pro- Democratic Invasion (1984)78 American Journal of International 

Law, 645, at p. 649.
16 Akehurst, M Humanitarian Intervention, in Hedley Bull (ed.) Intervention in World Politics Clarendon 

Press, p. 95.
17 Corten, O. Opt. cit, p.251
18 Kolb, R Opt. cit, p.326
19 Casey-Maslen, S. Jus ad Bellum The Law on Inter-State Use of Force O.: Hart Publishing, 2020, p.18
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съд по делото Никарагуа от 198(6) г.. Робърт Колб от своя страна, изказва тезата, 
че императивността на забраната се отнася само до акта на агресия, а в оста-
налите хипотези не е императивна, а само норма на международното обичай-
но право. Не подкрепям тази теза. През 197(4) г. Парламентарната асамблея на 
ООН приема т. нар. „Дефиниция на агресията“. Според този акт, под агресия се 
разбира „употребата на сила от държава срещу суверенитета, териториалната 
цялост или политическата независимост на друга държава, или по какъвто и да 
е друг начин, несъвместим с целите на Обединените нации. “Флагрантно е, че се 
преповтаря разпоредбата на чл. 2, ал. 4 УООН, дори е прибавен и терминът су-
веренитет. В този ред на мисли, как изобщо професор Колб, а и който и да е друг 
юрист, може да разграничи агресията от изобщо всяко нарушение на забраната 
за употреба на сила. Това не може да бъде аргумент в полза на императивността 
на дадената правна норма. Кейси-Маслън, посочва, че императивния характер 
се отнася само до употребата на сила, не и до заплахата за употреба, отново 
без никакви аргументи защо смята така. Тук е мястото да обърна внимание и на 
заплахата за употреба на сила. Крисчън Хендерсън е на мнение, че заплахата 
не е императивна, както и цялата норма, която разглеждам дотук20. Той отива 
по-далеч като заявява, че не е налице заплаха за употреба на сила, ако дадената 
държава няма намерението да я изпълни. Как ли тогава може да разбере, какво е 
мнението на официалната власт, на която и да е държава, остава загадка. Според 
мен такова виждане не може да се сподели, защото няма обективен критерий, по 
който да се направи каквото и да е заключение в тази насока. Смятам, че трябва 
да се взема предвид дали дадената държава може изобщо да изпълни подобна за-
плаха. Например заплаха от страна на България, че ще използва ядрено оръжие 
срещу друга държава не може да се счете за нарушение на чл. 2, ал. 4 УООН. На-
шата държава няма абсолютно никава възможност да изпълни подобна заплаха. 
И така, да се върнем на характера на забраната за употреба на сила – дали тя е 
норма (jus cogens). Крисчън Хендерсън дава пример с други международноправ-
ни норми- например забраната на мъчения и изтезания, забраната на геноцида, 
те са несъмнено императвни норми и нямат никакви изключения. Изключенията 
на забраната на употреба на сила бяха разгледани по-горе. Този довод не е много 
убедителен. Нарушението или изключенията на една норма, не я правят напълно 
безполезна или диспозитивна, вместо императивна. Практиката на държавите 
например може да измени една норма (jus cogens) – чл. 53 Виенската конвенция 
за правото на договорите. Юристът-международник Александър Оракелашви-
ли изключва даже и практиката на държавите като начин, по който може да се 
измени, респективно отмени дадена императивна норма21. Неговото мнение, е 
че няма меродавен орган и изобщо субект, който да измени норма jus cogens, 
защото тя вече е призната от Международния съд на ООН, от Парламентарната 
асамблея на ООН, както и от държавите –членки на ООН. Не споделям това 
мение. След като се защитава по толкова чисто позитивистки начин една норма, 
нека се стигне до края. Именно държавите са достатъчно легитимни да създадат 

20 Henderson, C. Opt. Cit, p.24-25
21 Orakhelashvili, A Changing Jus Cogens through State Practise? The Oxford Handbook, p. 157-175.
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обичай- чрез своята практика и opinion juris, за да може да се замени дадена им-
перативна правна норма с друга. Не се и налага всичките 193 членове на ООН 
да участват в създаването на обичайноправна норма, която е способна да влияе 
върху jus cogens. Достатъчни са боеспосбните държави да създадат практика в 
тази насока. „Ерозирането“ на нормата на чл. 2, ал. 4 УООН не е само в след-
ствие на войната в Афганистан, а за 19 години много страни се позовават на пра-
вото си на самоотбрана, т. е. използване на сила срещу други държави и субекти 
на международното право и без оторизиране от Съветът за сигурност (Русия 
срещу чеченски сепаратисти, Турция срещу ПКК и др.). Следователно няма как 
да бъде пренебрегната практиката на държавите за създаване на междунарони 
норми-обичайни норми, в това число и jus cogens. По-меродавен субект, който да 
направи промяна на междунароноправните норми няма. Естествено не е необхо-
димо и съгласие от всички държави, подобен обичай не съществува. Андре дьо 
Хууг дава един много показателен пример за това, че забраната за употреба на 
сила не е императивна норма.22 През 2011 г. Съветът за сигурност на ООН дава 
зелена светлина на държавите от НАТО да се намесят в конфликта в Либия. Впо-
следствие е свален управляващия режим, а и териториално днес тази държава не 
е много стабилна. В такъв случай означава ли това, че Съветът и държавите от 
НАТО нарушават нормата на чл.2, ал. 4 УООН? Отговорът е отрицателен. Спо-
менатата практика на държавите за 19 години от 200(1) г.насам, ясно показва, 
че няма как да се абсолютизра тази норма. Да, тя е основополагаща, принцип 
на международното право, но не е jus cogens. С повтарянето на стари тези и ре-
шения на Международния съд отпреди 40 години, когато светът е бил коренно 
различен, няма как да се отговори на съвременните проблеми и реалност. Освен 
нтова в някои от своите решения от 200(6) г. Международният съд нито веднъж 
не споменава статусът на jus cogens норма на забраната на употреба на сила. 
Разгледаният пример е хуманитарна интервенция, тя няма как е да е незаконна, 
защото защитава основнеите права на човека-правото на живот, здраве, неговата 
свобода. Изтъкнах, че трябва да се признават нови субекти на международното 
право, а също така и някои теории трябва да бъда преразгледани. 

Оливие Кортан е един от доайените на теорията за“минималната“ употреба 
на сила или de minimis праг23. С други думи, има действия, които макар и да са 
някакъв вид употреба на сила, не нарушават чл. 2, ал.4 УООН. Авторът дава 
пример с отвличането на Адолф Айхман от Аржентина през 1960 година. Тога-
ва Аржентина изобщо не споменава за нарушение на забраната на употреба на 
сила, а само за нарушение на нейния суверенитет. Кортан продължава с приме-
рите- през 198624 г. Швейцарската полиция преследва нарушители във френската 
територия и стреля по тях. Франция иска обяснение, но отново никой дори и не 
повдига въпрос за употреба на сила по смисъла на чл. 2, ал. 4 УООН. При случая 
Torrey Canyon25, кралските военновъздушни сили атакуват с ракети и унищожа-

22 Weller, c.The Oxford Hanbook of the Use of Force in International Law, De Hoogh,A. Jus Cogens and 
the Use of Armed Force, p.1161-1179. 

23 Corten, O. Opt. cit., p. 52
24 Ibidem p.56
25 Corten, O Opt. cit., p.58.
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ват кораб плаващ под либерийски флаг, който е извън британските териториални 
води.Операцията се провежда, за да се неутрализира останалия петрол в кораба 
и да се предотврати екологична катастрофа. При разглеждания случай се използ-
ват военни оръжия и изтребители, но никой не говори за нарувашване на УООН. 
Професор Кортан на тази база защитава теорията за de minimis употреба на сила. 
Според него налице трябва да са два елемента, за да се стигне до заключението, 
че е употребена сила и се нарушава чл 2, ал. 4 УООН. Двата елемента са тежест 
на деянието (gravity) и намерение (intent). Когато и двата елемента са в съвкуп-
ност, като тежестта на деянието е по-голяма, имаме нарушение на УООН. Някои 
автори като Том Руис, изказват своите съмнения за релевантността на подобна 
теория26. Неговото мнение, е че по този начин ще се създадат още повече „дуп-
ки“ в нормата за забрната на употреба на сила и доста държави ще я използват, 
за да оправдаят своето поведение в разрез с УООН. Крисчън Хендерсън също е 
скептичен по повод на разгледната теория27 въпреки примерите на защитниците 
на въпросните възгледи. Становището ми е, че тази теория не е напълно лишена 
от смисъл или от целесъобразност. Наистина, не може за обикновена стрелба по 
нарушители да говорим за нарупение на УООН, дори това да става на терито-
рияята на друга суверенна държава. Необходима е реглментация в тази насока, 
за да не се позлволи наистина на някои държави да се оправдават за извършени 
нарушения.

6. Заключение
Въпреки че, според мен, нормата на чл 2, ал. 4 УООН не е jus cogens, тя не-

съмнено има своята огромна роля и значение за изграждането на света, който 
познаваме днес. При никакви обстоятелства тя не трябва да бъде отменяна, не 
трябва да се връщаме 75 години назад и да се разрешава безконтролното и своео-
волно употребяване на военна сила от дъражвите за постигане на своите цели. Но 
трябва да се подчетрае, че е необходимо изричното закрепване на нови субекти 
на забраната, например терористичните групировки, които трябва да попадат 
под ударите на разгледаната дотук норма на Jus ad Bellum. Необходимо е също 
така ясно в една разпоредба или един член с няколко алинеи да се регламентират 
изключенията от забрабната на употреба на сила. Ако някои автори биха счели, 
че по този начин ще се натовари твърде много такъв вид разпоредба, то нека се 
създаде международен договор, който подробно да регламентира и да се опита 
да реши „дефицитите“ на забраната на употреба на военна сила. Най-важно от 
всичко е не някакво бланкетно регламентиране, а защитата на световния мир и 
сигурност, за да може в пълна степен да се постигнат целите на ООН заложени 
в преамбюла на нейния Устав!

26 Ruys, T. The Impact of the Kampala Definition of Aggression on the Law on the Use of Force// Journal 
on the Use of Force and International Law, 2016, vol.3

27 Henderson, c. Opt. cit., p.66.



473

Библиография:

1. Видин, Б. Система на ООН за поддържане на международния мир, мироо-
пазващи операциии и употреба на сила// Съвременно право,бр.6, 2000;

2. Akehurst, M. Humanitarian Intervention- In: Hedley (ed.) International 
Intervention in World Politics.Clarendon Press, Oxford, 1986;

3. Bentwich, N and Martin, A. A Commnentary of the Charter of the United Nations.
Routledge, London, 1950;

4. Casey-Maslen, S Jus ad Bellum The law of Inter-State Use of Force. Hart 
Publishing,Oxford, 2020;

5. Corten, O. The Law Against War The Prohibition on the Use of Force in 
Contemporary International Law. Hart Publishing, Oxford,2012;

6. Corten, O. Le droit contre la guerre. A. Pedone, Paris, 2008;
7. D’Amato,A. Israel Air Strike Upon Iraqi Nuclear Reactor// American Journal of 

International Law, vol. 77, p. 584;
8. De Hoogh, A. Jus Cogens and the Use of Armed Force.- In: Weller,M. (ed.) The 

Oxford Handbook of the Use of Force in International Law.Oxford University 
Press, Oxford,2017;

9. Henderson, C. The Use of Force and International Law.Cambridge University 
Press,Cambridge, 2018;

10. Kolb, R. International Law on the Maintenance of Peace. Edward Elgar 
Publishing,Cheltenham, 2019;

11. Moir, L. Action Against Host States of Terrorist Groups.-In: Weller, M. (ed.) The 
Oxford Handbook of the Use of Force in International Law.Oxford university 
Press, Oxford, 2017;

12. Orakhelashvili, A. Changing Jus Cogens through State Practise?-In: Weller, M. 
(ed.) The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law. Oxford 
University Press, Oxford, 2017;

13. Ralby, I. Private Military Companies and and the Jus ad Bellum- In: Weller, M. 
(ed.) The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law. Oxford 
University Press, Oxford, 2017;

14. Ruys, T. The Impact of the Kampala Definition of Aggression on the Law on the 
Use of Force// Journal on the Use of Force and International Law, 2016, vol. 3;

15. Schrijver,N. The Ban on the Use of Force in the UN Charter.-In: Weller, M. (ed.) 
The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law. Oxford University 
Press, Oxford, 2017;

16. Trapp, K. Can None-State Actors Mount an Armed Attack?- In: Weller, M (ed.) 
The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law. Oxford University 
Press, Oxford, 2017.



474

ОТНОСНО ПОНЯТИЕТО ФИРМА

Докторант Диана Димитрова, 
Катедра „Частноправни науки“ в ЮФ на УНСС, 

email: dimitrova.diana@outlook.com

Резюме: Научният доклад изследва генезиса и развитието на съдържанието на 
понятието „фирма“ в българското законодателство. Анализират се причините за 
неточното разбиране и използване на понятието „фирма“ като синоним на търго-
вец. Разглеждат се и последиците, свързани с това схващане в контекста на Зако-
на за марките и географските означения. Акцентът е въвеждането на понятието 
„фирмено наименование“. Направен е паралел между съдържанията на понятия-
та „фирма“, „фирмено наименование“ и „търговско наименование“.

Ключови думи: фирма, търговско име

SOME LEGAL ISSUES REGARDING THE TERM “COMPANY NAME

Diana Dimitrova, PHD student
Private Legal Studies Department at the University of national and world economy

Summary: The report examines the genesis and development of the content of the term 
„company name“ in the Bulgarian legislation. The reasons for the incorrect understanding 
and use of the term „company name“ as a synonym for a trader are analyzed. The 
consequences related to this notion in the context of the Bulgarian Trademarks and 
Geographical Indications Act are also considered. The emphasis is on the introduction of 
the concept of „company name`s name“. A parallel is drawn between the contents of the 
terms „company name“, „company name`s name“ and „trade name“.

Key words: company name, trade namе

Въведение
Научният доклад изследва генезиса и развитието на съдържанието на поняти-

ето „фирма“ в българското законодателство. Анализират се причините за неточ-
ното разбиране и използване на понятието „фирма“ като синоним на търговец. 
Разглеждат се и последиците, свързани с това схващане в контекста на Закона за 
марките и географските означения. Акцентът е въвеждането на понятието „фир-
мено наименование“. Направен е паралел между съдържанията на понятията 
„фирма“, „фирмено наименование“ и „търговско наименование“.
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Историческо развитие и съдържание на понятието „фирма“1

Произходът на понятието „фирма“ е от латински (firmare) и означава дава-
не на съгласие чрез слагане на подпис, дамга или отпечатъци от пръстите2. В 
българското законодателство фирмата е уредена от края на XIX век. Извод за 
значимостта ѝ може да се направи от факта, че уредбата ѝ намира място, както в 
първия български Закон за търговските и индустриалните марки от 1893 г., така 
и в първия български Търговски закон от 1897 г. Този факт показва недвусмис-
лено, че фирмата е едновременно институт на търговското право и на индустри-
алната собственост. Важно е да се посочи, че легалната дефиниция на фирмата 
е идентична в Търговския закон от 1897 г.3(отм. ДВ бр. 78/ 28.09.1951 г.) и сега 
действащия Търговски закон4 (ТЗ), а именно „Фирма е наименованието, под 
което търговецът упражнява занятието си и се подписва“.

Практиката показва, че в обществото, научните среди и дори сред българ-
ските юристи е широко разпространена употребата на понятието „фирма“ като 
синоним на „търговец“/ „търговско дружество“5. В резултат се е появило сло-
восъчетанието „фирмено наименование“. То е тавтология, доколкото буквалното 
му значение е „наименованието на наименованието, под което търговецът уп-
ражнява занятието си и се подписва“. 

В теорията е изразено становище, че това се дължи на факта, че в Указ 56 за 
стопанската дейност (отм. ДВ бр. 59/ 12.07.1996 г.) понятието фирма се е използ-
вало със значението на търговец по смисъла на ТЗ6. Това обстоятелство обаче 
не е извинително още повече, че в исторически план въпросният указ е действал 
по-малко от седем години, докато актуалното значение на понятието има повече 
от осемдесетгодишна история в българското законодателство7. 

1 За подробно историко-правно изследване на понятието „фирма“ вж. Димитрова – Гализова, М., 
Фирмата на търговеца, съгласно българското законодателство (правно-исторически анализ). 
646-656.

2 Кацаров, Систематичен курс по българско търговско право, София 1948 г, стр. 79, цитиран от 
Драганов, Ж., Правен режим на означенията, 101 (бележка под линия) 

3 Чл. 17 от в Търговския закон от 1897 г.
4 Чл. 7, ал. 1 ТЗ
5 статия „Правни проблеми относно регламентацията на фирмените наименования и търговските 

марки – Колизия на права, законодателни решения и практика“, автор адв. Атанас Костов, сп. 
„Собственост и право“ бр.9/2002 г.; статия „Защита на фирменото наименование“, автор адв. 
Асен Алексиев, сп. Дневник от 27.07.2003 г.; Решение 215/2013 г. по т.д. 1023/2012 г. по описа 
на ВКС, търговска колегия, първо търг. отд.; Финансов потенциал на интелектуалната собстве-
ност на фирмата: Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, Фани 
Александрова Колева, София, 2006; Бизнес идентификаторите като интелектуална собственост 
на фирмата: Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ‚‘Доктор‘‘, Силвия 
Христова Тодорова. София, 2018 г.

6 Драганов, Ж., Правен режим на означенията, 101 (бележка под линия)
7 Изключва се периодът 1951 г. – 1991 г., в който липсва частна търговска дейност
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Понятията „фирма“, „фирмено наименование“ и „търговско 
наименование“ в Закона за марките и географските означения

Съгласно чл. 37 от Указа за прилагане на Закона за нормативните актове 
(УПЗНА) думи или изрази с утвърдено правно значение се използват в един и 
същ смисъл във всички нормативни актове. Ако се налага отклонение от общо-
приетия смисъл на дума или израз, с допълнителна разпоредба се определя сми-
сълът им за съответния нормативен акт. Така се процедира и когато в норматив-
ния акт могат да възникнат съмнения относно смисъла на употребена дума или 
израз. Оттук терминът „фирма“ би следвало да се използва със съдържанието 
според легалната си дефиниция във всички нормативни актове.

В стария Закон за марките и географските означения (отм. ДВ. бр.98/ 
13.12.201(9) г.) (ЗМГО отм.) фигурираше единствено терминът „фирма“8 като 
в §1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на закона изрично бе посочено, че за 
целите на чл. 26, ал. 3, т. 6 понятието „фирма“ не включва вида на търговеца. По-
соченото отбелязване е индикация, че терминът „фирма“ се използва съгласно 
легалната дефиниция в ТЗ.

С транспонирането на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент 
и на Съвета (Директивата) актуалният български Закон за марките и географ-
ските означения (ЗМГО) въведе понятията „фирмено наименование“ и „търгов-
ско наименование“. Разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 4 гласи, че „Използване в 
търговската дейност по смисъла на ал. 1 е използването на знака като тър-
говско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено 
наименование“.

Проучването показва, че в първоначалния проект на закона, внесен в Народ-
ното събрание от Министерски съвет, формулировката на т.4 е била „използва-
нето на знака като фирма или част от фирма“. В последствие обаче текстът е 
бил променен по предложение на няколко народни представители9. 

От таблицата за съответствие на текстовете на Директивата с Проекта на 
ЗМГО, приложена към законопроекта, е видно, че въпросният текст транспо-
нира чл. 10, ал. 3, буква (г) от Директивата. Формулировката в Директивата е 
„using the sign as a trade or company name or part of a trade or company name“. В 
официалния превод на Директивата на български език10 термините “trade name” 
и „company name“ са преведени съответно като „търговско наименование“ и 
„фирмено наименование“. Освен споменатият Указ 56, друга причина за неточ-
ния превод може би е, че той е правен от лингвисти, а не от юристи. В теорията 
е изразена обоснована и основателна критика, че в преводите на български език 
на регламентите и директивите в областта на интелектуалната собственост има 

8 Вж. чл. 26, ал. 3, т. 6, ал. 5, т. 4 ЗМГО (отм.)
9 Вж. https://parliament.bg/bg/bills/ID/157029 на този линк може да се проследи цялата история по 

приемане на Закона за марките и географските означения
10 Достъпен в онлайн портала eur-lex.europa.eu за правото на ЕС управляван от Службата за пуб-

ликации на Европейския съюз https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32015L2436&from=EN Той дава официален и най-пълен достъп до правните документи на ЕС. 
Порталът е достъпен на всички 24 официални езика на ЕС и се актуализира ежедневно.
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много неточности и грешки. Това е сериозен проблем предвид обстоятелството, 
че регламентите имат пряк ефект на територията на всички държави-членове на 
Европейския съюз, а директивите подлежат на транспониране. Честа практи-
ка е погрешният превод на директива да бъде пренесен и в нормативния акт, с 
който тя се транспонирана. Така се получават терминологични несъответствия 
и противоречия в националното законодателство, които създават затруднения в 
приложението на законите разпоредби.  

Така в актуалния ЗМГО фигурират термините „фирма“, „фирмено наименова-
ние“ и „търговско наименование“. Съдържанието на понятието „фирма“ съвпада 
със съдържанието му в ЗМГО отм. и ТЗ. Понятието „фирмено наименование“ е 
безсмислено като причините за появата му бяха обсъдени по-горе. 

Понятието „търговско наименование“ („търговско име“) няма легална дефи-
ниция в българското законодателство. В международното законодателство то е 
въведено за пръв път в чл. 2 от Конвенцията за учредяване на Световната орга-
низация за интелектуална собственост от 1967 г., където е посочено, че търгов-
ските наименования (commercial names) са вид интелектуална собственост. Съ-
гласно чл. 8 от Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост от 
1883 г. (ПК) търговското име се закриля във всички страни – членове на Съюза, 
без задължение за депозиране или за регистрация. Съдържанието на понятие-
то е различно в отделните национални законодателства, но в контекста на ПК 
следва да се разбира като „име или означение, индивидуализиращо предприя-
тието на физическо или юридическо лице“11. Преценката дали едно означение 
ще се определи като „търговско име“ зависи от разпоредбите на националното 
законодателство12. Предвид липсата на легална дефиниция, съдържанието на 
понятието „търговско наименование“ според българското законодателство може 
да се разглежда единствено въз основа на изразените в науката становища. Мно-
жеството съвременни български изследователи в областта на интелектуалната 
собственост застъпват тезата, че „търговското наименование“ е обект на инте-
лектуалната собственост13. С оглед изчерпателност следва да се посочи, че в 
теорията е изразено и обратното мнение14. По отношение обхвата на понятието 
също има две основни разбирания. Някои автори тълкуват стеснително поняти-
ето „търговско име“ като го приравняват на „фирма“15. Така обаче на практика 
се изключват от закрила и защита голям брой означения. В този смисъл може би 
е по-правилно терминът да се разглежда като широко понятие, което включва 
всякакъв вид означения, които отличават предприятията в търговията16. 

11 Bodenhausen, G.H.C, Guide to the application of the Paris convention for the protection of industrial 
property as revised at Stockholm in 1967, WIPO 2007 г, стр. 23 цитиран от Драганов, Ж. Обекти на 
интелектуалната собственост, стр. 234 

12 Bodenhausen, G.H.C, Guide to the application of the Paris convention for the protection of industrial 
property as revised at Stockholm in 1967, WIPO 2007 г, стр. 133

13 Димитрова-Гализова, М., Съотношението фирма-марка в българската съдебна практика, 30.
14 Дацов, П., Петров, П, Престъпления против интелектуалната собственост, София, Сиела, 2011 г., 

стр. 499, цитиран от Драганов, Ж. Обекти на интелектуалната собственост, стр. 235
15 Брайков, В., Търговското име и неговата защита, 5-12
16 Драганов, Ж. Обекти на интелектуалната собственост, 234, 282-283. Подкрепям изразеното 

в теорията становище за необходимостта от въвеждане на легална дефиниция на 
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Заключение и предложения de lege ferenda

В заключение неглижирането на легалната дефиниция на юридически тер-
мин може да създаде сериозни проблеми, включително въвеждането на безсмис-
лени понятия в нормативни актове. Затова подобни практики следва да бъдат 
преустановени и да не се допускат нито в теорията, нито в практиката. 

Разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 4 ЗМГО трябва да бъде коригирана като по-
нятието „фирмено наименование“ бъде заменено с понятието „фирма“. От една 
страна тази промяна ще уеднакви терминологията в целия закон, а от друга тя 
е съобразена с разпоредбата на чл. 37 УПЗНА, според която думи с утвърдено 
правно значение трябва да се използват в един и същ смисъл във всички нор-
мативни актове. Не на последно място предложената промяна ще допринесе за 
по-точното транспониране на Директивата в българското законодателство. В 
този смисъл трябва да се предприемат и действия за съответната корекция на 
текста на български език на чл. 10, ал. 3, буква (г) от Директивата.
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нормативен акт, доколкото „търговското име“ е обект на индустриалната собственост. 
Подкрепям предложението на проф. Живко Драганов за следната легална дефиниция 
на понятието търговско име: „Търговското име е фирмата или друго наименование, 
което служи за индивидуализация на физическо или юридическо лице като участник 
в търговски отношения“. Най-голямото предимство на посоченото определение е, че 
то не се ограничава до фирмите, а обхваща и наименованията на всякакви други учас-
тници в търговския оборот (например кооперации, юридически лица с нестопанска 
цел, банки и др.).



479

ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВО МЕЖДУНАРОДНОПРАВНО 
РЕГУЛИРАНЕ НА КОСМОСА
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Резюме: Международното космическо право възниква като реакция на първите 
стъпки на човечеството в усвояването на космоса, начало на което поставя СССР 
с извеждането в околоземна орбита на първия изкуствен спътник на Земята, 
„Спутник 1“ на 4 октомври 1957 г. През 1967 г. влиза в сила основополагащият 
Договор за космоса, а в следващите десет години са приети три международни 
конвенции, конкретизиращи неговите норми: относно спасяването на космонавти-
те, относно отговорността за вреди, причинени от космически обекти и относ-
но регистрацията на обектите, изведени в космическото пространство. Горео-
писаните международни договори, представляващи гръбнака на международното 
космическо право, около половин век регулират отношенията, свързани с космоса. 
За това време космическите технологии претърпяха бурно развитие, космосът се 
„приближи“ значително до нас, но заедно с това се появиха нови предизвикател-
ства в по-нататъшното му усвояване, изискващи правна регулация на междуна-
родно равнище. Настоящата статия цели да посочи най-важните проблеми, сто-
ящи пред международното космическо право и да предложи варианти за тяхното 
решение.

Ключови думи: космическо право; Договор за космоса; милитаризация, космическо 
замърсяване; космически ресурси.

ON THE NEED FOR NEW INTERNATIONAL REGULATION OF SPACE

Alexander Nanov
Institute of public administration and civil service

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Summary: International Space Law emerged as a reaction to the first steps of Mankind 
in the exploration of Outer space, set by the Soviet Union with the launch of the first 
artificial Earth satellite, “Sputnik 1” into low Earth orbit on 4 October 1957. In 1967 
the Outer Space Treaty entered into force and in the next 10 years three international 
conventions also entered into force: the “Rescue Agreement”, the “Liability Convention” 
and the “Registration Convention”. The aforementioned treaties constitute the foundation 
of International Space Law and almost half a century regulate the space activity of state 
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and non-state actors. Technologies developed tremendously during this time period, 
bringing Outer space “closer” to us. In the same time this imposed new challenges to the 
exploration and use of Outer space, which require regulation by International Space Law. 
This article aims to point out the main problems before the International Space Law and 
to provide ideas for their solution. 

Key words: space law; Outer Space Treaty; militarization; space debris; space resources.

I. Въведение
Международното космическо право е един от най-новите клонове на меж-

дународното публично право. Това, разбира се, е така, тъй като едва до втората 
половина на ХХ век космическото пространство и небесните тела са „достъпни“ 
за човечеството само във въображението и фантазиите. Но както пише руският 
учен, пионер в теоретичното обосноваване на изучаването на космоса и косми-
ческите полети Константин Циолковски „Отначало неизбежно идват: мисълта, 
фантазията, приказката, а след тях шестват конкретните планове“.1 И така, ко-
гато през 1934 г. децата в България „пътуват“ заедно с Ян Бибиян до Луната 
на неговата космическа машина „Светкавица“, едва ли някой е осъзнавал, че 
след малко повече от 20 години „Космическата ера“2 официално ще започне 
с изстрелването в околоземна орбита на първия изкуствен спътник на Земята 
“Спутник 1”. Въвеждането в околоземна орбита на “Спутник 1” от СССР през 
1957 г. предизвиква огромен обществен резонанс и приковава вниманието на 
световната общност. Реакцията на международно ниво е светкавична: едва го-
дина по-късно общото събрание на ООН приема Резолюция 1348 (XIII) от 13 
декември 1958 г., с която създава Комитета по използването на космоса за мирни 
цели.3 Целта на Комитета е дискутиране на научните и юридически аспекти на 
усвояването и използването на космоса.4 На 12 април 1961 година Съветският 
съюз изпраща първият човек в космоса. През декември същата година Общото 
събрание на ООН приема Резолюция 1721 B (XVI), с която създава първият ре-
гистър на ООН на изстреляните в космическото пространство обекти. Само две 
години по-късно, на 13 декември 1963 г., са положени основите на изцяло нов 
клон на международното публично право – международното космическо право, 
с приемането на Декларацията относно принципите, регулиращи дейността на 
държавите по проучването и използването на космоса (Резолюция 1962 (XIII). 
След още няколко години, през 1967 г. става факт и най-значимото събитие в 

1 Циолковский, К. Э. Исследование мировых пространств реактивными приборами, переиздание 
работ 1903 и 1911 г. с некоторыми изменениями и дополнениями, Калуга, 1926, с. 3;

2 Терминът „Космическа ера“ е използван за първи път от американските политици и журнали-
сти, които осъзнават, че полетът в космоса поставя началото на изцяло нова ера в международ-
ната политика. По-подробно виж Quinn, Adam G., „The New Age of Space Law: The Outer Space 
Treaty and the Weaponization of Space“ (2008). Minnesota Journal of International Law. 63. https://
scholarship.law.umn.edu/mjil/63 

3 Първоначално създаден като ad hoc комитет, година по-късно става постоянен комитет на ООН. 
За повече информация: https://www.unoosa.org/oosa/en/timeline/index.html 

4 Пак там;
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историята на международноправната регулация на космоса – приета е „Магна 
Харта на космоса“ – Договорът относно принципите, регулиращи дейността на 
държавите по проучването и използването на космоса, включително Луната и 
другите небесни тела (Договор за космоса). В следващото десетилетие са при-
ети всички основни международни договори, уреждащи космическите въпроси 
и конкретизиращи Договора за космоса от 1967 г.

По-горният исторически очерк е използван вместо въведение целенасочено. 
Освен въвеждане на читателя в космическоправната тематика, той има две цели:

1. Илюстрация на скоростта, с която международната общност реагира на 
новите реалности – настъпването на Космическата ера и битката за кос-
моса. Както ще видим по-нататък в статията, международното право през 
60-те и 70-те години на XX век не просто регулира съществуващи общест-
вени отношения, свързани с космоса, но прави крачка в бъдещето като 
регулира отношения, несъществуващи и неможещи да съществуват към 
тогавашния момент, но които са възможни в бъдеще при научен и техно-
логичен пробив. Тоест, свидетели сме не само на „нормативната сила на 
фактическото“, но и на „фактическата сила на нормативното“. Скоростта, 
с която международното право отговаря на новите реалности в космиче-
ската сфера през 60-те и 70 те години на XX век, силно контрастира на 
почти пълната липса на реакция от страна на международното право на 
настъпилите в космическата област изменения след този момент.

2. Четейки кратката история на международното космическо право, будният 
читател не може да не обърне внимание на факта, че последното в голя-
ма степен „застива“ в 70-те години на миналия век, когато влиза в сила 
последният значим международен договор в областта – Конвенцията от-
носно регистрацията на обектите, изпратени в космоса (влиза в сила на 15 
септември 1976 г.). У аудиторията вероятно ще възникнат и други въпроси 
като: какво е положението в космическата област в наши дни, близо поло-
вин век по-късно? Как се е развила технологията през всичките тези го-
дини? Какви са перспективите в усвояването и изследването на космоса в 
следващите 50 години, вземайки предвид бурното развитие на технологии 
като изкуствен интелект и други? Може ли правната рамка на междуна-
родното космическо право от 60-те и 70-те години на миналия век адекват-
но да отговори на новите реалности и предизвикателства, които срещаме 
днес? А на тези, с които можем да се сблъскаме в близко бъдеще?

Основната цел на настоящата статия е да набележи две основни области, 
свързани с проучването и използването на космоса, които разкриват ред предиз-
викателства пред международното космическо право и международното право 
като цяло – милитаризацията на космоса и извличането на полезни ресурси от 
Луната и другите небесни тела. Ще бъде обоснована тезата, че нормите на меж-
дународното космическо право, приети в 60-те и 70-те години на XX век, отра-
зяват други реалности в космическите отношения, че са начало, но не следва 
да са завършек в развитието на този важен отрасъл на международното пуб-
лично право, че международното космическо право се нуждае от „ъпдейт“, от 
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реформиране и допълнения, така, че да отговори на новите предизвикателства в 
космическата област, които вече стоят пред международната общност днес, а и 
на тези, които може да се появят утре. За да се подчертае важността на космиче-
ската тематика, на първо място ще бъде доказано, че космосът се върна с пълна 
сила в международния дневен ред, като ще бъде предоставено обяснение на този 
процес. Ще бъде обосновано военното, и икономическото значение на космоса. 
На второ място ще бъде накратко представена международната юридическа рам-
ка на космическите отношения, нейните достойнства и недостатъци. Накрая ще 
бъде предоставено предложение за бъдеща кодификация на всички съществени 
отношения, свързани с проучването и използването на космическото простран-
ство и небесните тела.

II. Космосът – отново в световния дневен ред
Процесът по усвояването на космоса от човека се характеризира с ясно изра-

зена цикличност и силна геополитическа обусловеност. В годините на Студената 
война непримиримото противопоставяне между двете световни свръх държа-
ви – САЩ и СССР, става мощен импулс за космическите изследвания и мисии. 
След развала на Съветския съюз и последвалия край на Студената война обаче, 
сякаш изследването на космоса остана на заден план. Това личи и от бюджета 
на НАСА през годините, съпоставен с брутния вътрешен продукт на САЩ.5 
Катастрофите на совалките “Чалънджър” (28 януари 1986 г.) и “Колумбия” (1 
февруари 2003 г.) също изиграват роля в отчетливото “отдръпване” от космиче-
ската сфера. Основните причини за затихването на “космическия фронт” обаче 
имат най-вече икономически характер – усвояването на космоса е свързано с 
колосални разходи, високи рискове, несигурност и непредвидимост.6 За доста 
спорни поне до скоро се считаха и ползите от подобни начинания. 

В последно време обаче наблюдаваме възобновяване на интереса към кос-
моса. Достатъчен пример за това са проекти като телескопа Джеймс Уеб, про-
грамата на НАСА “Артемида”, успехите на частни компании като Space X, въз-
обновяването на Лунните програми на някои държави и поставянето на начало 
на марсиански програми и т.н. Не можем да подминем и такива събития като 
създаването на “Космически сили” като шести клон на въоръжените сили на 
САЩ, космическо командване във Франция, успешното изпитване на противос-
пътниково оръжие от Китай и Индия. Всяко едно от посочените събития има 
огромно икономическо, политическо и научно значение. 

В началото на статията разгледахме накратко някои предпоставки за дезинте-
ресирането на държавите към космоса след края на Студената война. Но какви 
са причините същите, наред с компании от частния сектор, отново да отправят 
своя поглед към звездите? Причините за такава мащабна по своето значение и 
вложени ресурси тенденция не може да не са многобройни и комплексни. Все 

5 https://www.lpi.usra.edu/exploration/multimedia/NASABudgetHistory.pdf 
6 Jean-Marie Bockel. The Future of Space Industry. – General Report to The Economic and Security 

Committee, NATO Parliamentary Assembly, p. 2;
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пак същите биха могли да бъдат поставени в две основни групи: а) причини от 
геополитическо естество и б) причини от икономическо естество.

Геополитически причини – преходът към “многополюсен свят”

След края на Втората световна война се в света се установява двуполюсна 
система на международните отношения, изразяваща се в противоборството на 
двете световни свръх държави – СССР и САЩ, оглавяващи две различни соци-
ално-икономически и идеологически системи.7 С разпада на СССР през 1991 г. 
изчезна единият “полюс”, явяващ се основна противотежест на Съединените 
щати в световната политика. В продължение на приблизително две десетиле-
тия САЩ нямат реален конкурент във военно и икономическо отношение, което 
според много автори характеризира системата на международните отношения в 
указания период като еднополюсна.8

От началото на XXI век обаче и особено в последното десетилетие се наблю-
дава преформатиране на системата на международните отношения, характери-
зиращо се с постепенното образуване на нови полюси, концентриращи в себе си 
значителна икономическа, политическа и военна мощ, позволяваща им да оспо-
рят еднополюсния модел. В гео-икономическата литература отдавна се изразя-
ват очаквания за преместване на световния икономически “център на тежестта” 
от запад на изток, но въпреки това, скоростта, с която протича този процес е из-
ненадваща.9 Този ясно изразен тренд на изток е свързан преди всичко със зна-
чителното нарастване на икономическия, научно-технологичен и военен потен-
циал на Китай, Индия и Русия и икономическо-интеграционните обединения, в 
които същите участват (Шанхайската организация за сътрудничество, БРИКС, 
Евразийския икономически съюз). Въпросните процеси имат за последица, inter 
alia, изостряне на съперничеството и битката за надмощие в световните дела. 
Но докато в годините на “Студената война” това съперничество беше между две 
свръх държави (САЩ и СССР), то сега в него играчите са множество – САЩ, 
Китай, Русия, Индия, Европейски съюз. Изравняването на силите, съпътствано 
с постепенното образуване на нови полюси на политическо влияние и послед-
валата от това битка за надмощие в глобалните дела, доведоха до превръщането 
на космоса в един от основните стратегически приоритети на държавите. Това, 
разбира се, е напълно закономерно – както в годините на Студената война, така 
и днес държавите осъзнават, че “ключът към световното богатство и власт се из-
мести към небесата”.10 Това е така благодарение на уникалните характеристики 

7 Рогов, Сергей Михайлович. Россия и США: уроки истории и выводы на будущее. – Россия и 
Америка в XXI веке, 2007, № 1;

8 Верещагин, Сергей Григорьевич. Геополитический баланс сил в XXI в.: переход от однополяр-
ного мира к великому переселению народов в Европу. – Теория и практика общественного раз-
вития, 2015, № 19, с. 122; Козлов, Александр. Мир в 2030 году: однополярность или многопо-
лярность мира? – Бизнес. Общество. Власть, 2008, № 2, с. 48;

9 Campanella, Miriam. Тhe Shift to East: China, US Dollar, and the New Multipolar World. – The 
Federalist Debate, 2018, № 3; 

10 Shackelford, Scott J. Governing the Final Frontier: A Polycentric Approach to Managing Space 
Weaponization and Debris. – American Business Law Journal, 2014, Volume 51, Issue 2, p. 430;
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на космическото пространство, придаващи му огромен потенциал за военно и 
комерсиално използване. Какви по-точно са тези характеристики на кратко?

Военни приложения на космоса

Военните приложения на космоса се заключават най-вече в три основни на-
правления: 1) информационно (комуникационни спътници, навигационни спът-
ници, метеорологични спътници, спътници за “ранно предупреждение”, спът-
ници за наблюдение на океаните, спътници за радиоелектронно разузнаване, 
“спътници за образно разузнаване”); 2) възможно разполагане в космическото 
пространство системи за противоракетна отбрана; 3) възможно разполагане в 
космоса на нападателни оръжейни комплекси.11 Към “космическите оръжия” се 
числят и базираните на Земята противоспътникови оръжия (ПСО).12

Спътници

Комуникационните спътници, наред с очевидните си граждански приложе-
ния, се използват за предаване на точна, пълна и навременна информация на во-
енното командване. Използването на навигационни спътници значително измени 
начините на водене на военни действия, драматично подобри ефективността на 
разузнаването, насочването на оръжията и бързото разполагане на въоръжени 
сили.13 За първи път Глобалната система за позициониране (Global Positioning 
System, GPS) беше използвана от САЩ в операцията “Enduring Freedom” в Аф-
ганистан, където значителна част от изстреляните амуниции са GPS насочени. 
Спътниците за ранно предупреждение предоставят информация за извършен 
пуск на балистична ракета. По време на Войната в Залива, тези спътници пре-
доставиха информация за изстрелване от иракските въоръжени сили на ракети 
“Скъд”.14 

Системи за противоракетна отбрана 

Изразени са становища, че използването на космоса може да осигури 
по-ефективна, устойчива и адаптивна към известните и очакваните заплахи про-
тиворакетна отбрана.15 Базираните в космоса сензори например, извършват на-
блюдение и могат да улавят и проследяват ракетни пускове от почти всяка точка 
на земната повърхност.16 Тяхната работа не се засяга от географските особе-
ности на терена, които могат да ограничат ефективността на наземно базираните 

11 Подробна информация по темата виж у Pike, John. The military uses of outer space. – SIPRI 
Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security, p. 613-655;

12 Вж. Веселов, В.А., Противоспутниковое оружие и стратегическая стабильность: уроки исто-
рии. – Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая 
политика. 2016 8(4):51-84;

13 Pike, John. The military uses of outer space. – SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and 
International Security. p. 620;

14 Пак там., с. 623;
15 2019 Missile Defense Review. Office of the Secretary of Defense, Department of Defense of the United 

States of America, p. 11; 
16 Пак там; 
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сензори, и предоставят проследяване “от раждането до смъртта” (“from birth to 
death”), което предоставя изключителни предимства.17 Според Министерство на 
отбраната на САЩ космически базираните прихващачи (система за противора-
кетна отбрана, разположена в космическото пространство) дават възможност за 
унищожаване на изстреляни ракети в тяхната най-уязвима, начална фаза на по-
лета.18 Космическото базиране според министерството увеличава вероятността 
за успешно прихващане на изстреляните ракети, намалява количеството прихва-
щачи, необходими за тази цел и позволява унищожаването на ракетата над тери-
торията, от която е изстреляна, вместо над територията, към която е насочена.19

Нападателни оръжейни комплекси в космоса

Нападателните оръжия, разположени в космоса, могат да са от най-различно 
естество, в това число оръжия, използващи кинетична енергия, лазерни оръжия 
и т.н.

Икономическо значение на космоса

Космосът е от изключителна важност за световната икономика, която става 
все по-зависима от космическите технологии. Те присъстват в живота на всеки 
от нас – от метеорологичните прогнози, до сателитните телекомуникации. Към 
2012 г. стойността на “космическия” сегмент на световната икономика надхвърля 
300 милиарда долара. Към 2008 г. само частните инвестиции в космоса надхвър-
лиха 250 милиона долара. По-нататъшен импулс за инвестициите в “търговско 
усвояване” на космоса дават два фактора: развитието на космическите техноло-
гии, което снижава цената на подобни начинания, и предполагаемото наличие на 
небесните тела на ценни ресурси, което потенциално увеличава “наградата” от 
инвестицията. Посочените два фактора, действащи кумулативно, са в състояние 
значително да променят нагласите към космическите мисии, като карат послед-
ните да изглеждат като все по-рентабилни и привлекателни бизнес начинания. 
Частни компании като SpaceX работят интензивно за драматично намаляване на 
цената на изстрелване на полезни товари в околоземна орбита. В същото време 
НАСА разработва серия от пускови установки от ново поколение, които следва 
да намалят пусковата цена до 100$/паунд до 2025 г.

Във връзка с гореизложеното считаме, че няма да бъде преувеличен изводът, 
че в момента Човечеството се намира на прага на нова Космическа ера. А под-
готвени ли сме за нея и за предизвикателствата и угрозите, които я съпътстват? 
Преди да отговорим на тези въпроси, първо ще разгледаме по какъв начин се 
регулират към настоящия момент отношенията, свързани с космоса.

17 Пак там;
18 Пак там;
19 2019 Missile Defense Review. Office of the Secretary of Defense, Department of Defense of the United 

States of America, p. 11; 
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III. Международноправна регулация на космоса De Lege Lata
Можем условно да класифицираме източниците на международното косми-

ческо право на общи и специални. Сред общите важно място заемат Устава на 
ООН, правните обичаи, както и основните принципи на международното право 
като цяло. Сред специалните източници на международното космическо право 
първостепенно значение заема Договора за космоса от 1967 г., както и конкре-
тизиращите някои негови принципни положения 3 международни конвенции: 
относно спасяването на космонавти (1968 г.); относно отговорността за вреди, 
причинени от космически обекти (1972 г.) и относно регистрацията на обектите, 
извеждани в космическото пространство (1976 г.). Макар и ратифициран от само 
18 държави, сред които нито една от т.нар. “космически сили”, следва да споме-
нем и Договора относно дейността на държавите на Луната и другите небесни 
тела от 1979 г. (по-нататък Договор за Луната). Сред резолюциите на Общото 
събрание на ООН, особено внимание заслужават пет: Декларацията относно 
правните принципи, ръководещи дейността на държавите по изследването и из-
ползването на космическото пространство от 13 декември 1963 г.; Принципите, 
ръководещи използването от държавите на изкуствени спътници за международ-
но пряко телевизионно предаване от 10 декември 1982 г.; Принципите относно 
дистанционното наблюдение на Земята от космическото пространство от 3 де-
кември 1986 г.; Принципите относно използването на ядрени източници на енер-
гия в космическото пространство от 14 декември 1992 г. и Декларацията относно 
международно сътрудничество в изследването и използването на космическото 
пространство в полза и в интерес на всички държави с особено отчитане интере-
сите на развиващите се страни от 13 декември 1996 г. 

За целите на настоящата статия ще се спрем на специалните източници на 
международното космическо право и по-конкретно на Договора за космоса по-
ради статута му на своеобразна “космическа конституция”. 

Договорът за космоса е приет с Резолюция № 2222 (XXI) от 19 декември 
1966 г. на Общото събрание на ООН. На 26 януари 1967 г. държавите-депозита-
ри по договора (СССР, САЩ и Великобритания) го предоставят за подписване. 
Към 1 януари 2020 г. договорът е ратифициран от 110 държави, в това число 
всички “космически държави”. Договорът за космоса в голяма степен възпроиз-
вежда Декларацията относно принципите, ръководещи дейността на държавите 
по изследването и използването на космическото пространство от 13 декември 
1963 г., но също така добавя няколко нови положения. Договорът установява 
рамката на международното космическо право, включваща следните принципи: 
изследването и използването на космическото пространство трябва да се осъ-
ществява в полза и в интерес на всички страни; космическото пространство е 
свободно за изследване и използване от всички държави; космическото прос-
транство не може да бъде предмет на национално присвояване нито чрез уста-
новяване на суверенитет, нито чрез фактическо ползване, нито по какъвто и да 
било друг начин; държавите не могат да разполагат оръжия за масово унищо-
жение в околоземна орбита, на небесните тела или в космическото простран-
ство по какъвто и да било начин; Луната и другите небесни тела могат да бъдат 
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използвани изключително за мирни цели; космонавтите се считат за посланици 
на Човечеството; държавите отговарят за националните космически дейности 
без значение дали са извършвани от правителствени или неправителствени су-
бекти; държавите носят отговорност за вреди, причинени от техните космически 
обекти; държавите трябва да избягват замърсяване на космическото простран-
ство и небесните тела.

Договорът за Луната е приет с Резолюция 34/68 на Общото събрание на 
ООН от 1979 г. Договорът обаче влиза в сила едва през 1984 г., когато Австрия 
става петата ратифицирала го държава. Договорът препотвърждава и развива 
много от разпоредбите на Договора за космоса, свързани с Луната и другите 
небесни тела, а именно: Луната и небесните тела следва да се използват изклю-
чително за мирни цели; лунната среда и тази на останалите небесни тела трябва 
да се съхраняват и да не бъдат обект на вредни антропогенни въздействия; ООН 
следва да бъде информирана за местонахождението и целта на станции и съоръ-
жения, разположени на небесните тела. Също така Договорът за Луната провъз-
гласява естествения спътник и неговите природни ресурси за общо наследство 
на Човечеството. Договорът предвижда също, че трябва да бъде създаден меж-
дународен регулативен механизъм, съгласно който да бъде осъществяван проце-
са по добиване на лунните природни ресурси, когато, при отчитане развитието 
на технологиите, стане ясно, че този процес е на път да стане възможен. 

Договорът за Луната предлага добри нормативни решения, но за съжаление 
среща слабо одобрение на международната арена. По тази причина регулативно-
то му значение е силно ограничено, практически отсъстващо. 

IV. Въпроси, нуждаещи се от международноправно регулиране

А. Предотвратяване милитаризацията на космоса

Вече разгледахме огромния потенциал и значение на космическото простран-
ство във военната област. Ето защо не е изненадващ интересът на основните 
космически играчи да “милитаризират космоса”, тоест да използват неговите 
огромни преимущества за постигане на военно и политическо превъзходство. 
По тази причина проблемът за недопускането на милитаризацията на космоса се 
поставя още от самото начало на Космическата ера. Това е един от най-важните 
проблеми пред международното космическо право и международното публично 
право като цяло. Днес той е актуален както никога досега. Излизането на САЩ 
от Договора за ограничаване на системите за противоракетна отбрана на 12 юни 
2002 г., формирането на космически сили в редица държави, разполагането с 
противоспътникови технологии от все повече страни и др. са ярка илюстрация 
на този факт. 

Основният международен акт в областта на недопускане милитаризация на 
космоса е Договорът за космоса. Определено значение в областта имат също 
Договора за забрана на изпитанията на ядрено оръжие в атмосферата, в косми-
ческото пространство и под вода (известен още като “Московски договор”) от 



488

1963 г., както и Конвенцията за забрана на военното или друго враждебно из-
ползване на средства за въздействие върху природната среда от 1977 г.

Договорът за космоса прогласява принципа за използване на космическото 
пространство и небесните тела за мирни цели, установява режим на пълна де-
милитаризация на Луната и другите небесни тела и частична демилитаризация 
на космическото пространство. Но наред с безспорните си преимущества, Дого-
ворът за космоса страда от редица недостатъци. Във връзка с проблема по недо-
пускане милитаризация на космоса, ще укажем няколко основни недостатъка, а 
именно:

 - Договорът за космоса в чл. 4 установява два различни режима за космиче-
ското пространство от една страна и за Луната и другите небесни тела – от 
друга. Докато на Луната и другите небесни тела категорично са забранени 
всякакви дейности от военно естество, но по отношение на космическото 
пространство е въведена единствено забрана за разполагане на оръжия за 
масово унищожение, за каквито традиционно се считат ядреното, химиче-
ското и биологическото. По този начин договорът оставя вратата отворена 
за разполагане в космическото пространство на всякакви видове конвен-
ционални оръжия – системи за противоракетна отбрана, лазерни оръжия, 
различни видове противоспътникови оръжия и т.н.;

 - Договорът за космоса не предоставя дефиниция на понятието “космическо 
пространство”, не определя неговата начална граница. Тоест, до настоящ-
ия момент в международното право отсъства общопризната дефиниция, 
определяща до каква височина се простира земната атмосфера и от каква 
височина започва космическото пространство. Проблемът е сериозен, тъй 
като съществува неопределеност в какви граници се простира суверените-
та на отделните държави;

 - Договорът за космоса прогласява принципа за използването на космоса за 
мирни цели, но този принцип се нуждае от пояснение, тъй като е твърде 
общ и подлежи на различно тълкуване. Абашидзе например разграничава 
понятията “мирна цел” и “използване за мирни цели”.20 Според него, в 
случай на утвърждение на принципа за използване на космоса за мирни 
цели, ще бъде установена забрана за каквото и да било военно използване 
на космическото пространство. Към настоящия момент съществуват две 
основни тълкувания на принципа за използване на космоса за мирни цели. 
Едното е “невоенно използване”, а другото – “неагресивно използване”.21 
С оглед гореописаните две тълкувания, в англоезичната литература по въ-
проса съществуват два термина: “militarization of space” и “weaponization 
of space”.22 Под “militarization” се разбира използването на космическото 
пространство за военни цели, като се подчертава, че космосът е 

20 Международное космическое право, учебник для вузов под редакцией Г. П. Жукова, А. Х. Аба-
шидзе, издательство “Юрайт”, второе стереотипное издание, Москва, 2020, с. 216;

21 Пак там, с. 217. Виж също Markoff M. G. Disarmament and Peaceful Purposes Provisions in the 1967 
Outer Space Treaty // Journal of Space Law. – 1976, p. 4;

22 Zhao, Yun; Jiang Shengli. Armed Conflict in Outer Space: Legal Concept, Practice and Future. – Space 
Policy, 2019, № 48, p. 50-51.
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милитаризиран от самото начало на неговото активно усвояване от чове-
ка (примери за такова военно използване са споменатите по-горе в ста-
тията спътници-шпиони, GPS насочването на ракети и прочие).23 Под 
“weaponization” (от weapon – оръжие) се разбира разполагането на оръжие 
в космическото пространство. Във втория, по-тесен смисъл, космическото 
пространство все още не е използвано.24 Според мен основното предизви-
кателство пред международното космическо право е именно осигуряване-
то на надежден механизъм, недопускащ разполагането на оръжие в кос-
мическото пространство. Считам, че действащата международноправна 
регулация на космическите отношения не е способна да се справи с това 
най-важно предизвикателство. 

 - в международното космическо право липсват определения на понятията 
“космическо оръжие” и “употреба на сила в космоса”. 

Гореописаната нормативна празнота или неопределеност може да бъде из-
ползвана за разполагане на оръжия в космоса в опит за постигане на военно 
превъзходство. Намерение в тази насока в САЩ вече е изразявано, както в нача-
лото на 80-те години на XX в. от администрацията на Президента Рейгън, който 
представя т.нар. “Стратегическа отбранителна инициатива”25, така и в днешни 
дни.26

През последния половин век са предприемани редица инициативи, целящи 
преодоляване на посочените слабости в международното космическо право. В 
последните години основно значение имат две такива инициативи: Проекта на 
Договор за предотвратяване на разполагането на оръжия в космическото 
пространство, използване на сила или заплаха за използване на сила по от-
ношение на космическите обекти (ДПРОК) и проекта на Международен ко-
декс за поведение по отношение на дейностите в космическото простран-
ство (по-нататък КПК).

ДПРОК е внесен в Първия комитет на ОС на ООН (Комитет по разоръжаване 
и международна сигурност) съвместно от представители на Руската Федерация 
и Китайската Народна Република през 2008 г. След редица обсъждания, ДПРОК 
е внесен отново с изменение през 2014 г. Една от основните задачи на ДПРОК е 
установяване на забрана за прилагане на сила или заплаха за такава по отноше-
ние на космическите обекти. Важно е да се подчертае, че ДПРОК за първи път 
дава определение на “космическо пространство”, “космически обект” и въвежда 
понятието “оръжие в космическото пространство”. Последното не включва меж-
дуконтиненталните балистични ракети, тъй като в проекта на договор става дума 
за оръжие с космическо базиране, разположено в космическото пространство. 
Така, според ДПРОК “космическо пространство” означава: “надземно прос-
транство на височина над 100 км. от морското равнище”; “космически обект” 
означава: “всяко устройство, предназначено да функционира в космическото 

23 Kopec, Rafal. Space Deterrence: In Search of “Magical Formula”. – Space Policy, 2019, № 47, p. 121.
24 Saperstein, Alvin M. Weaponization vs Militarization of Space. – APS Physics, July 2002, p. 1.
25 https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/rd/104253.htm 
26 2019 Missile Defense Review. Department of Defense of the United States of America, p. 11.
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пространство, разполагано в орбита около което и да било небесно тяло или 
на което и да било небесно тяло с изключение на Земята… или разположено в 
космическото пространство по какъвто и да било друг начин”; терминът “оръ-
жие в космическото пространство” означава: “всяко устройство, разположено в 
космическото пространство, без значение от физическите принципи, на които 
е основано, специално създадено или преоборудвано за унищожаване, повреж-
дане или нарушаване на нормалното функциониране на обекти в космическото 
пространство, на Земята или във въздушното пространство, а също и за уни-
щожаване на населението, важни за съществуването на човека компоненти на 
биосферата или за нанасянето на вреди на същите.” Оръжието ще се счита за 
разположено в космическото пространство ако: “извърши поне един оборот по 
орбита около Земята или се движи по част от околоземната орбита с последва-
що излизане от нея, или се намира постоянно където и да било в космическото 
пространство”. Използването на сила или заплаха за такова се дефинира като 
“всякакви враждебни действия срещу космически обекти, включително насо-
чени към тяхното унищожаване, повреждане, временно или постоянно наруша-
ване на тяхното функциониране, преднамерено изменение на орбитата им или 
заплаха за извършване на такива действия”.

ДПРОК бива критикуван в западната литература, тъй като извън обсега му 
остават междуконтиненталните балистични ракети, чиято траектория излиза в 
космическото пространство, а също и различните видове противоспътниково 
оръжие със земно базиране.27 Освен това се твърди, че някои съвременни обра-
зци на системите за противоракетна отбрана са способни да неутрализират цели 
не само във въздушното пространство, но и в близкия космос.28

Въпреки някои критики, ДПРОК получава широко одобрение при обсъжда-
нето му в Комитета по разоръжаването. Той се опитва да даде отговор на много 
от нерешените въпроси, стоящи пред международното космическо право, запъл-
ва редица празноти и безспорно е крачка в правилна посока. ДПРОК може да 
бъде основа на бъдещата международноправна уредба по недопускане милита-
ризацията на космоса. 

Другата основна инициатива, изхождаща от Европейския съюз, е Проекта 
на Международен кодекс за поведение по отношение на дейностите в кос-
мическото пространство (КПК). КПК е приет от Съвета на ЕС на 3 декември 
2008 г. По своята природа КПК носи препоръчителен характер, тоест отнася се 
към т.нар. “меко право”. Кодексът може да бъде транспониран в националните 
законодателства на държавите членки на доброволна основа. КПК се състои от 
преамбюл и 12 члена. По мое мнение, за разлика от ДПРОК, КПК не може да 
послужи като основа на бъдеща регулация по недопускане милитаризацията на 
космическото пространство не само заради своя изначален замисъл като инстру-
мент на “мекото право”, но и поради своето съдържание по същество. В КПК не 
намират място проблемите по недопускане разполагането на оръжия в космоса. 
27 Listner Michael and Rajeswari Pillai Rajagopalan. The 2014 PPWT: a new draft but with the same and 

different problems, налична на: https://www.thespacereview.com/article/2575/1 
28 Жуков, Г. П. Международное космическое право и вызовы XXI столетия. – М., РУДН, 2011, с. 

29;
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В тази връзка показателен е коментарът на В. С. Верешетин – един от основопо-
ложниците на международното космическо право и съдия в международния съд 
на ООН, който отбелязва, че е “безполезно да се опитваме да открием в докумен-
та [КПК] даже една дума относно необходимостта от недопускане разполагането 
на оръжие в космическото пространство – най-неотложната мярка, необходима, 
за да бъде възпрепятствано превръщането на космоса в арена на конфликт. На 
друго място авторите обясняват това с нежелание да дублират или конкурират 
с други инициативи в тази област. Но такъв аргумент е неубедителен… Дори 
незадължителен многостранен документ, който претендира да бъде кодекс на 
основните правила, които следва да съблюдават космическите държави, не може 
да игнорира това очевидно безпокойство.”29

Б. Добиване на природни ресурси на Луната и другите небесни тела

Идеята за добиване на природни ресурси на небесните тела не е нова. Тя се 
превръща в “ябълка на раздора” при преговорите за приемане на Договора за 
Луната. С бурното развитие на технологиите, темата е актуална както никога 
преди. В тази връзка следва на първо място да се подчертае, че Договорът за кос-
моса обявява космическото пространство и небесните тела за общо достояние на 
Човечеството. Договорът въвежда два принципа, които сякаш се намират в про-
тиворечие помежду си. Чл. 1 гласи, че космическото пространство и небесните 
тела са свободни за изследване и използване от всички държави, а чл. 2 забраня-
ва тяхното присвояване, включително чрез използването им. Съществува спор и 
как следва да се тълкува думата “използва”. Според някои автори по-удачен би 
бил терминът експлоатация, тоест използване с цел печалба.30 Съществува не-
яснота чия собственост ще бъдат ресурсите след тяхното извличане, как следва 
да бъдат разпределени и изобщо законно ли е тяхното добиване на небесните 
тела. С цел улесняване и юридическо обосноваване на плановете си по добива-
не на полезни изкопаеми на Луната, НАСА разработи т.нар. “Съглашение Ар-
темида”.31 Проектът на Съглашението предизвика огромен отзвук сред всички 
основни космически играчи веднага след неговото представяне. Съглашението 
съдържа правила за сътрудничество по добиването на полезни изкопаеми на Лу-
ната между НАСА и желаещите да се присъединят към него космически държа-
ви. То повтаря някои от принципите на Договора за космоса, но съдържа и реди-
ца особено спорни положения, като т.нар. “зони за безопасност”. Към момента 
на написването на настоящата статия (ноември 2020 г.) към Съглашението са се 
присъединили 8 държави – Австралия, Италия, Канада, Люксембург, Обедине-
ните Арабски Емирства, Обединеното Кралство и САЩ. 

Както видяхме използването на космическото пространство и небесните тела 
с комерсиална цел поставя редица проблеми, които следва да се решат по наше 
29 Верещетин В. С. Космическое право в общем правовом поле (общность и особенности) // Меж-

дународное право – International Law. – 2010. – № 1., с. 61;
30 Массон-Зван Т. Исследование и эксплуатация Луны как особый случай планетарного исследо-

вания: правовые проблемы // Современные проблемы международного космического права: сб. 
статей / под ред. Г. П. Жукова, А. Я. Капустина. – М. РУДН, 2008. – с. 145.

31 https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/index.html 
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мнение чрез приемането на базата на ООН на международен договор, включ-
ващ всички космически държави. Считам, че въпреки многото си преимущества, 
Съглашението “Артемида” не е правилният път за уреждане на тези въпроси на 
международно равнище, особено при резервираната позиция към него на основ-
ни космически играчи като Русия и Китай.

V. Вместо заключение
Вместо заключение ще предложа своето виждане за начина, по който следва 

да бъдат решени описаните в статията проблеми, свързани с изследването и из-
ползването на космоса. Считам, че единственото ефективно решение е прогре-
сивното развитие на международното космическо право, следващ етап в което 
следва да бъде неговото кодифициране с приемането на Кодекс на международ-
ното космическо право. Подобна кодификация не би била прецедент. В края на 
1982 г. морското право получи своята кодификация с приемането на Конвенция-
та на ООН по морско право. Бъдещият “космически кодекс” може да бъде струк-
турно разделен на две части – обща и особена. В общата част следва да попаднат 
основните принципи на космическото право, заложени в Договора за космоса. 
Едно от основните изменения следва да бъде въвеждането на забрана за разпо-
лагане на всякакво оръжие в космическото пространство. В общата част място 
трябва да намерят и редица легални дефиниции: на космическо пространство, 
космическо оръжие, използване на сила в космоса, космически обект, космо-
навт и т.н. В особената част следва да попаднат правилата на трите основни 
космически конвенции; правила относно извличането на ресурси на небесните 
тела; правила относно опазването на космическата среда; правила за движение-
то на космическите апарати (т.нар. Space Traffic Management); правила относно 
т.нар. “космически туризъм” и др. За съблюдението на Кодекса следва да бъде 
предвиден строг контролен механизъм, предвиждащ правила за мониторинг и 
тежки санкции. За целите на кодекса следва да бъде създадена международна 
организация, която да отговаря за неговото спазване и да налага санкции при 
констатирани нарушения. Разбира се, към настоящия момент приемането на по-
добен международен договор изглежда непостижимо с оглед твърде различните 
интереси на много държави и сложната политическа ситуация. Но всяко велико 
пътуване започва с една единствена стъпка. 
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