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Предговор 8

ПРЕДГОВОР

Здравейте, приятели,

„Предизвикай правото!“ е професионален правен сайт (ISSN 1314-7854),
фокусиран върху „трудните“ въпроси в правото – въпросите без отговор и
въпросите с няколко верни отговора. От самото си създаване през 2010 г.
той е предназначен за професионалистите юристи и за всеки, който
притежава смелостта да задава трудните въпроси и е готов да изслуша
непопулярните им отговори.
Ако повечето предназначени за юристи медии са насочени към
предоставянето на ясни и еднозначни отговори, както и към
формулирането на безусловни стратегии за печелене на възникващите в
практиката правни спорове и конфликти, „Предизвикай правото!“
разпознава сред своите задачи и такива, насочени към разколебаване и
дори към объркване на професионалистите юристи в категоричността на
някои традиционно давани отговори в правото. Редица статии и
публикации в „Предизвикай правото!“ имат за своя цел както да предложат
възможни отговори на поставените в тях въпроси, така и да „отнемат“
готовите отговори на своите читатели. Този акт на „отнемане“ е в основата
на всяко проблематизиране, което е едновременно разкриване на
пространства за мислене и обещание за нови траектории на възможно
развитие. Именно това проблематизиране на правото ние обозначаваме с
израза „Предизвикай правото!“.
Има различни начини да се предизвика правото. Както беше посочил
съдия Борислав Белазелков на проведената през 2015 г. Национална
конференция „Предизвикай: Изпълнителния процес!“, правото може да
Предизвикай правото!
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бъде предизвикано както със законни, така и с незаконни действия и
бездействия. Срещу него може да се води война „навън“, но и война
„отвътре“. Можем просто да спрем да изпълняваме закона, но и можем да
започнем да разсъждаваме върху него и неговия смисъл. Именно към
втория подход – подхода на войната „отвътре“, са насочени усилията на
редакторите и авторите в „Предизвикай правото!“ Осмисляне чрез
радикализиране на съмненията в принципните и в неопровержими
разрешения в правото. Устояване в правото чрез проверка и на найекзотичните и „недопустими“ юридически разрешения.
В този смисъл, не е грешка и прочитът на друг приятел на сайта, който
без умисъл, но и с усет, вместо „Предизвикай правото!“ употреби израза
„Предозирай правото!“. Защото, ако справедливостта е въпрос на мяра, то
експериментите с дозата са експерименти в името на справедливостта.
Приятно четене!

От редколегията

Бележка към авторите:
В Годишниците на „Предизвикай правото!“ ще бъдат включвани тези статии и студии,
които са били публикувани за пръв път в Професионален правен сайт „Предизвикай
правото!“ през съответната година.
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АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
За подсъдността по исковете за защита срещу дискриминация по
чл. 71 ЗЗДискр. с публичноправен ответник
Васил Петров
[Публикувано на: 05.07.2015 г.]
1. Исковата защита на правото на равно третиране по чл. 71 ЗЗДискр.
Законът за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) забранява всяка
пряка или непряка дискриминация, основана на признаците по чл. 4, ал. 1
ЗЗДискр. Според чл. 4, ал. 2 ЗЗ Дискр. пряка дискриминация е всяко понеблагоприятно третиране на лице въз основа на тези признаци, отколкото
се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при
сравними сходни обстоятелства, а според чл. 4, ал. 3 ЗЗДискр. непряка
дискриминация е поставяне на лице въз основа на същите признаци в понеблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно
неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако те са обективно
оправдани с оглед законовата цел и средствата за постигане на целта са
подходящи и необходими. Както е изяснено в съдебната практика1, от
значение за установяване на дискриминация е наличието на обективно
съществуващ недопустим правен резултат при упражняване на дейността,
проявен в очертаните от ЗЗДискр. форми на по-неблагоприятно третиране,
дори ако при осъществяването на тази дейност са спазени съответните
нормативни изисквания.
Законът не се задоволява да забрани извършването на пряка или
непряка дискриминация под страх от административно-наказателна
отговорност (раздел втори на глава пета ЗЗДискр.), нито да уреди
правомощия по налагане на принудителни административни мерки за
преустановяване на дискриминационни нарушения (раздел първи на глава
пета ЗЗДискр.). Напротив, законът урежда правото на равно третиране като
Предизвикай правото!
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субективно право на всяко лице, което получава самостоятелна защита по
волята на това лице.
Към датата на влизане в сила на ЗЗДискр. (01.01.2004 г.)
специализирана Комисия за защита от дискриминация не бе
конституирана. На засегнатите от дискриминационни нарушения лица бе
дадена само защитата по раздел втори на глава четвърта ЗЗДискр. възможността да се предявят трите иска по чл. 71, ал. 1, пр. 1 ЗЗДискр пред
районния съд:
1. за установяване на нарушението;
2. за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови
положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от понататъшни нарушения;
3. за обезщетение за вреди.
След конституиране на Комисията за защита от дискриминация (КЗД)
възникна втори, паралелен път за защита – този пред комисията по раздел
първи на глава четвърта ЗЗДискр. Комисията разглежда спора по облекчен
ред и едноинстанционно, като в правомощията й са да установи факта на
нарушението и да постанови неговото преустановяване и да наложи
санкции на виновните (чл. 65 ЗЗДискр.), но не и да присъди обезщетение.
Това е в правомощията на гражданския съд съгласно чл. 74 ЗЗДискр.
2. Проблемите на съдебната практика
Административнопроцесуалния кодекс

след

приемането

на

С приемането на Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
законодателят кодифицира положителния административен процес в
широк смисъл, като даде обща уредба на издаването, оспорването (по
административен и по съдебен ред) и изпълнението на индивидуални,
общи и нормативни административни актове. Създадоха се и (областни)
Категория:
Административно право
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административни
съдилища,
отговарящи
на
характеристиката
специализирани по чл. 119, ал. 2 от Конституцията на Република България
(КРБ). Законодателят обаче отиде и по-далеч, като предаде в подсъдност
на административните съдилища и гражданските по своята същност дела
по чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
(ЗОДОВ) за обезщетяване на вредите от незаконосъобразни актове и
действия на администрацията (чл. 128, ал. 1, т. 5 и 6 АПК).
Наличието на тази обща подсъдност по чл. 128, ал. 1, т. 5 АПК, от
една страна, и на специалната подсъдност по чл. 74 ЗЗДискр., приет преди
АПК, породи веднага противоречива практика на гражданските и
административните съдилища.
Противоречивата практика е на първо място относно подсъдността
на исковете по чл. 71, ал. 1, пр. 3 ЗЗДискр. за заплащане на обезщетение за
дискриминационно нарушение, с публичноправен ответник. Според
едното становище съгласно ал. 2 на чл. 74 ЗЗДискр. административният
съд разглежда исковете за обезщетение за вреди от нарушаване правата на
гражданите и организациите на граждани от държавен орган и длъжностно
лице само ако е налице успешно приключило производство пред КЗД, с
което е установен правопораждащият правото на обезщетение акт на
дискриминация. Според другото становище за определяне на подсъдността
законът не поставя изискване за успешно предварително провеждане на
административно производство пред КЗД, а подсъдността на иска по чл.
74, ал. 2 ЗЗДискр. зависи само от качеството на увреждащия правата на
гражданите и организациите на граждани правен субект, поради което чл.
74, ал. 2 ЗЗДискр. се възприема като специална норма на общото правило
на чл. 71, ал. 1 ЗЗДискр.
На второ място, противоречива практика има и относно
подсъдността на исковете по чл. 71, ал. 1, пр.пр. 1 и 2 ЗЗДискр. Макар да
няма съмнение, че правото на обезщетение по чл. 71, ал. 1, пр. 3 ЗЗДискр.
се поражда от факта на дискриминационно нарушение, поради което искът
по чл. 71, ал. 1, пр. 3 ЗЗДискр. е обусловен от иска по чл. 71, ал. 1, пр. 1
Предизвикай правото!
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ЗЗДискр., повечето съдилища, които намират, че исковете по чл. 71, ал. 1,
пр. 3 ЗЗДискр. срещу публичноправен ответник са подсъдни на
административния съд, приемат, че подсъдността на последния обосновава
подсъдност и по първия иск по ал. 1 на чл. 71 ЗЗДискр2. Получава се
парадоксалната ситуация на подсъдност по връзка между делата, при
която подсъдността на обусловения иск повлича подсъдност на
обуславящия, а не обратното!
Друг проблем, този път не на подсъдността, а на подведомствеността
на исковете по чл. 71, ал. 1, пр.пр. 1 и 2 ЗЗДискр., се поставя в практиката
на административните съдилища, на които са изпратени по подсъдност
искове по чл. 71, ал. 1, пр.пр. 1 и 2 ЗЗДискр. Част от тези съдилища
приемат, че очертаната в чл. 128 АПК „подведомственост“ на
административните съдилища (разбирана като специална предметна
подсъдност) не обхваща разглеждането на искови производства по чл. 71,
ал. 1, пр.пр. 1 и 2 ЗЗДискр. Приема се, че само КЗД има правото да
установява по обвързващ съдилищата начин, т.е. със сила на пресъдено
нещо, факта на дискриминационното нарушение и правото на
дискриминирания да иска то да бъде преустановено. По тази причина, част
от административните съдилища оставят без разглеждане исковете по чл.
71, ал. 1, пр.пр. 1 и 2 ЗЗДискр3., а други изпращат тези искове на КЗД по
подведомственост4. Константна е практиката на административните
съдилища, че исковете по чл. 74, ал. 2 ЗЗДискр. са процесуално допустими
само ако предварително фактът на дискриминационно нарушение е
установен по реда на раздел втори на глава четвърта ЗЗДискр. Така
всъщност исковете по чл. 71, ал. 1, пр. 3 ЗЗДискр. срещу публичноправен
ответник, изпратени по подсъдност на административните съдилища, са
обречени на прекратяване, ако преди това не е реализирано производство
пред КЗД.
3. Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. по тълк.д. № 2/2014
г., ОСГК на ВКС и ОСС на ВАС
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Част от противоречивата практика, отбелязана по-горе, е преодоляна
с постановяване на Тълкувателно постановление от 19.05.2015 г. по тълк.д.
№ 2/2014 г., ВКС, ОСГК, и ВАС, ОСС на ВАС. С т. 4 от Постановлението
(при особено мнение на 10 съдии от ВАС) се прие, че делата по искове за
вреди от нарушаване на права на граждани, свързани с равенството в
третирането, причинени от незаконни актове, действия или бездействия на
държавни органи и длъжностни лица, са винаги подсъдни на
административните съдилища. В мотивите си ОСГК на ВКС и ОСС на ВАС
приемат, че подсъдността на административните съдилища е изводима от
общото правило на чл. 128, ал. 1, т. 5 АПК и от специалната норма на чл.
74, ал. 2 ЗЗДискр. Последната се приема за специална и по отношение на
чл. 71, ал. 1, пр. 3 ЗЗДискр.
Не бих могъл да споделя тези доводи. Чл. 74, ал. 2 ЗЗДискр. не е
специална норма на тази на чл. 71, ал. 1, пр. 3 ЗЗДискр. Специалната норма
регулира вида, а общата норма регулира рода. Двете визирани норми не се
намират в това съотношение, тъй като регулират две равнопоставени
алтернативни хипотези. Искът по чл. 74, ал. 2 ЗЗДискр. е на разположение
на увреденото лице, което е избрало да дири обезщетение, след като е
установило факта на дискриминационно нарушение по административен
ред – пред КЗД. Искът по чл. 71, ал. 1, пр. 3 ЗЗДискр. е даден на увредения,
който иска да получи дву- или триинстанционна процедура по
разглеждането на иска му за обезщетение пред гражданските съдилища.
Нормите са в съотношение на алтернативност, а не на обща към специална.
На следващо място, вярно е, че чл. 128, ал. 1, пр. 5 АПК е по-нова изрична
норма, възлагаща подсъдност на административните съдилища по
разглеждане на искове за обезщетение за вреди. Тя обаче не може да
дерогира чл. 71, ал. 1, пр. 3 ЗЗДискр., защото последната норма е специална
– тя предвижда обезщетение за вреди не от всички незаконосъобразни
актове и действия на държавните органи и длъжностни лица, а само на тези
от тях, които са и дискриминационни (или по-точно казано именно защото
са дискриминационни са незаконосъобразни).
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Така или иначе Тълкувателното постановление е задължително за
всички и следва да бъде прилагано безусловно, до наличието на
законодателна промяна.
4. Подсъдността на исковете по чл. 71, ал. 1, пр. 1 ЗЗДискр. с
публичноправен ответник
Тълкувателното постановление касае обаче само исковете по чл. 71,
ал. 1, т. 3 ЗЗДискр. Както вече се посочи, за да достигнат до извода за
подсъдност на исковете по чл. 71, ал. 1, т. 3 ЗЗДискр., върховните съдии от
двете върховни съдилища се позоват на изричната норма на чл. 128, ал. 1,
т. 5 АПК, която възлага в подсъдността на административните съдилища
делата по исканията за обезщетявания на вреди от незаконосъобразни
актове, действия или бездействия на административни органи и
длъжностни лица. Няма обаче изрична норма от АПК, която да възлага в
подсъдността на административните съдилища спорове, сред които да
попадат тези по чл. 71, ал. 1, т. 1 ЗЗДискр.
В частност това не са искове по чл. 128, ал. 2 АПК, съгласно който
всеки може да предяви иск, за да установи съществуването или
несъществуването на едно административно право или правоотношение,
когато няма друг ред за защита и има правен интерес. Това е така, защото
искът по чл. 71, ал. 1, т. 1 ЗЗДискр. е иск за установяване на факт – факта
на нарушение на правото на равно третиране, а не иск за право или
правоотношение5. Искът по чл. 71, ал. 1, т. 1 ЗЗДискр., когато е насочен
срещу публичноправен ответник, не е и иск за защита срещу
неоснователно действие или бездействие по см. на чл. 128, ал. 1, т. 3 АПК.
Това е така, защото защитата срещу такива действия или бездействия на
администрацията е уредена в глава петнадесета на АПК и тя не е
установителна, а осъдителна. При положение, че липсва норма в АПК,
която да установява подсъдност на административните съдилища по дела,
обхващащи спорове по чл. 71, ал. 1, т. 1 ЗЗДискр., то намирам, че
специалната норма на чл. 71, ал. 1, т. 1 ЗЗДискр. не е отменена мълчаливо
и обосновава подсъдността на спора на гражданския съд.
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5. Подсъдността на исковете по чл. 71, ал. 1, пр. 2 ЗЗДискр. с
публичноправен ответник
Искът по чл. 71, ал. 1, пр. 2 ЗЗДискр. е осъдителен и с него ищецът
упражнява правото си на равно третиране, когато то е накърнено чрез
неговото пряко нарушаване. С иска се цели да се прекрати
неоснователното дискриминационно действие или да се осъди ответникът
да
извърши
действието,
чието
неизвършване
представлява
дискриминационно бездействие.
Предвид становището на ОСГК на ВКС и ОСС на ВАС за
възможността специалните норми от по-ранния ЗЗДискр. да бъдат
дерогирани от по-новите и по-общи норми на общия кодификационен акт
– АПК (която теза аз не споделям), проблем при определяне на
подсъдността по искове по чл. 71, ал. 1, пр. 2 ЗЗДискр. с публичноправен
ответник би възникнал при хипотезата на производства по глава
петнадесета на АПК.
Съгласно чл. 128, ал. 1, т. 3 АПК на административните съдилища са
подсъдни искания за защита срещу неоснователни действия и
неоснователни бездействия на администрацията. В първите се включват
всички действия, извършвани от административен орган или длъжностно
лице, които не се основават на издаден административен акт или на закона
(чл. 250 АПК), а във вторите – неизвършването на фактически действия,
които административният орган е длъжен да извърши по силата на закона
(чл. 256 АПК). Защитата срещу неоснователните действия е по особено
сумарно, бързо производство по раздел първи на глава петнадесета на
АПК, което завършва с постановяване на разпореждане, подлежащо на
изпълнение по административен ред. Защитата срещу неоснователни
бездействия се осъществява по исково двуинстанционно производство по
раздел втори на глава петнадесета на АПК, което завързва с осъдително
съдебно решение.
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Съгласно чл. 255 АПК влязлото в сила разпореждане, с което се
постановява прекратяване на неоснователното действие или се отхвърля
искането, не е пречка за предявяване на установителен иск по чл. 128, ал.
2 АПК и на иск за заплащане на обезщетение за вреди по чл. 203 АПК вр.
чл. 1 ЗОДОВ. С тази норма законодателят е искал да каже, че влязлото в
сила разпореждане по чл. 253 АПК не се ползва със сила на пресъдено
нещо. Решението по чл. 71, ал. 1, пр. 2 ЗЗДискр. обаче е типично съдебно
решение, постановено в състезателен процес за защита на субективно
право, поради което то несъмнено се ползва със сила на пресъдено нещо.
Недопустимо е следователно защитата по исков ред, завършваща със
стабилно съдебно решение, ползващо се със сила на пресъдено нещо, да
бъде дезавуирана от защита с акт на съда, който не се ползва с тази
последица. Това ме кара да мисля, че искът по чл. 71, ал. 1, пр. 2 ЗЗДискр.
срещу дискриминационно неоснователно действие или акт на
публичноправен ответник следва да бъде предявен пред районния съд и
тази подсъдност не може да бъде дерогирана от защитата по раздел първи
на глава петнадесета на АПК.
Колкото до защитата срещу неоснователно бездействие на
публичноправен ответник, което нарушава правото на равно третиране, то
тук принципно би могло да се мисли за дерогиране на подсъдността по чл.
71, ал. 1, пр. 2 ЗЗДискр. от исковата защита по раздел втори на глава
петнадесета на АПК, но само ако: 1. действието, което следва да се
извърши, е пряко предписано в закона; 2. то не се извършва по
дискриминационни подбуди (пряка или непряка дискриминация); 3.
ответник е административен орган, но не и длъжностно лице.
Всички тези разграничения обаче са прекалена тънкост. Правната
логика и общите правила на тълкуването и прилагането на процесуалния
закон налагат запазването на специално и изрично уредената подсъдност
на районния съд по чл. 71, ал. 1, пр.пр. 1 и 2 ЗЗДискр. независимо дали
ответникът е частноправен или публичноправен субект.
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6. Подсъдността на исковете по чл. 71, ал. 1, пр. 3 ЗЗДискр. с
публичноправен ответник
Както вече се посочи, с т. 4 от Постановлението (при особено мнение
да 10 съдии от ВАС) се прие, че делата по искове за вреди от нарушаване
на права на граждани, свързани с равенството в третирането, причинени от
незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и
длъжностни лица, са винаги подсъдни на административните съдилища.
Постановлението е задължително. В мотивите му обаче се прокрадва и
тезата, че исковете за обезщетение за вреди от действия на публичноправен
ответник са допустими само ако е проведено производство пред КЗД или
дискриминационният акт на администрацията е отменен с влязло в сила
съдебно решение, т.е. че провеждането на такова административно или
съдебно производство е положителна процесуална предпоставка за
упражняването на иска за обезщетение за вреди. С това обаче силно се
обезценява и затруднява защитата, която ЗЗДискр. дава срещу вредоносни
дискриминационни актове, действия и бездействия. Ощетените лица са
принудени първо, в отделно административно или съдебно производство,
да установят факта на дискриминацията, а едва след това да търсят
обезщетение за вредите от нарушението.
7. Заключение
Въпросите, които поставя съотношението между производствата по
глава четвърта ЗЗДискр. и АПК, в съдебната практика не могат да се считат
ликвидирани с приемане на Тълкувателно постановление от 19.05.2015 г.
по тълк.д. № 2/2014 г., ВКС, ОСГК, и ВАС, ОСС на ВАС. Напротив,
споровете тепърва предстоят – като относно подсъдността на исковете по
чл. 71, ал. 1, пр.пр. 1 и 2 ЗЗДискр. срещу публичноправен ответник, така и
относно допустимостта на такива искове. Лично за себе си смятам, че след
постановяването на посоченото постановление само исковете по чл. 71, ал.
1, пр. 3 ЗЗДискр. срещу публичноправен ответник следва да бъдат
разглеждани от административните съдилища, докато първите два иска за
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защита срещу дискриминационни нарушения по чл. 71, ал. 1 ЗЗДискр.
остават в подсъдността на районния съд6.

Бележки под линия:
1. Решение № 231 от 31.03.2010 г. по гр.д. № 204/2009 г., ВКС, IV г.о., решение № 428 от
13.05.2010 г. по гр.д. № 1207/2009 г., ВКС, IV г.о., решение № 153/14.06.2010 г. по гр.д.
№ 6/2009 г., ВКС, III г.о. и др.
2. Определение № 11 от 28.04.2010 г. по д. № 2/2010 г., определение №34 от 10.08.2009
г. по д. № 23/2012 г., определение № 169 от 18.12.2008 г. по д. № 156/2008 г., определение
№ 21 от 07.05.2009 г. по д. № 24/2009 г., определение № 41 от 23.07.2009 г. по д. № 20/2009
г., всичките на смесени петчленни състави на ВКС и ВАС по чл. 135, ал. 4 АПК. Също и
решение № 268 от 20.01.2014 г. по гр.д. № 3198/2012 г., ВКС, III г.о., постановено по реда
на чл. 290 ГПК.
3. Например определение № 3232 от 23.03.2015 г. по адм.д.№ 2774/2015 г., ВАС, IV о.
4. Определение № 540 от 04.05.2015 г. на АдмС - Плевен по адм.д. № 328/2015 г.,
определение № 273 от 18.02.2015 г. на АдмС - Плевен по адм.д. № 119/2015 г.,
определение № 73 от 19.01.2015 г. на АдмС - Плевен по адм.д. № 32/2015 г., определение
от 10.06.2013 г. на АдмС - Враца по адм.д. № 315/2013 г., определение № 219 от 7.02.2013
г. на АдмС - Пазарджик по адм.д. № 124/2013 г., определение № 2384 от 16.05.2012 г. на
АдмС - Варна по адм.д. № 1836/2012 г. и др.
5. Силата на пресъдено нещо на съдебното решение обхваща не просто факта, за който
ищецът твърди, че представлява нарушение на правото на равно третиране, но и правната
му квалификация като пряка или непряка дискриминация.
6. До този извод достига преди приемане на Постановлението и Софийският градски съд
с определение от 23.07.2010 г. по ч.гр.д. № 8290/2010 г., IV-Д с-в. В него е прието, че по
изключение законодателят възлага в компетентност на административните съдилища
разглеждането на искове за вземания от деликти от незаконни актове, действия или
бездействия на държавни органи или длъжностни лица, когато специален закон го
предвижда, в отклонение от общата подведомственост на тези специализирани съдилища
да осъществяват административното правораздаване. СГС приема обаче, че извън
компетентността на административните съдилища е всяко друго гражданско дело, дори
то да има връзка с деликтното вземане по чл. 1 ЗОДОВ и чл. 71, ал. 1, пр. 3 ЗЗДискр. СГС
сочи и, че двата осъдителни иска по чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 3 ЗЗДискр. са без връзка помежду
си. Никой не е преюдициален на другия.
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Бележки върху законопроекта от 24.09.2015 г. за изменение и
допълнение на АПК в частта за касационното производство
Валери Раданов
[Публикувано на: 25.10.2015 г.]

В Народното събрание е постъпил законопроект № 554-01158/24.09.2015 г. за изменение и допълнение на АПК1,2. Законопроектът
предвижда мащабни нормативни промени. Те обхващат и уредбата на
касационното производство. Проектираният облик на последното ще бъде
предмет на кратки бележки в рамките на настоящото изложение.
Срок за касационно оспорване
Чл. 211. (1) Жалбата се подава до Върховния административен съд
касационния съд чрез съда, който е постановил решението, в 14-дневен
срок от деня на съобщението, че решението е изготвено съобщаване
на решението по реда на чл. 138.
(2) Главният прокурор или неговият заместник при Върховната
административна прокуратура може да подава протест до Върховния
административен съд касационния съд чрез съда, постановил
решението, в едномесечен срок от деня, в който то е постановено.
[...]3,4
1. Замяната на фразата „Върховния административен съд“ (ВАС) с израза
„касационния съд“ в чл. 211 АПК5 и в други разпоредби на касационното
производство произтича от цялостната идея на законопроекта да
прехвърли касационната компетентност по множество категории дела от
ВАС към административните съдилища (АС). Идеята е прагматична, тъй
като по този начин върховната съдебна инстанция ще се разтовари от
прекомерния брой производства. От друга страна обаче, освен че ще се
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натоварят значително районните съдилища, голям брой административни
дела ще започнат вън от системата на АС и повечето от тях изобщо няма
да влязат в тази система, тъй като законопроектът предвижда въвеждането
на сериозна фискална бариера пред касационното оспорване. Така ще
избледнее практическата реализация на тезата за специализирано
административно правосъдие.
Форма и съдържание на жалбата и протеста
Чл. 212. (1) Жалбата или протестът се подава в писмена форма и
трябва да съдържа:
[...]
4. точно и мотивирано посочване на конкретните пороци на
решението, които съставляват касационни основания; посочване на
касационните основания по чл. 209 и обосновка на конкретните
пороци на решението, съставляващи съответното касационно
основание;
[...]
(2) Оспорващият е длъжен да посочи всички доказателства, които
иска да бъдат събрани, и да представи писмените доказателства, с
които разполага. Касационната жалба се подписва от адвокат или
юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговият
представител има юридическа правоспособност. Жалбоподателят е
длъжен да приложи към жалбата всички доказателства, с които
разполага, ако такива са допустими в съответното касационно
производство.6
2. Изменението на чл. 212, ал. 1, т. 4 АПК изисква правното квалифициране
и фактическата индивидуализация на обективираните в жалбата или
протеста касационни основания. Фактическата индивидуализация на
основанията обвързва съда, но същото не може да се твърди за тяхната
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правна квалификация. Ако все пак е нужна някаква юридическа
мотивировка на касационното основание, би било достатъчно тя да
обхване материалноправните или процесуалните разпоредби, които са
нарушени от първоинстанционния съд, и правните последици на
нарушението7. Напълно ненужно е да се квалифицират касационните
основания от оспорващия по чл. 209 АПК. Вероятно авторите на проекта
са въвели това изискване редом с предписанието за обосновка на
„конкретните пороци на решението“, за да подчертаят, че
индивидуализирането на касационно основание, само чрез посочване на
съответната точка от разпоредбата на чл. 209 АПК и/или чрез текстуално
възпроизвеждане на легални квалификации от същата (много често
жалбоподателите постъпват точно така), не е достатъчно. Това обаче е
напълно ясно и при действащата редакция на чл. 212, ал. 1, т. 4 АПК,
поради което последната не трябва да се изменя, а само да се съблюдава
стриктно от съдилищата.
3. Не е съвсем пълна формулировката „обосновка на конкретните пороци
на решението“ (чл. 212, ал. 1, т. 4 АПК). Освен да се обосноват, т.е. да се
мотивират, пороците на решението трябва и да се посочат. Действително
не е възможно даден конкретен порок да се мотивира, без да се посочи, но,
за пълнота на легалното предписание, посочването на конкретните пороци
на решението също трябва да намери място в проекта на коментираната
разпоредба.
4. Една от целите на чл. 212, ал. 2, изр. 1 АПК е да сведе до минимум броя
на нередовните касационни жалби, като по този начин се спестят усилията
на касационната инстанция да постановява разпореждания или
определения за оставяне без движение на жалбите. Подобен нормативен
подход е използван от законодателя в миналото8. Отчасти този подход е
оправдан, но от друга страна на фона на прогресиращото обедняване на
населението оскъпяването на касационното производство се явява лишено
от социалното си основание.
Приложения
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Чл. 213. Към жалбата или протеста се прилагат:
[...]
3. документ за платена държавна такса, ако такава се дължи, или
молба по чл. 227а, ал. 2;
[...]9
5. Допълнението в чл. 213, т. 3 АПК, е полезно, тъй като напътва касатора
към надлежно сезиране на касационната инстанция. Дори обаче то да не
съществуваше, правилото на чл. 227а, ал. 2 АПК, би произвело същото
изискване, което се съдържа в горепосоченото допълнение.
6. Интересно е да се отбележи, че по силата на т. 2б, б. „а“ и „б“ от Тарифа
№ 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата,
прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието, в
първоинстанционното производство също се дължат такси. От последните
жалбоподателят би могъл да бъде освободен посредством процесуален акт
на първоинстанционния съд. Законопроектът обаче не предписва изрично
дали в този случай са необходими приложенията на касационната жалба по
чл. 213, т. 3 АПК.
Отговор на касационната жалба
Чл. 213а. (1) След като приеме жалбата или протеста,
първоинстанционният съд изпраща препис от нея заедно с
приложенията на другата страна, която в 14-дневен срок от
получаването им може да подаде отговор. За отговора се прилагат
съответно изискванията за касационната жалба.
(2) След подаването на отговора или след изтичането на срока по ал. 1
делото се изпраща на съда по касационното производство.10
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7. Чл. 213а АПК има за цел да замени техниката на препращането, която
запълваше уредбата на касационното производство с разпоредбите на чл.
163, ал. 1 – 2 във вр. с чл. 228. Това би било полезно, тъй като от буквалното
тълкуване на горепосочените действащи разпоредби следва, че съдиядокладчикът от касационната инстанция трябва да администрира жалбата
или протеста. Съдебната практика изтълкува поправително чл. 163, ал. 1–
2 вр. чл. 228 АПК, пренасяйки задължението за администриране върху
съдия-докладчика от първоинстанционния съд. С проектирания текст на
чл. 213а АПК нуждата от поправително тълкуване ще отпадне. Заедно с
това обаче ще бъде премахнато и условието за администриране по
действащото правило на чл. 163, ал. 1 вр. чл. 228 АПК, а именно: „Ако
жалбата или протестът са допустими [...]“. По този начин чл. 213а
превръща в норма едно от следствията на Тълкувателно решение № 4 от
17.10.2011 г. на ВАС по тълк.д. № 9/2010 г., ОСК, което задължава
първоинстанционния съд да администрира оспорването, дори когато то е
недопустимо. Така се стига до един процесуален парадокс и до едно
практическо затруднение. Парадоксът се състои в това, че
първоинстанционният съд изпълнява процесуалното задължение по
връчване на препис от жалбата или протеста дори когато задължението
съставлява част от съдържанието на едно несъществуващо процесуално
правоотношение поради недопустимостта на оспорването. Практическото
затруднение пък се изразява в това, че понякога нередовността на
оспорването се свежда до липсата на преписи от жалбата или протеста.
Тогава възниква въпросът: как ще връчи първоинстанционният съд
преписите от жалбата или протеста, респ. от техните приложения, след
като не разполага с правомощието да остави оспорването без движение, за
да се представят от касатора въпросните преписи? На този въпрос не дават
отговор нито горепосоченото тълкувателно решение, нито проектираната
разпоредба на чл. 213а АПК.
8. Чл. 213а, ал. 1, изр. 2 АПК предписва, че за отговора на касационното
оспорване се прилагат „съответно“ изискванията за касационната жалба.
Дори обаче използването на думата „съответно“ не може да преодолее
разликите между някои реквизити на жалбата и на отговора. Защото
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последният не се нуждае от означаване на обжалваното решение или на
пороците в решението, както изисква чл. 212, ал. 1, т. 3–4 АПК. Найсъщественият реквизит на отговора са възраженията срещу касационната
жалба. Този реквизит обаче не може да се извлече от „съответното“
прилагане на чл. 212 АПК.
Оставяне на жалбата и протеста без движение
Чл.213б. (1) Ако касационната жалба или протестът не отговарят на
изискванията на чл. 212 и чл. 213, председателят на съда по
касационното производство или неговите заместници, респективно
председателя на отделението, с разпореждане ги оставя без движение
и изпраща съобщение на оспорващия да отстрани нередовностите в 7дневен срок от получаването му.
(2) Ако нередовностите не бъдат отстранени в срока по алинея 1,
председателят на съда по касационното производство или неговите
заместници, респективно председателят на отделението с
разпореждане оставя жалбата или протестът без разглеждане и
прекратява производството по делото. Когато нередовностите се
открият в течение на производството, съдът процедира по същия
начин, като постановява определение.
(3) С разпореждане на лицата по алинея втора касационната жалба се
връща на първоинстанционния съд и когато е подадена след
изтичането на срока за обжалване
(4) Актът по предходните алинеи може да се обжалва с частна жалба.
Определението на съда по жалбата е окончателно.11
9. По подобие на предходната проектирана разпоредба, чл. 213б АПК е
насочен към нормативизирането на Тълкувателно решение № 4 от
17.10.2011 г. на ВАС по тълк.д. № 9/2010 г., ОСК, което лиши
първоинстанционните съдилища от правомощието да контролират
допустимостта на касационното оспорване12. Анализът на действащата
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правна уредба би могъл да предизвика сериозни съмнения в правилността
на горепосоченото тълкувателно решение13. Евентуалното приемане на
разпоредбата на чл. 213б би сложило край на тълкувателните съмнения.
Под въпрос обаче ще остане причината за въвеждането на разпоредбата.
Защото в наказателния и гражданския процес контролът върху жалбите се
упражнява не само от съда, до който те са адресирани, но и от съда, чрез
който се подават (вж. чл. 262, чл. 285 ГПК и чл. 323, чл. 351 НПК). Това
поставя питането: какви са специфичните съдопроизводствени нужди на
административния процес, различаващи се от тези на наказателния и
гражданския процес, които обусловят предложеното нормативно
разрешение, а именно: контролът върху касационните жалби и протести да
се осъществява изключително и само от касационния съд? Очевидно
такива специфични нужди не съществуват, което прави необяснимо
проектирането на разпоредбата, особено като се има предвид, че една от
целите на законопроекта е да се разтовари ВАС14. Чл. 213б обаче явно
преследва обратната цел. Защото изключването на контрола за
допустимост на касационното оспорване от правомощията на
първоинстанционния съд обуславя едно произнасяне в повече (съответно
– дело в повече) от страна на ВАС по всяка недопустима касационна жалба
или протест.
10. Ясно е, че под „съд“ в чл. 213б, ал. 1, изр. 2 АПК, трябва да се разбира
съдебният състав, който разглежда делото. Но председателят на съда,
неговите заместници и председателите на отделенията също действат в
качеството си на „съд“. С оглед на това, употребеният в чл. 213б, ал. 1, изр.
2 АПК, израз „по същия начин“ подвежда към мисълта, че, дори когато
делото се разглежда от съдебен състав, определението трябва да се
постанови от лицата по изр. 1. Разбира се, едва ли на някой би му хрумнало
да тълкува и прилага изр. 2 по този начин. Това обаче не означава, че е
допустимо неглижирането на неясноти в нормативния текст, даващи
поводи за двусмислие в тълкуването. Ето защо в изр. 2 вместо думата „съд“
би трябвало да се използва фразата „разглеждащият делото съдебен
състав“.
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11. По чл. 213б, ал. 2 АПК може да се направят две забележки в
процесуално-теоретичен план. На първо място, напълно ненужно в
прекратителните актове на който и да било съд е да се употребяват
кумулативно изразите „оставя жалбата (протеста) без разглеждане“ и
„прекратява производството по делото“15. Двата израза имат почти едно и
също съдържание. Разликата помежду им се изразява в това, че вторият
израз, освен че декларира отказа на съда да разгледа жалбата или протеста,
постановява и ретроактивното елиминиране на възникналите процесуални
правоотношения между съда и страните. С други думи, оставянето на
жалбата или протеста без разглеждане се използва, само когато не са
възникнали процесуални правоотношения по делото. Когато пък делото е
образувано, достатъчно е то да се прекрати, без да се използва фразата
„оставя без разглеждане“. Обратното води до ненужна тавтология на
юридически термини. Освен това, от чисто практическа гледна точка, няма
никаква опасност да бъде разгледана жалбата (протеста) по едно
прекратено производство, за да е необходим изричният диспозитив, че тя
се оставя без разглеждане, редом с диспозитива за прекратяване на делото.
Защото „прекратяването на делото: 1) заличава с обратна сила
процесуалното правоотношение; 2) обезсилва извършените по него
процесуални действия; и 3) изключва възможността да се възобнови
производството [...]“16.
На второ място, непривично за процесуалната мисъл е правомощието да се
прекрати производството по делото с разпореждане. Последното може да
бъде използвано за оставяне на жалбата или протеста без разглеждане.
Прекратяването на делото обаче се извършва с определение. Авторите на
законопроекта вероятно са предвидили хипотезата да се прекрати
касационното производство с разпореждане на председателя на съда,
неговите заместници или председателите на отделенията, защото,
респектирани от съдебната статистика, съдилищата обикновено не
пропускат да образуват производства дори по повод на очевидно
недопустими сезирания. Освен това деловодните софтуерни продукти
също „изискват“ образуването на дела. Ако обаче статистиката бъде
забравена за момент, ще отпадне необходимостта от правомощието да се
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прекратява касационното производството с разпореждане. Защото идеята
на разпореждането, с което се отрича жалбата или протеста, е да се
предотврати деловодното затормозяване на съда с недопустими сезирания,
така че още преди образуването и разпределението на делото,
касационното оспорване да бъде оставено без разглеждане. Ако по
оспорването се образува дело, последното същевременно се разпределя по
„софтуерна“ необходимост на съдия-докладчик и тогава вече
разпореждането става излишно. Защото оттам нататък по допустимостта
на оспорването ще се произнася съдебен състав с надлежното определение.
12. Не става ясно защо чл. 213б, ал. 3 АПК визира само просрочието,
изключвайки по този начин останалите процесуални пречки по чл. 215
АПК. Вероятно така се цели ограничаване на преценката за допустимост
на председателя на съда, неговите заместници и председателите на
отделенията (неточно означени като лицата по алинея втора, тъй като
последната визира и съдебния състав, разглеждащ делото). Подобно
ограничаване е теоретично и практически необяснимо. Би следвало
съдебните състави, разглеждащи делото, и лицата по чл. 213б, ал. 2, изр. 1,
да имат едни и същи правомощия.
Не е ясно също така защо чл. 213б, ал. 3 АПК предписва, че
„касационната жалба се връща на първоинстанционния съд и когато [...]“.
На първо място, ненужно е изобщо да се урежда връщането на
касационната жалба на първоинстанционния съд. Защото така или иначе
след приключването на касационното производство не само жалбата, но и
цялото дело се връща на първоинстанционния съд за архивиране. Ако ли
пък връщането на делото за архивиране трябва да бъде предмет на
регламентация в АПК, то такава регламентация трябва да има не само в
хипотезата на оставяне на оспорването без разглеждане, но и в хипотезата
на приключване на касационното производство с решение. На второ място,
въпросителни предизвиква фразата „и когато“. Последната сочи към
някакъв друг вече уреден случай на връщане на касационната жалба на
първоинстанционния съд. Уредба на такъв случай обаче липсва.
Предизвикай правото!
Годишник 2015

29

Валери Раданов

Оставяне на жалбата и протеста без разглеждане и прекратяване на
касационното производство
Чл. 215. (1) Жалбата или протестът се оставят без разглеждане, а
образуваното касационно производство се прекратява, когато:
1. са подадени от лице или организация, които не са участвали в
съдебното производство, освен в случаите по чл. 210, ал. 2;
2. решението или обжалваната му част не съществува;
3. са подадени след срока по чл. 211;
4. са подадени против решение, което не подлежи на касационно
оспорване;
5. бъдат оттеглени или бъде извършен отказ от тях с писмено
заявление;
6. са подадени срещу касационно решение.
(2) При наличието на основанията по алинея първа съдът с
определение оставя касационната жалба или протеста без
разглеждане
и
прекратява
касационното
производство.
17
Определението може да се обжалва с частна жалба.
13. Допълнението в чл. 215, ал. 1, т. 1 АПК е полезно, тъй като правната
теория тълкува действащата редакция чл. 215, ал. 1, т. 1 АПК именно в
смисъла, който му придава допълнението18.
14. Добавянето на т. 6 в разпоредбата на чл. 215, ал. 1 АПК е опит да се
направи изброяването на процесуалните пречки в разпоредбата
изчерпателно. Извън погледа на разпоредбата обаче остават случаите на
неправосубектност на касатора, неподсъдност и наличие на касационно
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решение на оспорването19. Вследствие на това, с или без т. 6, изброяването
на процесуалните пречки ще си остане неизчерпателно.
15. Относно кумулативната употреба на изразите „оставя без разглеждане“
и „прекратява производството“ вж. т. 11 от изложението.
Оставяне на жалбата и протеста без движение
Чл. 216. Жалбата или протестът се оставя без движение, когато не
съдържа точно и мотивирано посочване на конкретните пороци на
решението или не отговаря на изискванията на чл. 212 и 213, като на
оспорващия се изпраща съобщение за отстраняване на
нередовностите в 7-дневен срок. В тези случаи се прилага чл. 158.
16. Пълната отмяна на чл. 216 АПК е продиктувана от въвеждането на чл.
213б. По този начин разпоредбата за оставяне на оспорването без движение
заема своето систематично място преди правилата за оставяне без
разглеждане, докато при действащата правна уредба е избран обратния
вариант. И двата варианта обаче си имат своята нормативна логика.
Проектираният вариант е продиктуван от идеята, че в част от хипотезите
на недопустимост на производството оспорването се оставя без движение
и едва след това без разглеждане. Действащият вариант пък изхожда от
тезата, че преценката за оставяне на оспорването без разглеждане винаги
предхожда преценката за оставяне без движение, защото съществуват
множество хипотези (напр. просрочие на жалбата (протеста), атакуване на
влязло в сила решение и др.) при които оспорването се оставя направо без
разглеждане. Това е така, тъй като в тези хипотези евентуалното оставяне
на жалбата или протеста без движение не би могло да изправи в тях някаква
нередовност и те да станат допустими. С оглед на това действащата
подредба на коментираните нормативни правила ми се струва поиздържана.
Разглеждане на делото
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Чл. 217. (1) Делото се разглежда от тричленен състав на
административен съд, когато решението е постановено от районен
съд, от тричленен състав на Върховния административен съд, когато
решението е постановено от административен съд, или от състав от
един съдия на Върховния административен съд. Делото се разглежда
от петчленен състав на Върховния административен съд, когато
решението е постановено от тричленен състав на Върховния
административен съд.
(2) Делото се разглежда в открито закрито заседание с участието на
прокурор, освен ако съдът реши друго. При разглеждане в закрито
заседание, прокурорът може да даде заключение по делото. Когато
касационната инстанция е единствената съдебна инстанция, делото
се разглежда в открито заседание.
(3) Когато по силата на този кодекс или на закон делото се гледа в
открито заседание, или когато съдът реши делото да се разглежда в
открито заседание, същото се насрочва в тримесечен срок от
постъпване на касационната жалба, заедно с делото, в съда по
касационното производство. При открито заседание делото се
разглежда с участието на прокурор.
(4) При отлагане на делото, следващото заседание се насрочва в срок
до един месец.21
17. По разпоредбата на чл. 217, ал. 1 АПК могат да се направят две
забележки. На първо място, разпоредбата не посочва хипотезата, при която
ВАС действа в едноличен състав като касационна инстанция. Би трябвало
такава хипотеза да не съществува, тъй като традиционно в нашето право
касационните състави във всяка една разновидност на процеса
(наказателна, гражданска или административна) се състоят най-малко от
трима съдии. Ако обаче все пак се налага съществуването на въпросната
хипотеза, необходимо е тя да бъде изрично описана. С други думи, първото
изречение на чл. 217, ал. 1 АПК, след фразата „или от състав от един съдия
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на Върховния административен съд“, трябва да продължи с „когато
решението е постановено от ...“.
На второ място, в чл. 217, ал. 1, изр. 2 АПК се натрупва повторението
„Върховния административен съд“. По удачно би било изречението да
завърши с фразата „тричленен състав на същия съд“.
18. Чл. 217, ал. 2 АПК въвежда едно изключително полезно изменение –
закритото съдебно заседание по касационното дело22. Откритото заседание
в масовия случай е излишно, тъй като протича без приемането на
доказателства. Ако ли пък страните представят само писмени
доказателства, също не възниква необходимост от провеждането на
открито съдебно заседание, освен в случай че истинността на
представените документи бъде оспорена. Колкото до становищата на
страните по съществото на делото, напълно достатъчно е те да бъдат
обективирани писмено. Ето защо провеждането на открито съдебно
заседание по касационни дела довежда само до ненужно оскъпяване и
удължаване на производството (освен ако не е наложително да се събират
доказателства, различни от писмените), докато закритото заседание
спестява процесуални ресурси.
19. Изр. 3 на чл. 217, ал. 2 АПК съдържа продължение на идеята от § 44 на
законопроекта, според която касационната инстанция може да се окаже
единствената съдебна инстанция. Съществуват сериозни съмнения
относно конституционосъобразността на идеята23, тъй като чл. 119, ал. 1 от
Конституцията изисква „ [...] окончателното произнасяне по правния спор
да бъде от съд както в организационен, така и във функционален смисъл“24.
А когато „окончателното произнасяне по правния спор“ се осъществява
единствено от касационна инстанция, последната разглежда пряко и по
същество правния спор само в съответната нормативна хипотеза (вж. чл.
222, ал. 1 АПК). В останалите хипотези, по разрешения от несъдебната
юрисдикция правен спор касационният съд ще се произнесе косвено (чрез
контрол върху решението на юрисдикцията) и никога цялостно поради
ограниченията, наложени от касационните основания (вж. чл. 218 АПК). С
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оглед на това трудно може да се защити тезата, че касационният съд, в
качеството си на единствена съдебна инстанция, осъществява в пълнота
„окончателното произнасяне по правния спор“.
Другият проблем, свързан с особената хипотеза, при която касационният
съд ще действа като единствена съдебна инстанция, е разпоредбата на чл.
208 АПК, в която не е проектирано изменение. Според въпросната
разпоредба предмет на касационно оспорване може да бъде само и
единствено първоинстанционното съдебно решение. Следователно
необходимо е в текста на чл. 208 АПК да се добавят и правораздавателните
актове на административните юрисдикции. По-удачно би било обаче
идеята за касационния съд като единствена съдебна инстанция (§ 44 и § 61
от законопроекта) да бъде изоставена.
Колкото до задължителността на откритото заседание по чл. 217, ал. 2, изр.
2 АПК, тя се явява напълно излишна и изглежда има по-скоро
психологическата задача да внесе спокойствие у страните, че са имали
възможността да се явяват поне веднъж пред съд, въпреки че закритото
касационно заседание би било за тях същото толкова полезно, колкото и
откритото, освен ако е необходимо да се приемат доказателствени
средства, различни от документи.
20. Безспорно положителни са правилата, въвеждащи срокове при
насрочването на откритото съдебно заседание. Макар и въпросните
срокове да са инструктивни, те оформят някаква предсказуема темпорална
рамка за развитие на производството.
Предмет на касационната проверка
Чл. 218. (1) Върховният административен съд Съдът по касационното
производство обсъжда се произнася само по посочените в жалбата
или протеста касационни основания пороци на решението.
(2) За валидността и допустимостта и съответствието на
решението с материалния закон съдът следи и служебно.25
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21. Не може да бъде приветствана подмяната на израза „касационни
основания“ с фразата „пороци на решението“ най-малко поради две
причини: 1) използването на синоними за означаване на едно и също
юридическо понятие е слабост на всеки нормативен текст26; 2) губи се
явната терминологична връзка между чл. 218 и чл. 209 АПК. И все пак,
макар да влошава качеството на нормативния текст, коментираното
проектоизменение не е лишено от положителна страна. Не са малко
касаторите, вкл. техните пълномощници с юридическо образование, които
схващат неправилно термина „касационни основания“, поради което
индивидуализират последните само чрез посочване на разпоредбата на чл.
209 АПК и/или чрез възпроизвеждане на легалните квалификации от
същата разпоредба. По този начин те упражняват ненадлежно своето право
на касационно оспорване, което остава често несанкционирано от
либерално настроените съдебни състави. Така се стига до съдебни
решения, базирани на касационни основания, които изобщо не са
конкретизирани в касационните жалби (протести). Вероятно с оглед на
тези практически проблеми се предлага коментираната терминологична
промяна в чл. 218, ал. 1 АПК. Изглежда авторите на законопроекта полагат
усилия да коригират в правилна посока представите на участниците в
касационното производство относно предмета на делото пред
касационната инстанция, който се определя пряко от надлежно
индивидуализираните касационни основания. Тези усилия са безспорно
положителни откъм своята цел.
22. Чл. 218, ал. 1 АПК премахва служебния контрол върху материалната
законосъобразност на първоинстанционното решение. Скептицизъм по
отношение на подобна идея вече е изказан в процесуалната ни теория.
Защото „съответствието на решението с материалноправните норми не е
„частноправен въпрос“, то е иманентно на правораздавателната защита“27.
23. Вместо да ограничава обсега на служебния касационен контрол,
законопроектът би трябвало да го разшири с две хипотези на съществени
нарушения на съдопроизводствените правила: 1) когато касационният съд
отменя първоинстанционното решение, а в първоинстанционното
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производство са допуснати процесуални нарушения, засягащи лице без
право на касационна жалба; 2) когато процесуалните нарушения са довели
до неустановяване на такива факти, без които е невъзможно да се извърши
преценка за правилното прилагане на материалния закон28.
Доказателства
Чл. 219. (1) За установяване на касационните основания се допускат
писмени доказателства. В касационното производство са допустими
само писмени доказателства, с които се установяват съществени
нарушения на съдопроизводствените правила, както и доказателства,
свързани с нищожността или недопустимостта на обжалваното
съдебно решение.
(2) Не се допускат доказателства за установяване на обстоятелства,
несвързани с касационните основания. Недопустимо е писмено
доказателство:
1. което не е било приложено към касационната жалба съгласно чл.
212, ал. 2; или
2. за което в касационната жалба липсва пояснение какво се
установява с него.
3. което не е свързано с посочените касационни основания.29
24. Действащата разпоредба на чл. 219, ал. 1 АПК представлява продукт на
инерцията от действалото в недалечното минало контролно-отменително
производство, в което се допускаха само писмени доказателства във връзка
с отменителното основание „непълнота на доказателствата“30. Това
положение беше механично пренесено в уредбата на касационното
производство по ЗВАС (отм.), а след това и в АПК, без да се държи сметка
за отпадането на непълнотата на доказателствата от легалния списък на
касационните основания31.
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Посредством предлаганото изменение писмените доказателства се
обвързват само с касационното основание „съществени нарушения на
съдопроизводствените правила“, а за доказване на нищожността и
недопустимостта на оспореното решение се допускат всички уредени от
ГПК доказателствени средства32. Би трябвало обаче ограничаването на
доказателствата до писмени такива по отношение на съществените
нарушения на съдопроизводствените правила също да отпадне. Защото,
ако бъде оспорен документ, удостоверяващ извършено пред първата
инстанция процесуално действие (например: оспорване на подписа върху
призовка), писмените доказателствени средства няма да са достатъчни33.
25. Чл. 219 АПК пропуска да изключи от наложените ограничения върху
доказването хипотезата, при която се оспорва истинността на
представените в касационното производство документи. В тази хипотеза
би следвало да се допуснат всички предвидени в ГПК доказателствени
средства.
26. От изтъкнатите съображения в т. 24 и т. 25 от изложението се налага
извода, че de lege ferenda удачно би било да отпаднат всички ограничения
относно вида (писмени, гласни или веществени) на допустимите в
касационното производство доказателствени средства. Защото напълно
достатъчна е легалната лимитация, свързано със самия предмет на
доказване по касационното дело.34
27. Чл. 219, ал. 2 АПК въвежда едно ново ограничение в доказателствената
дейност пред касационната инстанция. Ограничението засяга формата на
доказателственото искане, неговото съдържание и времето на
осъществяването му, както и времето на представяне на визираното в
искането писмено доказателство, вследствие на което за страните отпада
възможността да представят документи в евентуалното открито съдебно
заседание, т.е. проектираният текст на чл. 219, ал. 2 урежда преклузивен
срок. С оглед бързината в правораздаването и процесуалната дисциплина,
това би следвало да се оцени позитивно.
Забрана за фактически установявания
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Чл. 220. Върховният административен съд Съдът по касационното
производство преценява прилагането на материалния закон въз основа
на фактите, установени от първоинстанционния съд в обжалваното
решение.35
28. Прави впечатление, че в законопроекта се използва на някои места
терминът „касационният съд“, а на други места, какъвто е случаят с чл. 220
АПК, се предпочита изразът „съдът по касационното производство“.
Въпрос на добра правотворческа техника е да се избере един от двата
термина, който да бъде използван последователно в целия законопроект,
защото, както вече се изтъкна в т. 21 от изложението, нормативната
синонимия не представлява достойнство на закона.
Решение по касационното оспорване
Чл. 221. (1) Върховният административен съд Съдът по касационното
производство се произнася с решение в едномесечен срок от
заседанието, в което е приключило разглеждането на делото, освен
ако в специален закон не е предвидено друго.
(2) Върховният административен съд Съдът по касационното
производство оставя в сила решението или го отменя в оспорваната
му част, ако е неправилно.
(3) Когато решението е недопустимо, Върховният административен
съд съдът по касационното производство го обезсилва в оспорваната
част, като прекратява делото, връща го за ново разглеждане или го
препраща на компетентния съд или орган.
(4) Когато административният орган със съгласието на останалите
ответници оттегли административния акт или издаде акта, чието
издаване е отказал, Върховният административен съд съдът по
касационното производство обезсилва постановеното по този акт
или отказ съдебно решение като недопустимо и прекратява делото.
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(5) Когато решението е нищожно, Върховният административен съд
съдът по касационното производство обявява нищожността му
изцяло и ако делото не подлежи на прекратяване, го връща на
първоинстанционния съд за постановяване на ново решение.
(6) Когато пред Върховния административен съд съда по
касационното производство е сключено споразумение, съдът го
потвърждава с определение, с което обезсилва съдебното решение и
прекратява делото.36
29. Чл. 221, ал. 1 АПК пропуска да уреди срок за произнасяне в случая,
когато открито съдебно заседание не се провежда.
Правомощия на Върховния административен съд касационния съд при
отмяна на решението
Чл. 222. (1) Когато отмени решението, Върховният административен
съд касационния съд решава делото по същество.
(2) Върховният административен съд касационния съд връща делото
за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд,
когато:
1. установи съществено нарушение на съдопроизводствените правила;
2. трябва да се установят факти, за които събирането на писмени
доказателства не е достатъчно. трябва да се установят факти от
значение за делото.37
30. Действащата редакция на чл. 222, ал. 2, т. 2 АПК е неприложима в
касационното производство38, тъй като непълнотата на доказателствата не
представлява касационно основание. Проектираната редакция, за разлика
от действащата, не е неприложима, но не е съвсем удачна. Защото, ако има
непълнота на фактическите констатации, те могат да се дължат само и
единствено на процесуални нарушения (арг. чл. 209 АПК), последиците от
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които са уредени в чл. 222, ал. 2, т. 1 АПК. При това положение възниква
питането: защо предложеният текста на чл. 222, ал. 2, т. 2 урежда частен
случай на процесуално нарушение на първоинстанционния съд?
Отговорът на питането може да се сведе до следното предположение:
вероятно авторите на законопроекта целят уреждане на правомощието на
касационния съд да следи служебно за установеността на всички
правнорелевантни факти. За постигането на подобна цел действително
трябва да се въведе нов нормативен текст, но не в чл. 222, а в чл. 218 (вж.
т. 23 от изложението). Освен това текстът не трябва да се ограничи с
посочване неустановеността на фактите, както е сторено в проектираната
разпоредба на чл. 222, ал. 2, т. 2 АПК, а трябва изрично да посочи
причината за неустановеност на фактите (съществени нарушения на
съдопроизводствените правила) и служебното правомощие на
касационната инстанция да установи тази причина. В противен случай
предложеният текст на чл. 222, ал. 2, т. 2 АПК може да даде повод за
тълкувателни съмнения и въпроси, а именно: дали прикрито не се въвежда
непълнотата на доказателствата като касационно основание и дали
неустановеността на факти може да се констатира служебно.
Такси в касационното производство
Чл.227а (1) Касационният жалбоподател внася предварително
държавна такса в размер на 250 лв. за гражданите и в размер на 5000
лв. за организациите и държавните органи.
(2) Държавна такса по производството не се внася от граждани, за
които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да я
заплатят. При разглеждане на молбата за освобождаване от
държавна такса, съдът взема предвид:
1. доходите на лицето и на неговото семейство;
2. имущественото състояние, удостоверено с писмена декларация;
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3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта;
7. други относими обстоятелства.
(3) С крайния съдебен акт, съдът осъжда да заплатят държавни
такси, в размер на два процента от материалния интерес по делото,
когато той е определяем.39
31. Освен разноските за приподписване на касационната жалба от адвокат,
законопроектът възлага в тежест на жалбоподателя държавна такса, която
се явява прекомерно висока за националния ни жизнен стандарт. По този
начин касационното производство става недостъпно за една много голяма
част от българските граждани. Вярно е, че чл. 227а, ал. 2 АПК, предвижда
хипотезата за освобождаване от държавна такса. Но все пак
освобождаването от такса е бъдещо несигурно правно действие.
Същевременно напълно сигурно е, че по силата на чл. 213а, ал. 1 АПК
първоинстанционният съд ще връчи преписи от касационната жалба на
останалите страни по делото, без все още да е налице произнасяне по
освобождаването от държавна такса. Това може да доведе до разноски на
страните за изготвяне на отговори по жалбата. С тези разноски касаторът
ще бъде натоварен впоследствие при оставянето на жалбата му без
разглеждане, ако не бъде освободен от такса и той не заплати същата,
преценявайки я като прекомерно имуществено бреме. Ето защо, въпреки
проектираната разпоредба на чл. 227а, ал. 2 АПК касационното обжалване
си остава един прекомерен риск за гражданите с по-ниски имуществени
възможности. И не само за гражданите. Чл. 227а, ал. 2 АПК не предвижда
освобождаване на организации от държавни такси. За дребния бизнес
обаче сумата от 5000 лв. може да се окаже непосилна.
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С оглед на гореизложените съображения идеята за разтоварване на
касационната инстанция посредством висока фискална бариера се явява
твърде непригодна за националната ни действителност. По-удачно би било
потокът от касационни дела да се редуцира посредством допълнителни
предпоставки за допустимост на касационното оспорване по образеца на
чл. 280, ал. 1 ГПК40.
32. Дори ако се оцени като полезна идеята за високи държавни такси в
касационното производство по административни дела, не може да се каже
същото за административнонаказателните дела. Недопустимо е защитата
срещу наказателни или административни санкции да бъде поставена в
зависимост от фискални задължения. А тъкмо до това ще доведе чл. 227а
АПК
поради
субсидиарното
прилагане
на
АПК
в
административнонаказателния процес (вж. чл. 63, ал. 1 ЗАНН). Ето защо в
преходните и заключителни разпоредби на законопроекта трябва да бъде
заложено съответното изменение на ЗАНН, което да изключи прилагането
на чл. 227а АПК по административнонаказателни дела.
33. Разпоредбата на чл. 227а, ал. 3 АПК пропуска да уреди някои важни
въпроси, свързани с таксите, а именно: а) лицата, които се осъждат; б)
задължението на съда да върне на касатора разликата между
предварително внесената и окончателната държавна такса, когато
предварително внесената сума се окаже по-висока; в) размерът на
окончателната държавна такса по делата с неопределяем материален
интерес или с нематериален интерес.
Заключение
Законопроектът, в частта си относно касационното производство по
АПК, има като цяло добра насоченост. Наложително е обаче да се
премахнат някои неприемливи тези, а също и да се прецизират онези
положителните нормативни идеи на законопроекта, които са неизчистени
от правнотехническа или процесуално-теоретична гледна точка. В
противен случай би било по-удачно да се съхрани действащата уредба.
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именно: допустими са били писмени и веществени доказателства, само и „единствено за
да се установи непълнота на доказателствения материал по делото като основание за
отменяване или изменяване на присъдата [...]“ (Митов, Г. Същност на касационното
производство по наказателни дела. С., Сиби, 2011, с. 90).
31. Вж. Пенчев, К. и др. Цит. съч., с. 399.
32. Необосноваността и нарушенията на материалния закон правилно не са споменати в
проекта на чл. 219, ал. 1, тъй като те не се нуждаят от доказване в касационното
производство.
33. Вж. Ангелов, Г. Доказателствата в касационното производство по ЗВАС. –
Административно правосъдие, 2000, № 5, с. 16.
34. Вж. Ангелов, Г. Цит. съч., 17–18.
35. Вж. § 64 от законопроекта.
36. Вж. § 65 от законопроекта.
37. Вж. § 66 от законопроекта.
38. Вж. Пенчев, К. и др. Цит. съч., с. 407; Раданов, В. За приложното поле на чл. 222, ал.
2, т. 2 АПК. – Административно правосъдие, 2010, № 4, 24–30. De lege ferenda в правната
литература се повдига въпросът за отмяната на разпоредбата на чл. 222, ал. 2, т. 2, тъй
като действаща редакция на последната прави невъзможно формирането на категорично
тълкувателно становище относно нейния смисъл – вж. Славова, М., В. Петров. Цит. съч.,
с. 305.
39. Вж. § 71 от законопроекта (§ 67 – § 70 няма да бъдат коментирани, тъй като с тях се
предвижда единствено замяна на израза „Върховния/т/ административен съд” с термина
„касационния/т/ съд”).
40. Подобен подход е следван в немския административен процес – вж. § 124 VwGO.
Достъпно на: <http://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/__124.html>
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Васил Петров

I. Статии и студии
Обща теория, философия на правото и социология
Баталя, Феличе. От индивида към държавата. г. I, 103-114.
Диков, Любен. Държавно управление и обществена структура. г. II, 1-13.
Люлинов, Драгомир. Право и политика. г. I, 1-28, 219-244.
Торбов, Цеко. Война и право. г. I, 413-420.
Държавно и конституционно право
Баталя, Феличе. Суверенитетът и неговите граници. г. I, 527-547.
Владикин, Любомир. Първата авторитарна конституция на Франция. г. I,
115-126.
Владикин, Любомир. Национално-авторитарната словашка държава. г. I,
421-436.
Владикин, Любомир. Либерализмът на теория и практика. г. II, 298-316.
Административно право
Ангелов, Ангел. С. Граници на некомпетентността на административния
съд по частноправни спорове. г. II, 121-157.
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Дабовски, Д. Унищожаване договора за обществено предприятие. г. III,
460-492.
Гражданско право
Андреев, Михаил. Подлежат ли на облекчение по ЗОДЗК задължения помалки от 2000 лв. г. I, 75-80.
Андреев, Михаил. Състезателно ли е производството по чл. чл. 8 и сл. от
Закона върху уреждане на наемните отношения. г. I, 360-367.
Кап. Байчев, П. Договорна отговорност за чужди действия. г. I, с. 452-470.
Венедиков, Петко. Положението на кредиторите при делбата. г. I, № 1, с.
29-42.
Венедиков, Петко. По въпроса за злоупотреблението с правото. г. II, № 6,
570-580.
Гайдаров, Н. Продължение на наемните договори според Закона за
временното уреждане на наемните отношения. г. III, 381-393.
Диков, Любен. Действие на съдебното решение за изкупуване. г. III, 1-7.
Кожухаров, Александър. Exceptio doli generalis съществува ли по нашето
право? г. I, 127-158.
Кожухаров, Александър. Припознаване и иск за бащинство. г. II, 165-217.
Кожухаров, Александър. Предварителни договори и искове за
собственост. г. III, 261-279.
Радков, Кирил. Съотношението между исковете по чл. 139 ЗЗД и чл. чл.
401 и 703 ЗГС. г. I, с. 604.
Спасов, Б. Уреждане на наемните отношения в освободените земи. г. III,
394-404.
Спасов, Б. Договорно прехвърляне на собствеността върху
недвижимостите според сръбското гражданско право. г. III, 638-647.
Сталев, Живко. Нотариалната форма и кризата в нашата недвижима
собственост в тяхното историческо развитие. г. III, 280-319.
Фетваджиев, Ив. Наказателната отговорност на юридическите лица. г. I,
582-603.
Христов, Наум. Уредяване на етажната собственост. г. II, 158-165.
Цончев, Кръстю Т. Ответници по иска по чл. 139 ЗЗД. г. II, 451-467.
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Цончев, Кръстю Т. Юридическото основание при придобивната давност
трябва ли да бъде вписано. г. III, 437-459.
Цончев, Кръстю. Предварителният договор за продажба на недвижим
имот и иск за собственост. г. III, 590-609.
Чочков, Хр. Разпоредбата на чл. 55 от З. Пр. Ип. Отнася ли се и до
ипотечното вземане, обърнато в изпълнително производство? г. I, с. 382.
Търговско право
Василев, Любен. Същина и правни действия на нормирането на цените. г.
I, 317-359.
Василев, Любен. Упражнение правото на глас от членове на
управителните и надзорни съвети на акц. д-ва и кооп. сдружения при
решението за освобождаване от отговорност. г. II, 14-45.
Диков, Любен. Запазване предприятието от фактическа ликвидация при
прекратяване на двучленни събирателни дружества. г. I, 245-254.
Колев, Н. „Чуждестранни“ и „местни“ лева. г. I, 54-67.
Колев, Св. Правен режим на картелите в България. г. I, 548-581.
Колев, Св. Правна регламентация на непочтената конкуренция в България.
г. II, 337-360, 581-613.
Колев, Св. Административно преследване на непочтената конкуренция. г.
III, 22-35.
Траянов, Кирил П. Неотменяемият акредитив. г. I, 159-194.
Христов, Наум. Акцесорно задължение ли е авалът. г. I, 43-53.
Трудово право
Зиберт, В. Трудовото правоотношение според германското право. г. II,
555-569.
Ошанов, Райков. Предмет, систематика и характер на трудовото право. г.
I, 437-451.
Гражданско съдопроизводство
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Андреев, Михаил. Отхвърляне на процесуално недопустими
доказателства в гражданския процес. г. II, 46-60.
Андреев, Михаил. Решителна клетва при юридически лица. г. III, 7-21.
Андреев, Михаил. Решителна клетва за знание. г. III, 575-589.
Живков, Никола. Удовлетворяване вземането за издръжка. г. I, 471-480.
Здравков, П. Призоваването на страните в изпълнителния процес. г. I, 386388.
Радоилски, Любомир. Трети лица в делбеното производство. г. III, 155193.
Силяновски, Димитър. Решението по спора между кредитора и главния
длъжник произвежда ли действието на законна сила спрямо поръчителя. г.
I, 68-74.
Сталев, Живко. Процеси от и срещу несъществуващи лица. г. II, 317-335.
Чочков, Хр. Правно значение на решенията по ЗОДЗК. г. II, 614-618.
Наказателно право и наказателно съдопроизводство
Байчев, П. Действие на военно-наказателния закон спрямо граждански
лица. г. II, 496-506.
Данаилов, Хр. Г. Предумишлено убийство. г. III, 216-221.
Лаков, Борис. Приложение на чл. 5 от Н.З. за освобождаване от
изтърпяване наказания за престъпни дейния извършени до 16.06.1937. г. I,
481-491.
Лаков, Борис. Отмяна на условното осъждане. г. II, 507-513.
Москов, Иван. За понятията „наранявания, които проникват в черепната,
гръдната и коремната кухина“, „детеродна неспособност“, „постоянно
общо разстройство на здравето, опасно за живота“, и „разстройство на
здравето, временно опасно за живота“ в …., г. III, с. ?-?.
Райчев, П. Проблемът за доказателствата по наказателни дела от частен
характер и нашата съдебна практика. г. II, 218-228.
Теодоров, Ат. Медицински мисли върху чл. 218 от Наказателния закон. г.
I, 255-262.
Чиликов, К. Д. Конкуренцията между чл. 315, т. 4 от Наказателния закон
и чл. 144 от Закона за горите. г. I, 368-381.
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Междудържавно и международно частно право
Кирков, Кирил. Руско-германските отношения през 1885 г. г. I, 278-286.
Коспартов, Георги. За наследството на чужденците по закон. г. II, 363368.
Кутиков, Владимир. Изгубване на поданство и лишаване от поданство
според новия Закон за българското гражданство. г. II, 468-495.
Кутиков, Владимир. Доказване на поданство. г. III, 193-215.
Кутиков, Владимир. Родителска власт и настойничество над живущи в
чужбина непълнолетни български поданици. г. III, 610-637.
Мустакова, Дора. Поданството на омъжената жена. г. I, 263-277.
Кутиков, Владимир. Доказване на поданство. г. III, c. 193-215.
Кутиков, Владимир. Родителската власт и настойничество над живущи в
чужбина непълнолетни български поданици. г. III, c. 610-637.
II. Преглед на законодателството
Ангелов, Ангел. Около закона за данък върху имоти, придобити по
безвъзмезден начин. г. I, 287-300.
Ангелов, Ангел. Обществени имущества според новия Закон за
държавните имоти. г. II, 60-67.
Ангелов, Ангел. Важни промени в положението на областните директори
през 1942 г. г. III, 222-230.
Апостолов, Иван. Законът против спекулата с недвижими имоти. г. II, 369406.
Василев, Любен. Приноси към реформата на българското акционерно
право. г. III, 36-90.
Венедиков, Петко. Закон за уреждане собствеността върху недвижими
имоти в земите, присъединени към Царството 1913-1915 г. г. I, 491-493.
Кожухаров, Александър. Законът за временно уреждане на наемните
отношения. г. II, 513-538.
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Кожухаров, Александър. Оформяне на неоформените досега покупкопродажби на недвижими имоти (бележки по закона от 9 април 1943). г. III,
493-548.
Радоилски, Любомир, К. Калоферов. Законът за етажната собственост
(изменението му от 9 април 1943). г. III, 549-562.
Райчев, Петър. Закот за съдилища за маловръстни. г. III, 648-669.
Цончев, Кръстю. Залогът по чл. 36 от Закона за гражданската
мобилизация. г. I, 81-91.
Цончев, Кръстю. Законът за гражданската мобилизация. г. I, 195-204.
Цончев, Кръстю. Закон за изменение на чл. чл. 106 и 107 от Закона за
лицата. г. I, 389-392.
Цончев, Кръстю. Промени в частноправния режим на недвижимата
собственост. г. I, 621-632.
Цончев, Кръстю. Закон за временно уреждане наемните отношения. г. I,
633-638.
III. Преглед на съдебна практика
Гражданско право
А., Л. Отхвърляне на иска за издръжка поради факти, настъпили преди
влизане в сила на закона за задълженията за издръжка, бел. по р. № 4201941, I г.о.. г. II, 72-76.
Диков, Любен. Невъзможността за ползване от наетата вещ, съгласно
предвиденото в договора нейно употребление, настъпила поради едно
непредвидени и непреодолимо събитие, напр. едно действие на законната
власт, е ли основание за освобождаване на наемателя от задълженията му
по договора. г. I, 92-97.
Диков, Любен. За да признае съдът по същество, че има перфектен устен
договор „обещание за продажба на недвижим имот“, длъжен ли е да
констатира наличността на реквизитите на продажбата, какъвто е цената
на имота? Обещанието за продажба съставлява ли юридическо основание
при добросъвестност за придобиване на плодовете? – чл. 317 и 319 ЗИСС.
г. I, 97-100.
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Диков, Любен. Връщане на годежните подаръци при виновно
несключване на брака, бел. по р. № 613-1939, I г.о., ВКС. г. II, 67-71.
Диков, Любен. Ответници по отвенителните искове, бел. по р. № 617-1941,
I г.о., ВКС. г. II, 405-409.
Диков, Любен. Събирателният съдружник може ли да ревандикира от
трето лице недвижим имот, принадлежащ на дружеството, бел. по р. №
464-1941, III г.о., ВКС. г. II, 539-544.
Диков, Любен. Даване срок на длъжника за изпълнение на задължението,
бел. по р. № 648-1942, I г.о., ВКС. г. III, 231-235.
Диков, Любен. В кои случаи има място искът за оборване на
произхождението? Може ли ответникът да оспори произхождението чрез
възражение в процеса за издръжка, предявен срещу него? Бел. по р. № 5331940, I г.о., ВКС. г. III, 231-235.
Диков, Любен. Съдържание на иска за обезщетение. Кому принадлежи
правото на избор в тази насока? Бел. по р. № 133-1940, III г.о., ВКС. г. III,
408-410.
Диков, Любен. Доказване съществуването на подставено лице със
свидетелски показания, бел. по р. № 162-1941, I г.о., и р. № 395-1941, II г.о.,
ВКС. г. III, 563-567.
Василев, Любен. Действително ли е задължението да се купува дадена
стока за известно време само от определено място? Какво е правното
действие на договора, с който едно лице се задължава да купува за
определено време от едно лице. г. I, 494-504.
Венедиков, Петко. Права на собственика върху ползите и доходите на
общия имот, бел. по р. № 6-1940, III г.о., ВКС. г. III, 419-422.
Христов, Хр. Придобиване по давност върху гори, според турския устав
за горите от 1870, бел. по р. № 152-1943, III г.о., ВКС. г. III, 432-435.
Цончев, Кръстю. Неоформен по нотариален ред договор за покупкопродажба на недвижим имот съставлява ли едно валидно обещание за
покупко-продажба?. г. I, 205-211.
Цончев, Кръстю. Може ли да се атакува чрез иск по чл. 140 от ЗЗД едно
съдебно решение. г. I, 397-403.
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Цончев, Кръстю. Критически разбор на съдебната практика по
приложението на чл. 136 ЗЗД към задълженията, породени от граждански
престъпления или полупрестъпления. г. I, 639-652.
Цончев, Кръстю. С оглед на кой момент се определя дължимото по чл. 56
ЗЗД обезщетение. г. II, 228-241.
Цончев, Кръстю. Отговорност на трето лице при неизпълнение на чуждо
задължение. г. II, 656-658.
Търговско право
Андреев, Михаил. Когато в дневния ред на поканата е бил поставен за
разрешение въпросът за избиране на двама нови членове на управителния
съвет на сдружението, може ли мълчаливо (тайно) да се пристъпи към
избиране на нов управителен съвет. г. I, 505-510.
Василев, Любен. Какво е необходимо за образуването и какво за
установяването на сдружаване със съучастие? Чл. 268 от ТК и чл. 272, т. 3
ЗГС. г. I, 301-313.
Василев, Любен. Законна сила на решения, издадени спрямо събирателни
дружества, по отношение на техните съдружници, бел. по р. № 412-1931,
II г.о., и р. № 162-1939, II г.о. г. II, 97-107.
Василев, Любен. С какво мнозинство трябва да гласуват решенията за
изменение на устава, за прекратяване и сливане от второ по ред общо
събрание на акционерни дружества, в което участват повече от три
четвърти от основния капитал? Каква е съдбата на такива решения,
постановени с обикновено, вместо с предписаното за тях квалифицирано
мнозинство? Бел. по р. № 479-1940, II г.о., и р. № 323-1942, II г.о. г. II, 619636.
Диков, Любен. Събирателният съдружник може ли да ревандикира от
трето лице недвижим имот, принадлежащ на дружеството, бел. по р. №
464-1941, III г.о., ВКС. г. II, 539-544.
Диков, Любен. Недобросъвестността на менителничния джиратар
включва ли намерението да отнеме на длъжника възможността да използва
възраженията, които е имал срещу джиранта. г. III, 135-145.
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Диков, Любен. Преди обнародването в Държавен вестник съществува ли
акционерното дружество като юридическа личност? Бел. по р. № 1-1940, II
г.о. г. III, 411-414.
Диков, Любен. Покриване на дефекта от неспазване срока за свикване на
общо събрание на кооперативно сдружение, бел. по р. № 361-1941, II г.о. г.
III, 670-673.
Диков, Любен. Оспорване действителността на застрахователен договор
за застрахователя поради обстоятелства, за които той не е поставил въпрос
във въпросника, предявен на застрахования, бел. по р. № 420-1941, II г.о. г.
III, 674-677.
Паунов, Л. Определенията по вписване в търговския регистър и пр. г. I,
211-214.
Сталев, Живко. Вписване в търговския регистър и данъчно облагане
според практиката на ВАС. г. III, 239-248.
Цончев, Кръстю. Правна същност на вноса на недвижим имот в
акционерни дружества, бел. по р. № 575-1940, I г.о. г. II, 108-118.
Гражданско съдопроизводство
Андреев, Михаил. Може ли да бъде поправена искова молба, предявена
срещу починал ответник, с допълнително заявление от ищеца в смисъл, че
искът е насочен срещу наследниците на това лица, бел. по р. № 569-1938, I
г.о. г. II, 544-550.
Василев, Любен. Могат ли вземанията, принадлежащи на кредитираните
към БЗКБ кооперативни сдружения, да бъдат изпълнявани по реда на чл.
782 ЗГС, т.е. без да се спазват непродаваемите минимуми, определени в чл.
781 ЗГС и тогава, когато те преминават по джиро, по цесия или по
суброгация върху носители, които нямат качеството на такива
кооперативни сдружения? Чл. 782, т.т. 4 и 5 ЗГС. г. I, 652-660.
Василев, Любен. Законна сила на решения, издадени спрямо събирателни
дружества, по отношение на техните съдружници, бел. по р. № 412-1931,
II г.о., и р. № 162-1939, II г.о. г. II, 97-107.
Диков, Любен. По данъчното облагане на премийните резерви, бел. по р.
№ 673-1943, ВАС, О.С. г. III, 415-418.
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Сталев, Живко. Синтез на юриспруденцията на ВКС относно процесите,
заведени от и срещу етажни собствености. г. I, 510-521.
Сталев, Живко. Юриспруденция на ВКС по охранителното производство.
I. Същност на охранителното производство. г. II, 78-96.
Сталев, Живко. Охранително ли е производството за делба. г. II, 242-279.
Сталев, Живко. Охранително ли е производството за издаване на изп.
листове. г. II, 420-428.
Сталев, Живко. Общи начала на охранителните производства. г. II, 637655.
Сталев, Живко. Систематичен преглед на юриспруденцията на ВКС по
охранителното съдопроизводство. г. III, 91-145.
Административно право
Ангелов, Ангел. Задължени ли са платците на лихви да удържат данъка
еднодневен доход върху тях? (Около участието на частни лица в
удържането и събирането на данъка). г. I, 403-410.
Ангелов, Ангел. Лице, осъдено за някое от изброените в чл. 5, б. „д“ от
Закона за държавните служители престъпления, няма право да заема
държавна служба, макар да е реабилитирано в правата. Тази забрана не
важи в случая на амнистия за същите престъпления, бел. по опр. на ВАС,
ОС, № 194-1941 г. г. II, 429-445.
Ангелов, Ангел. При обжалване актове на адм. надзор върху решение на
общо събрание, необходимо ри е събранието да е решило да се обжалва?
Бел. по р. № 128-1941, ВАС. г. II, 429-445.
Ангелов, Ангел. Обжалване пред ВАС на актовете за уволнение, издадени
при превишаване на власт, бел. по р. № 81-1943, V о. г. III, 423-431.
Драганов, Досю. Приложим ли е чл. 3 от Закона за отчуждаване
недвижими имоти за държавна и обществена полза относно предвиденото
в него предварително административно изследване и при отчуждаване на
имоти за нуждите на пътищата и принадлежностите им. г. I, 393-397.
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Колев, Н. Чл. 290 ЗНС намира ли приложение спрямо актовете по чл. 7
ЗТВПС и може ли прокурорът да възбуди преследване, без да има
предварително разрешение от БНБ? г. III, 135-145.
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Бележки под линия:
1. Списание „Архив за правни науки“ започва да излиза от печат през есента на 1940 г.
като продължител на сп. „Юридически архив“ (1929-1940). Негов редактор е проф. Любен
Диков, а постоянни сътрудници проф. Любомир Владикин, проф. Димитър Силяновски,
проф. Петко Венедиков и проф. Иван Апостолов. Списанието излиза в шест книжки
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Номерацията във всяка годишнина е непрекъсната, така че в библиографията е посочена
годишнината и началната и крайната страница на публикацията. Някои публикации са
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Биогенетичен детерминизъм на престъпното поведение

[Публикувано на: 25.01.2015 г.]

Христо Кутиев

Злополучната история на опитите да се обясни престъпното
поведение чрез биологичните характеристики на индивида кара
изследователите да игнорират генетиката за дълго време и да се
съсредоточат преимуществено върху социалните фактори – бедност,
насилие, оръжия. Резултатът е, че изучаването на антисоциалното
поведение е доминирано от теориите за социалните фактори, игнорирайки
генетичните и биологичните влияния.
В последните десетилетия обаче, след като синтезът на човешкия
геном е факт и генетичната предразположеност към алкохолизма,
зависимостите и някои психични заболявания е научно доказана, науката
се връща към изучаването на проблемите на престъпността през
съвременния поглед на генетиката.
Историята
Жоан Каспар Лаватер първи излага идеята, че лицата на
престъпниците предопределят какви престъпления извършват те. Франц
Гал пък предлага виждането, че всяко престъпление се контролира от
определен дял в човешкия мозък. В последствие се обособява нова наука,
наречена криминологичната антропология, която прави профили на
престъпниците, осъществявайки анализ на физическите им белези и
извършените от тях деяния.
Възникването на тази наука се свързва с имената на Чезаре
Ломброзо, Енрико Фери, Рафаел Гарофало. Ломброзо застъпва тезата, че
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престъпниците се раждат с определени физиологични белези, откриваеми
и повтарящи се при извършителите на престъпления, като определящ е и
расовият признак. Основна идея в неговите и изследванията на неговите
ученици, е да се обясни престъпното поведение, изолирано от всякакви
социални фактори и условия. През 19 в. те извършват поредица от
аутопсии на тела на престъпници, откривайки множество прилики в
лицевата част и торса на същите с анатомичните особености на
първобитните хора и маймуните, от където правят заключение за т.нар.
атавистични белези при престъпниците. Това застава в основата на
теорията на Ломброзо за „родения престъпник“. Той извежда 14 признака,
които според него се срещат във всички индивиди, склонни към
престъпления, сред които необичайно висок или нисък ръст, малка глава с
голямо лице, месеста долна устна комбинирана с тънка горна, буци на
скалпа на черепа, специфични бръчки на челото и лицето, силно обрасли
вежди, сплескан нос, тесни рамене, но голям гръден кош, ниско чело и т.н.
Не липсват и съвременници на Лоброзо, разбира се, които да застъпват и
обратната теза. Чарлз Горинг и Морис Пармеле поддържат, че няма
забележима физиологична разлика между престъпилите закона и другите
граждани.
Изследванията от края на 20 в. отхвърлят теорията на Ломброзо, но
криминологичната антропология все още намира приложение при
съставянето на профили на престъпници. За негативното отношение към
неговата теория главна роля изиграва свързването й с евгениката и
нехуманните опити за отстраняване и изолиране на определени черти от
човешкото поведение в началото на 20в. в САЩ и експериментите и
убийствата на над 250 000 психично болни германци по време на Третия
райх.
Науката днес
Развитието на научните методи и изследвания дава тласък на
обособяването на нови направления в криминологичните изследвания.
Биокриминологията се стреми да даде разумно обяснение, на база
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съвременните тенденции в неврологията и генетиката, относно
нарастващия проблем на насилственото и антисоциално поведение. Целта
е превенция и предварителна намеса, като обществена защита срещу
неправомерно престъпно поведение в рамките на обществените отношения
Поведенческа генетика изучава влиянието на гените и средата върху
човешкото поведение. В основата на изследванията стои идеята, че гените
влияят върху агресията, хиперактивността, пристрастеността към алкохол,
различни видове наркотици и опиати. Науката не подкрепя теорията на
генетичния детерминизъм1, но застъпва съвкупното действие на
биологичния, генетичния и социалния фактор, като предпоставка за
криминално поведение2. Поведенческата генетика все още не е толкова
развита като наука, за да направи персонален извод относно един индивид.
Тя все още прави общи изводи за големи групи от хора, споделящи общ
расов белег, като тенденциите в изследванията са да се върви от общото
състояние към частния случай.
Неврокриминологията въвежда нови понятия и разбирания за
престъпното поведение. Поведението (като част от механика на деянието)
се осъществява на високо ниво на мозъчната дейност, където отделните
гени са само част от останалите невропсихологични и биохимични
дейности осъществявани в мозъка. Неврологичните процеси протичащи в
мозъка при упражняване на насилие са комплексни и трудно биха се свели
до единични мозъчни дейности, още повече до един единствен ген.
Насилственото поведение включва дестабилизация на цяла мрежа от
действащи мозъчни механизми, които предпоставят към насилие в
съвкупност и взаимодействие с други социални, природни и
психологически предпоставки. Изследванията на т.нар „неврохимия на
агресията” поставят на дневен ред неврогенетичния детерминизъм3, като
възможен първоизточник на престъпните наклонности
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Фактите

Човешкото тяло съдържа множество различни невротрансмитери
(химични сигнални вещества на нервната система, често идентични с
хормоните) всеки със своя специална функция. Според освобождаването
на определен трансмитер тялото реагира по различен начин. Някой
предизвикват наслада и позитивни емоции, а други страх и агресия. Два от
най-изследваните невротрансмитери са допаминът и серотонинът.
Промените в нивата на тези ензими се свързват с над 25000
психологически, поведенчески и психични проблеми4. Една от причините
за вариацията на нивата на серотонина и допамина в различните индивиди
е поради факта, че много от гените които отговарят за производството,
транспортирането и прекратяването на действието на тези
невротрансмитери са полиморфни, т.е. различната концентрация от тези
гени влияе по различен начин върху нивата на невротрансмитерите в
тялото и мозъка5.
Допамин
Нормалните нива на допамин са важни, за да поддържат нормални
жизнени функции на тялото. Високите му нива предизвикват еуфория и
радост, ниските – безсъние, глад, психози, шизофрения, Паркинсон,
булимия, анорексия, маниакални и депресивни състояния. Множество
изследвания свързват различните нива на допамин с агресивното,
насилственото и импулсивното поведение. Мотивацията за извършването
на всяко едно действие също зависи от допамина му. В определени нива и
взаимодействие с други гени допаминът е генетичен стимул на
антисоциалното поведение.
Серотонин
Серотонинът регулира и контролира импулсите, т.е. позволява на
хората да контролират емоциите и реакциите свързани с тях. Когато нивата
му са в норма, човек осъществява самоконтрол върху първичните си
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инстинкти и пориви. При промяна в неговите нива, импулсите и нагоните
взимат връх, водейки до агресивно поведение, невъзможност за контрол на
постъпките. Крайният ефект са различни психични и поведенчески
проблеми. Високи стойности на серотонин предизвикват висока невронна
активност, което води до ускорена психологическа дейност. Едновременно
с това обаче, освобождаването на серотонин подтиска първичните импулси
като агресия, сексуални нагони и глад.
Когато нивата на серотонина са извън равновесие, човешката
преценка се променя, поведението става непредсказуемо и опасно,
проявяват се антисоциални наклонности, което улеснява реализацията на
престъпни деяния.
Моноаминна оксидаза А (МАОА)
Когато стойностите на невротрансмитерите варират, се появяват
поведенчески проблеми, промяна в темперамента и други
невропсихологически състояния. От съществено значение са гените, които
отговарят за производството на ензимите – катализатори на действието на
невротрансмитерите.
Моноаминната оксидаза А (МАОА) е ген, в който е закодиран ензим,
регулиращ действието на множество невротрансмитери, включително
серотонин, допамин и норепинефрин (норадреналин) – всички, свързани с
проявата на антисоциалното поведение на личността. При свръхактивност
на МАОА нивата на невротрансмитерите спадат, съответно при намалена
активност на МАОА нивата на невротрансмитерите се повишават. Ниските
нива на МАОА се свързват и с умствената изостаналост, агресивно
поведение, алкохолни и наркотични зависимости, импулсивност и липса
на самоконтрол. Генетичната аномалия в МАОА се предава от майка на
син.
Изследвания на представители на няколко поколения от холандски
род с регистрации за различни престъпления (изнасилвания, умишлени
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палежи, нападения с нож и др.) и членове на същия род без регистрирани
подобни прояви, показват, че агресивните личности са с доказани
изключително ниски нива на МАОА, поради мутацията на Х хромозомата
в гена6. Други генетични тестове проведени сред малтретирани деца между
3- и 11-годишна възраст в Нова Зеландия показват, че децата с по-ниски
нива на МАОА са значително по-склонни към антисоциално поведение в
по-късна възраст в сравнение с останалите7.
XYY аномалия (Синдром „свръхмъже“)
Невробиологичен синдром, характерен само за мъжете. Получава се
при грешка в клетъчното делене, като резултатът е допълнително
удвояване на Y хромозоматa и така общия брой хромозоми става 47, вместо
нормалния 46. Фенотипната проява е високият ръст, увеличената долна
челюст, и силно издадените надвеждни дъги. Болните се отличават с
агресивно поведение и склонност към пристрастяване. Изследване8
показва, че около 85% от целевата група включваща лица извършили
престъпление до 26-тата си година имат тази генетична аномалия.
Генетично правосъдие
Биологичната
предразположеност
препятства
свободното
формиране на воля. Това е тенденцията в американското правораздаване
през 80-те на XX век, когато психологичното и биологичното
доказателство се допуска за оневиняване на подсъдимите.
В делото Народът срещу Фарли (1969) съдът за първи път допуска за
разглеждане от съдените заседатели, като оневиняващо доказателство,
наличието на ХYY аномалия9. Съдебните заседатели са отхвърлили
възможността ХYY синдромът да е подтикнал подсъдимия да извърши
убийство и го осъжда.
В делото Народът срещу Ландригън (1989) адвокатите на осъдения
за убийството на най-добрия си приятел Джефри Ландригън изтъкват като
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смекчаващо вината обстоятелство генетичната предразположеност на
Ландригън към социално недопустимо поведение и престъпления10.
Същият е бил дете на загинал в престрелка гангстер. Ландригън е бил
заченат при изнасилване, а майка му е злоупотребявала с алкохол и
наркотици по време на бременността. Макар осиновен на шест месечна
възраст, Ландригън е определен от съда като „изключително аморална
личност, с тотална липса на съжаление за действията си“. Адвокатите
застъпват тезата, че поведението и действията на Ландригън от рано
детство до зрелостта му, не са в следствие на изразена от него „свободна
воля“, а резултат на неумението на същия да прави отговорни и обмислени
постъпки. С други думи, действията му са породени от различни
генетични, вътреутробни и други фактори.
В друго ключово дело – Народът срещу Стивън Мобли (1991)
обжалването на смъртната присъда на подсъдимия пред Върховния съд на
щата Джорджия предизвиква неочаквани последици. Защитникът на
Мобли иска той да бъде изследван за т.нар. „генетичен дефицит“ с оглед
индикациите, че Мобли има „генетична предразположеност към престъпно
поведение“, да обосноват отмяната на най-тежкото наказание. Макар
искането да е отхвърлено с мотивите, че генетичната теория не е
достигнала ниво на „достатъчна научна сигурност и обоснованост“11, този
случай поучава международен отзвук и дава начало на дебат относно
допустимостта на „генетичните доказателства“ в наказателния процес.
Започват интердисциплинарните изследвания генетика – престъпност.
След делото „Мобли“ в десетки други случаи се използва методът на
обжалване с генетично доказателство.
Европейските съдилища са още по-напредничави в тази насока.
Практика е да налага по-леко наказание заради „гени, свързани с
насилствено поведение“. Случат с Абделмаек Байоут (2007) е
показателен12. След психиатрична експертиза със задача установяване на
склонност към извършване на престъпления молекулярни невробиолози
откриват наличието на МАОА аномалия, което съдът приема като
основание за налагане на по-леко по размер наказание. В друго дело
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италиански съд осъжда Стефания Албертини на 20 години лишаване от
свобода вместо доживотен затвор за убийството на сестра си през 2009 г.,
тъй като приравнява аномалиите в МАОА на психично заболяване13.
Тези случаи показват нарастващото значение на поведенческата
генетика като метод, който ще бъде все повече използван в
правораздаването като база за доказване или оборване на съществени по
делото факти. В перспектива генетичното доказателство може да даде
достоверност и придаде определена доказателствена сила на смекчаващи
вината обстоятелства като психиатрични и поведенчески отклонения в
резултат на доказани генетични аномалии.
Проблемите
Ползата от признаването на зависимостта между гените и престъпно
поведение и съответното използване на генетични доказателства в
правораздаването е безспорна. Появата на нови правно признати институти
обаче ще изправи обществените отношения пред много нови
предизвикателства.
В правораздавателна дейност е възможно осъществяването на
необосновано засилена превенция или налагане на по-тежко наказание на
генетично предразположените към престъпление. Генетичните аномалии
създават опасност престъпникът да получи по-тежко наказание по-скоро за
това „какъв е“ от колкото за това „какво е извършил“. Не е изключена и
хипотеза, при която стремежът да се контролира престъпността да наложи
използването на предварителни мерки срещу индивидите, които са
генетично предразположени към извършване на деяния с висока степен на
обществена опасност. Това поставя въпросите, дали едно пред-престъпно
поведение би обосновало налагането на каквито и да е ограничаващи
мерки, дали правата и свободите на гражданите могат да бъдат
ограничавани на база генетични изследвания, дали науката може да служи
като достатъчно основание за посочването на определени лица като
„бъдещи престъпници“?
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Обособяването на генетични рискови групи на расова и етническа
основа с доказана предразположеност към престъпни прояви би довело и
до дискриминацията им чрез ограничаване достъпа им до образование,
работа, застрахователни и здравни услуги. Възниква и въпросът за
регламентацията на събирането, съхраняването, използването и
унищожаването на генетични лични данни и генетична лична информация
като част от личния статут на гражданите.
Решенията
Изграждането на цялостна концепция относно забрана на
генетичната дискриминация14 в наказателната политика на международно
и регионално ниво ще е ключово за пресичането на бъдещи проблеми. В
перспектива превъзпитателният и превантивният характер на
наказателното право трябва да се преосмислят в насока преодоляване и
изключване на възможната предубеденост към индивидите, които са
носители на „зли“ или „престъпни“ гени, като основание за тяхното
необосновано строго третиране.
Наличната съдебна практика е последователна и еднопосочна при
решаването на дела, в които са използвани генетични доказателства –
гените са основание за налагане на по-леки наказания и служат като
смекчаващи вината обстоятелства. Утвърждаването и развитието на тази
тенденция е фундаментално за правилното разбиране и приложение на
генетиката в правораздаването, като наука в полза, а не във вреда на
индивидите.
Използването на интердисциплинарния подход при разглеждането и
решаването на проблемите, които поставя темата, ще бъдат в основата на
бъдещите изследвания. Биоетиката е ключ към правилното
интерпретиране и използване на достиженията на генетиката и
потенциален защитник на човешките права в този аспект. Нейното
стимулиране и приложение не само на ниво лекар-пациент, а и ниво наукаиндивид би довело до успешното разработване и реализиране на
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недискриминационни подходи в борбата срещу престъпността като
социално явление. Наред с другите науки, изучаващи влиянието на
биологията и гените върху поведението на престъпниците, тя ще бъде
основна спирачка за евентуална двойна употреба на гените като
дискриминационен фактор.
Изводите
Престъпното поведение е комплексен феномен, върху който оказват
влияние множество фактори. Всяка една поведенческа проява е следствие
на взаимодействието между среда, гени и еволюционни промени.
Безспорно живеем в биологизирано общество. Болестите, емоциите,
поведението, идентичността на човек водят началото си и намират
обяснение в гените. Въпреки това генотипът не е статичен. Той е в
непрекъснато взаимодействие с агенти от вътрешната среда и външни
фактори. Дали криминалното поведение е генетично предопределено?
Едва ли. Дали има генетичен компонент, който да предразполага към
такова поведение? Със сигурност. Не конкретен престъпен ген, а по-скоро
съвкупности от гени влияещи върху възприятията, темперамента и
мотивацията, в определени ситуации, в определена среда, при влияние на
определени фактори провокират обществено неприемливо поведение на
индивида.
Очевидно е, че човешкото поведение не е повлияно нито единствено
от генетичното си наследство, нито от влиянието на средата, а от тяхната
взаимна симбиоза, повлияна и от други фактори. Имаме многопластово и
разнопосочно действие на гени, среда, биология и социум. Корелацията и
взаимодействието между среда и гени не позволяват на този етап да се
отдели и изследва еднопосочно и категорично влиянието само на един от
тези компоненти15. Разбира се, по-интензивното въздействие на един
фактор може да даде преимущество при проявлението на едно от
условията. Въпреки това, науката не е дала категоричен отговор, че
съществува т.нар „престъпен ген“ или група от гени, които да
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предопределят конкретно престъпно поведение за определен индивид,
който да наречем „роден престъпник“. Засега.
Бележки под линия:
1. Delaney D. Criminal Behaviour: Free Will versus Determinism. Australian Journal of
Correctional Staff Development. ISSN 1832-954.
2. Farahny N, Colemaj J. Genetics and Responsibility: To Know the Criminal from the
Crime..2006. Journal of Law And Contemporary Problems. Vol 69 pp 115-169.
3. Rose N. Biology of Culpability: Pathological Identity and Crime Control in a Biological
Culture. Theoretical Criminology 2000. Vol 4 pp. 5-34.
4. Най-общо има три начина гените да засегнат фенотипа (съвкупността от всички белези
на даден организъм). Първият е един определен ген да стане причината за развиване на
определено заболяване (синдром на Хънтингтън, клетъчна анемия). Вторият е чрез
влиянието на група от гени и третият е чрез разнопосочното влияние на един ген директно
върху фенотипа (заболяването Фенилкетонурия).
5. Beaver K. The Intersection of Genes, the Environment, and Crime and Deliquency: A
Longitudinal Study of Offending. 2006. A dissertation, Submitted to the Division of research and
Advanced Studies of the University of Cincinnati, pp 1-430.
6. Kaye D.H. Behavioral Genetics Research And Criminal DNA Databases. 2006. Journal of
Law And Contemporary Problems. Vol 69 pp 259-299.
7. Avshalom C, McClay J, Mofitt TE, Mill J, Martin J. Role of genotype in the cycle of violence
in maltreated children. Science 2 August 2002, Vol. 297 no. 5582 pp. 851-854. Авторите
провеждат изследване сред бели деца, жертви на системно домашно насилие, от което
заключва, че наличието на тези гени в съвкупност с влиянието на стрес в социалната среда
правят децата типичен агресор.
8. Slobogin C. Psychological Syndromes and Criminal Responsibility 2010. Annual Review of
Law and Social Science. pp 108-127.
9. Denno D. Legal Implications of Genetics And Crime Research. Genetics of Criminal And
Antisocial Behaviour. Ciba Foundation Simposium 1996 pp. 248-264.
10. Jones. O. Behavioral Genetics And Crime, In Context. Journal of Law And Contemporary
Problems. Vol 69 pp 81-100.
11. Denno D. Revising the Legal Link Between Genetics And Crime. 2006. Journal of Law and
Contemporary Problems. Vol 69 pp. 209-257.
12. Вж. http://www.newscientist.com/article/dn18098-murderer-with-aggression-genes-getssentence-cut.html#.UxCk1OOSyls
13. Вж. http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2011/09/brain-scans-reducesentence-in.html
14. В този аспект през 2008 година в САЩ е приет Genetic Information Nondiscrimination
Act, който забранява отказа от социални, здравни и застрахователни услуги, както и

Предизвикай правото!
Годишник 2015

68

69

Христо Кутиев

дискриминацията на работниците и служителите на база генетична предразположеност
към определени заболявания.
15. Взаимодействието и корелацията не са тъждествени понятия. Взаимодействието
между гени и среда се нарича генетичен полиморфизъм, който причинява развитието на
определен фенотип само при наличието на точно определени гени в точно определена
среда. Липсата на подходяща среда ще препятства въздействието на гените върху
фенотипа. При корелацията между гени и среда сме изправени пред една възможност, при
която средата само предпоставя (благоприятства, без да провокира) влиянието на гените
върху фенотипа. Възможна е пасивна (наследствена), предизвикана и активна (носителите
на определени гени сами търсят подходящата среда) корелация.
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Необича(й)ното тяло – зрелище и стигма
Маргарита Габровска
[Публикувано на: 22.03.2015 г.]
По същество стигматизацията е интерактивен социален процес, при
който специфични човешки черти се приемат не просто като различни, а
като девиантни. Това е форма на социално сравнение, която може да бъде
открита във всяко общество, независимо от културния и исторически
контекст, в който се намира. Процесът на социално обезценяване е
колективен и е част от процеса на колективното възприемане на
различието (Goffman, 1963). Стигматизацията създава споделена, социално
поддържана и устойчива концепция за норма. Въпреки че всяка човешка
норма може да бъде заклеймена, доминиращата общност разполага с
властта и средствата да определи кои различия са неприемливи, при това
по един устойчив начин. Може да се предположи, че стремежът за
стигматизиране произтича от човешкия порив за категоризиране на
различията и очертаване на допустимите вариации от нормата.
В настоящия текст идеята за норма се мисли в две измерения –
медицинско и социално. Първото касае нормалността на индивидите в
контекста на идеята за здраве. Второто се отнася до колективната
представа за „нормалност“ в обществото, имаща отношение към
спазването на определена рамка на поведение, обезпечаваща комфортното
съжителство и сигурност на хората в него.
Подобно диференциране, отнесено към човешкото тяло, дава
основание за идеята за „нормално тяло“ да се мисли в няколко аспекта. От
медицинска гледна точка, в най-общ смисъл, нормалното тяло е здравото
тяло, ценността „здраве“ разкрива потенциала да бъде и норма. По
дефиниция на СЗО, непроменяна от 1948 г., (Преамбюл на Устава на
Световната здравна организация, влязъл в сила през м. април 1948 г.1)
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„Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално
благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг“. Видно е, че
определението е съставено от идеални, често непостижими в пълния си
обем цели, като значим е по-скоро самият стремеж към постигането им.
Този стремеж се счита за нормален и очакван, нещо повече – за споделен,
колективен. Какво се случва обаче когато индивидуалната представа за
„физическо, психическо и социално благополучие“ не просто се
разминава, а се сблъсква челно с обществената? Бихме могли мигновено
да отговорим, че „нормалното“ общество ще отхвърли различния индивид,
за да запази сигурността и целостта си и това е напълно очаквана защитна
реакция на неразбирането или невъзможността за разбиране на дадено
явление или поведение. Както в миналото, така и в наши дни обаче,
обществото, въпреки негативната си нагласа към не-нормалността, често е
избирало и избира да гледа, разглежда, да се вторачва в необичайното тяло
и то не в контекста на ежедневния живот и общуване, а в този на
зрелищното излагане на разминаващи се с представата за нормалност тела.
От особено значение за общественото отношение е степента,
характерът и появата на физическото отклонение от възприетото за норма.
Например дали става дума за човек, роден с четири крака в следствие на
недоразвит сиамски близнак, за ветеран от войната с липсващи крайници
или за човек с изцяло татуирано тяло или доброволно ампутирани пръсти
на ръцете. И трите примера визират отклонение от общия вид по
медицински или социални причини, но характерът и произходът им се
различават – в първия случай говорим за т.нар. „природна аномалия“,
която се намира извън властта на носителя си, той не е предизвикал появата
й и още нещо – не е живял без нея, тази различност го определя от мига на
появата му, като така възможностите, които има, са да се научи да живее с
нея или да съсредоточи смисъла на съществуването си в това да постигне
нормалността. Това е различност, независеща от индивидуалния избор,
сякаш тя има и най-тежко отражение върху човека, тъй като го
противопоставя по неравностоен начин на „нормалното“ общество още от
момента на раждането му. Психоаналитичната интерпретация на образа на
болното тяло, би тълкувала подобно поведение като проекция на страха от
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собствения разпад. Това подтиква здравия човек инстинктивно да отдалечи
от полезрението си притежателя на aнормалното тяло, изтласквайки го в
периферията на нормалното общество. Вариации на подобни физически
отклонения са изключително срещани в т. нар. “Freak show”
(„Представления с уроди“) в Америка между 1840-1940 г., за които
подробно ще стане дума след малко.
Нека разгледаме втория пример – военен ветеран, загубил всички
свои крайници в сражение. Тук наблюдаваме т. нар. придобито увреждане,
т.е. в определен отрязък от време лицето е притежавало физически
характеристики, отговарящи на идеята за норма. След поредица от лични
избори обаче е поет частично или напълно осъзнат риск от понасяне на
трайни психически и физически нарушения, които променят статуса на
лицето. Тук обаче анормалният вид се асоциира с идеята за смелост и
героизъм. За разлика от предишния пример, където реакцията на околните
би била по-скоро снизходителна и съжалителна, то тук бихме могли да
предположим, че обществото би реагирало по-скоро с уважение. Това идва
да покаже значимостта на историята, свързана с възникването на
анормалното тяло, която до голяма степен определя типа обществено
отношение, с което ще бъде посрещнато то.
Да се спрем и на третия пример – човек, покрил изцяло тялото и
лицето си с татуировки, изразявайки визията, която има за себе си. Важно
е първо да уточним качествената разлика с предходните два примера – това
лице не спада в категорията на хора с увреждания. Неговият външен вид
също би могъл да бъде определен като анормален от някои, но това се
случва преди всичко в контекста на обществената идея за норма, а не на
медицинската (макар последиците върху тялото да имат и своите
медицински измерения). Разглеждайки съзнателно модифицираното тяло
в контекста на идеята за стигмата, може да се каже, че представителите на
тази група са обект на най-явно обществено заклеймяване, тъй като с вида
си разкриват сблъсъка на традиционните ценности с новите радикални
метафори на протеста. Това е така, защото в колективен аспект липсва
идеята за извършване на морално осъдителен акт, какъвто би бил гласното
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отхвърляне на хора от първите два примера. Независимо, че тази идея може
да присъства в индивидуалното съзнание, то общественият морал не
позволява подобни желания да бъдат явно заявявани (което не е пречка
стигматизирането им все пак да се случва чрез мълчаливо обществено
съгласие).
Независимо от страха и дори отвращението на обществото от някои
форми на физическа анормалност и необичайни манипулации, на които
бива подлагано дадено тяло, любопитството и жаждата за зрелище
надделяват, давайки началото на светски събития и форми на забавление,
като „Freak show”-то („Представления с уроди“); някои циркове, като този
на Джим Роуз, за който ще стане дума по-късно; фестивали на някои
субкултурни общности и др. Общото между изброените е, че под
прожекторите биват излагани различни „природни феномени“, които
публиката наблюдава от комфортна дистанция. Важно е да се отбележи, че
„артистите“ са всичко това, което публиката не е и в общия случай не би
желала да бъде. Намиращите се на сцената, които в рамките на
представлението са център на внимание, са същите, които обществото би
изтласкало в периферията си, когато завесите паднат. В подобен тип
„забавления“ някак особено ярко се откроява чудовищното, което обаче не
е на сцената, а на седалките срещу нея. Един от най-сериозните проблеми
тук е този за уважението и зачитането на чуждото достойнство и ценност.
Именно около него ще бъде изградена и следващата част от текста, която
ще анализира някои от формите на зрелищно излагане на човешкото тяло
в западното общество от XIX в. до наши дни.
Стигматизиране на анормалното тяло в миналото
Както беше споменато в предишен абзац, идеята за физическа норма
и отклонение би могла да се разглежда както от медицинска, така и от
културна гледна точка. В този смисъл стигматизацията на едно тяло може
да се случи както по линията на едната, така и на другата форма на
„анормалност“ (или на съчетание от двете). От особено значение тук е
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естеството на избрания за целта на изследването исторически период и
нивото на научния и медицински напредък, характерен за него.
Излагане на стигматизираното тяло през XIX в. – “Freak show”
XIX век носи белезите на развиващото се индустриално общество.
Стойността на човешкия живот започва да се измерва с полезния му принос
към социалното и икономическо развитие на държавата. Оформя се силно
изразено икономически обусловено класово разделение, представено от
буржоазна класа и пролетариат. Докато първата категория е съставена
предимно от собственици на предприятия и земи, които се ползват
изключително от наемен труд, то втората е представена от работниците,
нямащи право на собственост, чиито източник на средства за живот се
явява единствено собствената работна сила. При подобно разпределение
на властови роли, шансовете за оцеляване на анормалното тяло са силно
застрашени, тъй като стигмата, тегнеща от векове над него, му е отредила
най-ниския икономически слой, а заедно с това то рядко притежава
необходимата работна сила, за да подсигури съществуването си. В
общество, в което хората са преди всичко участници в един производствен
процес, анормалното тяло е неспособно да бъде пълноценен участник в
социалните и икономически процеси и да даде своя принос за
благополучието на това общество.
В периода на индустриалната революция са построени значим брой
приюти за бедни, в които често насилствено биват запращани както
анормалните, така и „лудите“ тела. Позната е и друга форма на
разпореждане с анормалното тяло, датираща още от средата на XVI в. в
Европа, но добила най-голяма популярност през XIX в. в Англия, това е т.
нар. “Freak show” (“Представление с уроди“). Тези представления са вид
обществена форма на забавление, изразяваща се в излагане пред публика
на хора с физически аномалии, определяни като „природно чудо“. В
Обединеното кралство тази форма на развлечение се свързва с
Викторианската епоха, носеща името на кралица Виктория, управлявала
кралството от 1837 до 1901 г. Тази епоха често се асоциира с
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икономическо, колониално и индустриално укрепване, развитие на
образованата средна класа и почти пълна липса на войни.
Актът на „вторачване“ в хора, предмети и явления, определяни като
нетипични, е естествена човешка реакция. „Вторачваме се, когато
обичайната гледка липсва, когато искаме да научим повече. В този ред на
мисли взирането е въпросителен жест, с който питаме какво се случва и
изискваме да узнаем историята.“ (Garland-Thomson, 2009) От съвременна
перспектива, а и в миналото, това действие е определяно като белег на
лошо възпитание, ниска култура, а понякога и като морално осъдителен
акт. Това е известно на обществото, но не отменя желанието на хората да
се вглеждат в странностите. Тук е мястото и на „Представленията с уроди“,
които сякаш разрешават вътрешния морален конфликт, превръщайки
„вторачването“ в светско събитие. Организаторите на тези представления
оформят концепцията им така, че да бъдат разпознавани като научни и
културни средища, посещавани от светското общество. Когато
„вторачването“ е провокирано от научен интерес, актът на излагане,
наблюдаване и обсъждане на анормалното човешко тяло, престава да бъде
осъдително действие и евентуалният вътрешен конфликт, който може да
възникне при част от „публиката“, е разрешен.
Позициите относно тези представления са противоречиви дори в
периода на най-високата им популярност. От една страна, е изтъкван
аргументът, че това е начин обществото да приеме различните си членове,
които до момента е отхвърляло поради ниска информираност и демонични
вярвания. Съдържателите на представленията определят дейността си като
обществено полезна, тъй като осигуряват възможност за препитание,
независим живот и социално включване на индивиди, които при други
обстоятелства не биха имали голям шанс за оцеляване. От друга страна,
стои проблемът с експлоатацията на човешкото тяло и аналогичното му
излагане като това на животното в зоопарка. Характерно за тези
представления е, че публиката е всичко това, което участниците не са, тя е
свободна да проектира върху тях културните характеристики, които самата
тя отхвърля. Двете страни са поставени в изначално неравностойни
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позиции, което трудно би могло да бъде път към социална интеграция на
анормалното тяло. Стигматизираното тяло съществува в двоична връзка с
нормата нормално тяло = свободно тяло; анормално тяло= „робско тяло“
(Garland-Thomson, 2009).
В книгата си “Victorian Freaks. The social context of freakery in Britain”
Марлене Тромп подчертава, че не системното излагане на
стигматизираното тяло само по себе си го превръща в част от обществото,
а информацията за частния му живот, за това, което остава зад завесите на
представлението. Това се припознава като работещ подход и от страна на
собствениците на представленията, които посредством снимки и разкази
въвеждат зрителя в интимни сфери от съществуването на анормалното
тяло, разкривайки факти около личния му живот, семейство, интереси. Не
липсват и изтъквания на изрядните работни навици, сериозността и
коректността на стигматизираните. Целта на този подход е да бъде
показано, че въпреки физическите различия налице са общи морални
ценности и сходен начин на устройство на живота с този на публиката.
Тази стратегия, свързана с комфорта на публиката, посредством
внимателното разкриване на фрагменти от личната сфера на живот на
анормалното тяло, се оказва особено ефективна, тъй като изразява и
прилага два феномена, специфични за Викторианската епоха. Първо,
възползва се от съвременното разбиране за наличие на две отделни сфери
на живот – частна и публична. Следователно, на вътрешния свят се гледа
като на нещо неприкосновено и защитено от публичната сфера, което го
превръща в много по-автентичен от това, което се излага в публичната
сфера. Второ, биографичните разкази поставят на преден план сходните
вярвания и поведение, характерни за средната класа и господството й. Тази
концепция на представленията става популярна през XIX в., когато
„моралната революция“ изпразва залите на типичните „Представления с
уроди“, в които анормалното тяло е дехуманизирано. От „биологична
рядкост“ и „природно уродство“ то се превръща в „актьор“, „културен
деец“ и „проводник на различни култури“ (Garland-Thomson, 1997).
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Поддържайки позицията, че участниците в представленията са
забележителен пример за нормално човешко тяло и са част от буржоазния
културен елит (Garland-Thomson, 1997), съдържателите им съхраняват
както достойнството на актьорите си, така и това на зрителите, които не се
чувстват въвлечени в нещо упадъчно и неморално. Този подход полага
основата на идеята за взаимодействие и взаимовръзка между публика и
актьори и в известна степен може да се определи като благоприятно
развитие на обстоятелствата за стигматизираното тяло през XIX в.,
въпреки, че първоначалната подбуда за задвижването на процеса се явява
стремежът на собствениците на представления да избегнат фалита си.
Но има ли всъщност избор необичайното тяло? Независимо, че
преобладаващата част от „актьорите“, описани в книгата на Марлене
Тромп (Tromp, 2008), споделят, че участват в представленията по
собствено желание, то каква друга алтернатива за съществуване биха
имали в противен случай? Разглеждайки историята на Джоузеф Мерик, поизвестен като „Човекът слон“, става ясно, че пред него има две
възможности – да постъпи в болница, където да бъде обект на 24-часово
наблюдение, изследвания и излагане пред медицинската общност или да
стане част от „Представлението с уроди“, където да запази частично
правото си на уединение (Tromp, 2008). Независимо, че привидно втората
алтернатива предполага известна автономност, давайки възможност за
самостоятелно осигуряване на прехрана и участие в социалния живот, то
не след дълго Мерик напуска представлението и остава до края на живота
си в болнично заведение. Сякаш, независимо от динамичните промени през
XIX в., стигматизираното тяло остава несвободно тяло, то избира между
две форми на зависимост и подчинение.
Друга форма на „нормиране“ на човешкото тяло, възникнала през
тази епоха, е свързана с изчисляването на съотношението между идеалното
тегло за дадена височина, което бива разработено от английски
застрахователни компании през XIX в. Това подтиква обществото, и поточно хората с наднормено тегло, да се стремят към „златната среда“, тъй
като изведнъж попадат извън допустимите от общоприетата норма
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параметри и видът им е отхвърлен. Налице е нов вид стигматизация.
Обратно на нея обаче случаят на Даниел Ламбърт, мъж, тежащ 700 паунда
(315 кг.), описан от Джойс Л. Хъф във “Victorian Freaks. The social context
of freakery in Britainˮ. Ламбърт е представял себе си пред публика в
началото на XIX в. и независимо, че умира през 1809 г. легендата за него и
създадената около вида му концепция продължава да се използва през XIX
в., обслужвайки различни цели. Ламбърт се превръща в емблема на
консуматорското общество и вида му се асоциира с ненаситния стремеж
към получаване на все повече блага, разкрити са множество гостилници и
бирарии, носещи неговото име и въплъщаващи консуматорската култура.
Английското общество често го определя и като свой символ,
възхвалявайки ексцентричността и подчертавайки необходимостта от нея
като реакция срещу ограниченията и догмите
От гледна точка на критериите и основанията за приемане или
отхвърляне на отклоняващото се от нормалния вид тяло, интересно би било
съпоставянето между общественото отношение спрямо Джоузеф Мерик
(„Човекът слон“), от една страна, и Даниел Ламберт, от друга. Могат да
бъдат изказани няколко хипотези в тази посока. Първата се отнася до
визуалното сходство с нормалния човешки облик и телесна морфология.
Физическите и лицеви аномалии, с които е характерен вида на Мерик, се
явяват предпоставка за отношение към личността му, лишено от уважение
към автономността, правото му на достоен живот и равнопоставено
участие в обществените процеси. Псевдонимът му „Човекът слон“ говори
именно за асоциирането на вида му по-скоро с животинския, отколкото с
човешкия, което би могло да бъде причина за неразпознаването му като
носител на човешки ценности, изискващ отношение, основаващо се на
етичните, морални и правни предписания, характерни за общността.
Мерик е лишен от две, присъщи за хората характеристики, които Ламбърт
притежава – лице с човешки облик и реч. Говорната продукция при
„Човека слон“ е силно деформирана заради тежките лицеви аномалии,
което я прави по-близка до животинските звуци, отколкото до вербалните
съобщения между хората. Третата разлика между тях се състои във
вероятността членовете на обществото да изпаднат в ситуацията на един
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от двамата, придобивайки същите физически характеристики. Колкото позначителна е тази вероятност, толкова по-лесно бива прието и включено
стигматизираното тяло в обществото, и обратно – колкото по-малка е тя,
толкова по-трудно би било приемането му. Докато видът на Мерик се
свързва с „чудовищност“ и „природно отклонение“, обвито в мистицизъм,
то този на Ламбърт се асоциира с охолството и стремежът за
презадоволяване, характерен за консуматорското общество на Англия през
XIX в., както беше отбелязано по-рано.
Тъй като речта и формата на тялото са уникални характеристики за
човешките същества, увредата или отклонението им от общоприетото за
норма, би могло да подтикне общността към дехуманизиране на
анормалното тяло, а оттам – до злоупотреба с него, лишаване от изконни
права и социално изключване. Тази концепция би могла да се отнесе и към
съвременното общество и реакцията му към хората със силно изразени
телесни модификации. Когато целенасочените телесни промени отчетливо
открояват притежателя им от околните, се появява опасност от
неразпознаването му като член на обществото, което би могло да доведе до
виктимизирането и отхвърлянето му.
Прекупвачи на деца („Компрачикос“2)
Известна е и друга форма на употреба на хора от уязвими групи, а
именно – на деца. В миналото тя е добивала чудовищни размери, като не
се е задоволявала само с използването на човешкото тяло, такова каквото
е, а е посягала на целостта и формата му в името на материално
облагодетелстване.
В Испания, Англия, Германия, Франция и други европейски държави
през периода XIII-XVII век се появяват „прекупвачи на деца“, чиито
„занаят“ се изразява в това необратимо да деформират и модифицират
детските тела по начини, позволяващи да ги продадат като шутове и
циркови артисти. В романа си „Човекът, който се смее“ Виктор Юго ги
нарича с испанския неологизъм „Компрачикос“ („Comprachicos“),
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названието силно се популяризира вследствие на произведението му, но се
смята, че думата не е реално съществуваща, а е измислена от самия Юго.
Прекупвачите на деца ги моделират по начин, подобен на
градинарския метод за създаване и отглеждане на дърво-джудже бонсай.
Това била форма на напълно съзнателно осакатяване. Сред най-често
срещаните методи са свързани със спирането на растежа на децата чрез
поставянето на физически ограничения (вази, глинени съдове и др.),
деформиране на лицата им чрез поставяне на намордници, разрязване на
очните ябълки, изкълчване на ставите и деформиране на костната
структура. Осакатените деца биват продавани и се превръщали във форма
на забавление за висшата класа.
Подобни практики са белег за едни все още силно неразвити
чувствителност и критичност към идеята за човешката ценност и
достойнство, както и за необходимостта от съблюдаването им. Не бива да
се подминава фактът, че към разглеждания исторически период все още
липсва каквато и да е нормативна уреденост на идеята за човешки права,
което указва влияние върху характеристиките на обществения морал. В
следващата част от текста предстои да бъдат разгледани някои съвременни
измерения на идеята за стигматизираното тяло и мястото му в западното
общество.
Стигмата върху модифицираното тяло
През 90-те години на XX в. бодиарт движението набира значителна
популярност и се разглежда като тема, пораждаща провокации на
множество нива. То става обект на различни интерпретации. С практиките
си привържениците на движението конфронтират общоприетите
разбирания за физическа естетичност, което води до формиране на
негативно обществено мнение и определянето им като „дразнители,
престъпници и извратеняци“ (Pitts, 2003), но от друга страна и като
„артистични, експресивни и радикални“ (Pitts, 2003). Приветствани или
патологизирани, тези практики са провокирали множество дебати,
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По същество телесното модифициране представлява извършване на
съзнателни промени на човешката анатомия или фенотип. Извършва се по
множество причини – от естетически съображения, религиозни вярвания,
подчертаване на сексуалността, заявяване на принадлежност към дадена
общност или идея, изразяване на собствената уникалност, отбелязване на
индивидуалното развитие, заявяване на обществено положение или
съдимост и още много други (Thompson, Black, 2012). Често тези практики
са сравнявани от критиците им с „осакатяване“ и „самонараняване“, а
общественото отношение към модифицираните в общия случай се
основава на стереотипи, свързани с произхода, социалното функциониране
и вътрешната им психична организация. От друга страна правото на
промяна на собствения външен вид принадлежи на всеки и е свързано с
възможността за свободно изразяване на индивидуалната идентичност.
Като препратка към отношението на пънк културата на 70-те години,
някои журналисти и терапевти определят практиките на телесно
модифициране като нов социален проблем, характеризиращ се с
„извратеност“, „делинквентност“ и „болестност“ (Thompson, Black, 2012).
Те виждат подобни практики като посегателство върху телата, отразяващо
злоупотребата на човека със себе си и нивото на натрупаното социално
недоволство. Тъй като телесното модифициране, често е свързано с
болезнени процедури и извършване на перманентни телесни промени,
влизащи в конфронтация със нормите за красота на Запада, идеализиращи
гладката, чиста кожа и точните пропорции, то тези практики често се
асоциират с „осакатяване“.
Разнообразието от телесни модификации варира от широко
разпространени и добили комерсиален характер (татуировки, пиърсинг,
флеш, скарификации) до такива, определяни като социално неприемливи
(операции за смяна на пола, доброволно ампутиране на здрав крайник и
др.). Обществената реакция зависи както от характера на модификацията,
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така и от количествените и качествените й измерения, не на последно място
застават и културните особености на обществото.
В свое изследване за академичното списание „Body and society”
(Pitts, 2000) Виктория Питс описва тенденцията, наблюдавана при голяма
част от списанията, анализиращи проблеми около телесното
модифициране, да поставят по един или друг начин въпроса „Къде свършва
телесното модифициране и започва осакатяването?“ (от англ. mutilation).
Латинската дума mutilus е термин, носещ негативна конотация, свързана с
осакатяване, повреждане, отрязване на крайник, нарушаване на телесната
цялост чрез рязане/изрязване. (Pitts, 2003). При използване на термина в
контекста на психичното здраве се говори за страдащата личност, т.е. смята
се, че подобно поведение и отношение към собственото тяло е характерно
за един психически нездрав индивид. Това е и едно от тълкуванията,
срещащи най-остра реакция сред хората с телесни модификации, тъй като
изказването на подобно становище е в състояние да промени статута на
модифицирания индивид, подлагайки на съмнение автономността му.
Обявяването на дадено поведение за „болно“ от специалисти, чието
мнение се ползва с обществен авторитет, каквито са лекарите и
психиатрите например, поставя в уязвимо положение „заклеймената“ част
от обществото, която често не притежава инструментите и властовите
позиции, с които да се защити.
Модифицираното тяло е олицетворение на всичко онова, което
еталонното общество отбягва, водено от разпространеното вярване, че
подобно тяло е носител и проводник на „антиценности“. Любопитно е
интерпретирането на този „девиантен“ акт от околните, от една страна, и
от деятелите му – от друга. Докато за първите, необяснимостта на
действието води до категоризирането му като „ненормално“, „нередно“,
„патологично“, за вторите то носи смисъла на „самосъздаване“,
„себеизразяване“, заявяване на власт върху собственото тяло. Позицията
на нормата се разбира като позиция на правотата, което упълномощава

Предизвикай правото!
Годишник 2015

83

Маргарита Габровска
идентифициращите се с нея да заклеймяват и етикетират явленията, които
влизат в разрез с разбиранията им.
И след като най-общо беше очертан общественият климат, в който
съществува модифицираното тяло и основните акценти в мисленето за
него, бихме могли да предположим, че възприемащото се като изразител
на нормата общество не би желало да има пресечни точки и моменти на
взаимодействие със стигматизираното тяло. На ежедневно ниво това сякаш
е именно така, но извън възприетата социална роля, с която индивидът се
представя пред другите, роля, която го разкрива в най-добрата му светлина,
и цели постигане на всеобщо одобрение. Същият този индивид обаче носи
и свои характерови черти, мисли и желания, които не съответстват на
толерираните в обществото морални норми. Знаейки, че от него се очаква
да прояви осъдително отношение към дадено явление, той го прави, често
обаче не заради съвпадението между неговото собствено морално чувство
и обществените норми, а за да продължи да бъде част от обществото, за да
бъде одобрен и закрилян.
Отношенията в едно съвременно общество не предполагат явното и
целенасочено унижение на един човек от група други хора, гаврене с
тялото и личността му по начин, накърняващ достойнството на човека.
Съществуват неписани правила, които изпълняват ролята на вътрешен
регулатор на човешкото поведение, очертавай границите на допустимото.
Какво обаче се случва с подтиснатите желания и смятани за „нездрави“
интереси на отделния човек? Поставен в ситуация на вътрешен дисонанс
между „искам“ и „трябва“ той е принуден да изгради един нов тип
пространство, в което напрежението между желанията и нормата е
неутрализирано с помощта на рационални аргументи, изтъкващи
всеобщата ползва от дадено действие/явление. В рамките на ежедневния
живот това действие би могло да бъде оценено като морално осъдително,
но поставено в друг контекст, напълно различен от ежедневния и почти
сюрреалистичен, то престава да бъде мислено като проблем. И за да
придобият думите конкретни измерения, нека разгледаме няколко
съвременни явления със спорен морален статус.
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Циркът на Джим Роуз – съвременен вариант на отминалата идея за
“Freak show”
Циркът на Джим Роуз е съвременен вариант на пътуващ атракцион,
основан през 1990 г. Още със самата си поява представлението
предизвиква фурор, превръщайки се в нещо, „което трябва да бъде видяно
на всяка цена“, както пише списание „Rolling Stone“3, a „USA Today“ го
определя като „хитова атракция, която се разнася от уста на уста“4. Трупата
на Роуз се състои от чудновати хора с различни стряскащи „хобита“ и
извън контекста на представлението, често смятан за смущаващ външен
вид, които публиката често въодушевено нарича „изроди“ и „откачалки“.
Докато в нормалното ежедневие не се смята за приемливо изливането
на буламачи посредством тръба в устата на друг, дори и този друг да е дал
доброволно съгласие, то в пространството на този Цирк, публиката има
възможност и дори е насърчена, като активен участник в демонстрация, по
време на която артистът Мат „Тръбата“ Кроули поставя в устата си тръба
с дължина 7 м., през която всеки от публиката има възможност да изсипе
каквото сметне за „забавно“.
Друга част от трупата на Роуз е небезизвестният Ерик Спрейг, попознат като „Човекът гущер“, чиито външен вид се стреми изключително
да наподоби този на гущер. Тялото и лицето на Ерик са покрити с
татуировки, имитиращи гущерова окраска, езикът му е хирургически
разделен, а под кожата на предмишниците и челото си има поставени
силиконови импланти, наподобяващи релефа на животното. Ерик не
изпълнява специални номера, неговият „номер“ е самата му поява на
сцената и дадената на публиката възможност напълно открито да се
вторачи в него – нещо, което не би било приемливо в обичайна обстановка.
Модифицираното тяло на Ерик атакува границите на обществено приетото
и предизвиква противоречиви реакции сред околните – от една страна, в
ежедневен план външният му вид и поведение биват заклеймени, като са
смятани за отблъскващи и за проява на болна психика. От друга страна,
обаче именно нездравият интерес на иначе същото това живеещо според
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нормите общество пълни залата с възклицаващи и сочещи с пръсти към
сцената хора.
В представлението не липсват и жени със свръхтегло и хора с
патологично нисък ръст („джуджета“), появата на които предизвиква не
по-малко бурна реакция и интерес от страна на публиката. Колкото погротескни и отблъскващи изглеждат телата на сцената, толкова поеуфорична става тълпата от седалките. Дори и мислено като доброволен
акт, подобно излагане и употреба на собственото тяло поставя сериозно
проблема за достойнството и резонно може да се попита има ли то цена?
Допустимо ли е анормалното тяло да се превърне в професия?
„Хвърлянето на джуджета“ като форма на забавление (“Dwarf
tossing”)
Започнало като атракция в нощни барове в САЩ, хвърлянето на
„малки хора“ или „джуджета“ за забавление на посетителите или като част
от състезание, постепенно започва да бъде мислено като професия за тези
хора, а през последните години се възроди и идеята за повторното й
легализиране в отговор на наложената от Комисията за правата на човека
към ООН забрана.
Важно е да се отбележи, че възраженията срещу наложената забрана
се изказват не от друг, а от групата на „потърпевшите“5. Доводите на
„малките хора“ са свързани с това, че подобни действия от страна на
властите отнемат препитанието им и ги лишават от възможност за
независим живот. Отсъства идеята за собственото тяло и личност като
ценност, налице е пълно опредметяване и свеждане на функциите и
значимостта на анормалното тяло до тези на предмет като топката. Сякаш
тялото е ценно само заради потенциала си да генерира финансови печалби
чрез свеждане до неодушевен предмет, а притежателят му е лишен от
всякакви други достойнства.
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Съвременната наука предлага все повече възможности за
контролиране на човешкото тяло и промяна на физическите му
характеристики и функции. Заедно с това рискът от инструментализиране
както на „здравите“, така и на „анормалните“ тела и от възприемането им
като обикновени предмети, лишени от човешко достойнство, може да бъде
видян във всеки от примерите в текста. От решаващо значение за
избягването на тази опасност е нивото на обществена зрялост и осъзнаване
на ценността на индивидуалния човешкия живот.
Библиография:
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Preamble to the Constitution of the World Health Organization, entered into force on 7 April
1948

Бележки под линия:
1. World Health Organization. Preamble to the Constitution of the World Health Organization
as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June 1946; signed on 22
July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health
Organizations, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.
2. Думата се появява за първи път в романа на Виктор Юго „Човекът, който се смее“
Виктор Юго. „Компрачикос“ (“Comprachicosˮ) е испански неологизъм, който силно се
популяризира вследствие на произведението на Юго, но се смята, че думата не е реално
съществуваща, а е измислена от самия него.
3. Текстът се намира на обложката на видео касета със записи от цирковото
представление. Източник: http://www.jimrosecircus.com/
4. Пак там: http://www.jimrosecircus.com/
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5. През 2002 г. Мануел Вакенхайм обжалва наложената във Франция забрана на
хвърлянето на джуджета. Вакенхайм изтъква аргумента, че подобен закон отнема както
неговата прехрана, така и на други хора с неговото състояние. Вакенхайм губи делото.
Източник: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2285348.stm
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ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС
Критични бележки по отговора на въпрос № 4, б. „г“ от
Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС по
тълк. д. № 4/2013 г.
[Публикувано на: 04.01.2015 г.]

Румен Неков

1. Уводни бележки
С дългоочакваното тълкувателно решение по въпросите на
заповедното производство Върховният касационен съд даде своите
отговори на част от нормативната главоблъсканица, поставена от често и
не без основание критикуваната правна уредба на глава тридесет и седма
от действащия Граждански процесуален кодекс1. Подреждането на
Кубчето на Рубик отне около година и четири месеца, а резултатът
демонстрира различие от цветове на „стените с питанията“ – не всеки
поставен въпрос бе разрешен еднозначно, забеляза се позната тенденция:
19 съдии (1/3 от състава на двете колегии) изразиха особено мнение,
различно от това на мнозинството2.
Вярно, че една максима гласеше, че съдебните решения не се
коментират, а се изпълняват. Нейният древноримски първообраз – res
judicata pro veritate habetur3 – си мисля, че следва да е останал там, където
му е мястото (Античността). Така, както мястото на съдебната власт следва
да остане в рамките на конституционно установения принцип за
разделение на властите (чл. 8 Конст.).
По думите на американския адвокат Гедеон Джон Тъкър животът,
свободата или имуществото на никой човек не са защитени, докато
законодателите заседават. Без да се навлиза в теоретичния спор дали
тълкувателното решение е източник на право или не, рефлексните
практически последици на този набрал широка популярност съдебен акт,
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струва ми се, са от естество да създадат същото усещане за несигурност у
правните субекти.
Нека вземем за пример юридическото разрешение на въпроса
налице ли са основанията за издаване на заповед за незабавно изпълнение
във всички хипотези на чл. 417 ГПК – по заявление от или срещу
правоприемниците на посочените в документа кредитор, съответно
длъжник.
2. Разкриването на точния смисъл на разпоредбите
Според възприетото от върховните съдии в т. 4, б. „г“ от ТР № 4 от
18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк.д. № 4/2013 г. разбиране, в
случаите на универсално правоприемство няма основание да се откаже
издаването на заповед за незабавно изпълнение по заявление от или срещу
универсалния правоприемник на посочения в документа по чл. 417 ГПК
кредитор, съответно длъжник, и установяването на този вид
правоприемство не предполага доказателства, които стоят вън от
документа по чл. 417 ГПК.
В случаите на частно правоприемство на страната на кредитора,
респ. приемство в задължения на страната на длъжника4, ВКС приема
следното:




налице са основанията за издаване на заповед за незабавно
изпълнение в полза на частния правоприемник на посочения в чл.
417 ГПК кредитор, когато фактът на правоприемството се
установява от самия документ или когато се установява от отделен
документ по чл. 417 ГПК, ако в него е индивидуализирано
прехвърленото вземане;
налице са основанията за издаване на заповед за незабавно
изпълнение срещу приемника на задължението на длъжника, когато
това приемство е удостоверено с отделен документ по чл. 417 ГПК,
в който е индивидуализирано задължението.
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Основните опорни точки, довели до този тълкувателен резултат, са
следните:
1. легитимацията за участие във всяко едно съдебно производство
(каквото е и заповедното) предпоставя, че страните по последното са
страни и по материалното правоотношение, елемент от което е и
предявеното субективно право;
2. съдът има възможност служебно да провери наличието на
универсално правоприемство чрез справка в Национална база данни
„Население“ (за физическите лица), респ. в Търговския регистър (за
търговците);
3. съдът няма възможност служебно да проверява частното
правоприемство, поради което последното трябва да бъде доказано, но не
с какъвто и да е документ, а с такъв по чл. 417 ГПК, тъй като идеята на
законодателя била посредством тези документи да се удостоверяват всички
индивидуализиращи вземането белези, включително субектите по
правоотношението, и само по изключение разпоредбата на чл. 418, ал. 3
ГПК предвиждала различно доказване на изискуемостта5.
Това, което прави впечатление, е, че се избягва употребата на
термина „(типична) процесуална легитимация“ за описване на правното
явление по т. 1, както и че не се вменява директно процесуално задължение
за заповедния съд да извършва служебна проверка на факта дали е
настъпило универсално правоприемство на страната на кредитора или на
длъжника, а се отбелязва, че „съдът е в състояние“ служебно да извърши
такава. Причините за това са различни, като на нескритите от тях трябва да
се обърне внимание.
3. Процесуалната легитимация – предпоставка за допустимост
на заповедното производство?
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Макар и изказано с половин уста, явно е, че се държи на наличието
на процесуална легитимация на страните и в заповедното производство в
качеството му на самостоятелно и специално производство, предшестващо
исковото6.
В теорията и практиката по граждански процес е известно, че
процесуалната легитимация е процесуална предпоставка от категорията на
абсолютните, т.е. съдът е длъжен да следи служебно за нейното наличие7.
Поначало тя „обслужва“ исковия процес и в качеството й на процесуална
предпоставка е свързана със съществуването на правото на иск8.
Полезността ù се открива в спестяването на безцелни усилия – решението
не ще има сила на пресъдено нещо спрямо надлежната страна и затова няма
да сложи край на правния спор, поради което ищецът понася санкцията
инициираното от него производство да бъде прекратено. Тя брани колкото
съдията, разтоварвайки го от даването на правосъдие там, където няма
нужда от такова, толкова и посочения в исковата молба ответник, тъй като
бързо го освобождава от един процес, който той не е предизвикал с
поведението си. Защитата се открива и в едно друго направление, което
често пъти се оказва и по-важното – едно прекратяване на исковия процес
още в неговото начало осуетява заплащането на разноски за понататъшната защита на ответника срещу него; разноски, за които не
съществува никаква сигурност, че могат да бъдат обезщетени
впоследствие; пари, за събирането на които и изпълнителният процес,
който също не е безплатен, може да се види безсилен.
За да отговори на предназначението си да бъде предпоставка за
допустимостта на производството, процесуалната легитимация трябва да е
свързана с някакво публично преобразуващо право с адресат съда и да
обуславя неговото съществуване. Кое е това право? Граматическото и
логическото тълкуване на разпоредбите на чл. 410, ал. 1 и чл. 417 ГПК води
до извода, че това е искането да бъде издадено съдебно изпълнително
основание за принудително събиране на едно безспорно вземане.
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Така в хипотезата на издаване на заповед за изпълнение по чл. 410
ГПК легитимацията се проверява единствено въз основа на правното
твърдение на заявителя9, че той е кредитор на определено физическо или
юридическо лице. По силата на чл. 410, ал. 2 вр. чл. 127, ал. 1 ГПК
индивидуализирането на предмета на заповедното дело (вземането)
изисква посочване на неговото основание (факта, от който произтича
вземането), неговото съдържание (напр. вземане за 15000 лв.; за предаване
на движима вещ и т.н.) и на субектите на правоотношението, елемент от
което е то – все белези, които не подлежат на доказване от заявителя с
оглед обстоятелството, че изначално не се изисква представянето на
никакви доказателства (арг. от прякото препращане на цит. чл.). Впрочем
именно последното обстоятелство, както и индукцията от съдържанието на
процесуалните разпоредби – че в рамките на заповедното производство не
се събират доказателства и не се разрешава правен спор, а се цели да се
установи неоспорване на вземането, за да може да се постигне неговото
бързо и ефективно удовлетворяване – е дало основание да се възприеме, че
дори и да са представени документи към заявлението, от тях „не могат да
се правят изводи както за съществуване на вземането, така и за
основанието, на което същото се претендира“, поради което непълната
индивидуализация на предмета на заявлението води до неговото
отхвърляне (т. 2, б. „б“ от решението). Следователно служебната проверка
на районния съдия преди издаването на заповедта по чл. 410 ГПК е
ограничена до предпоставките за допустимост по чл. 411 ГПК и до
предпоставките за редовност на заявлението10. Тъй като съдът така или
иначе не събира доказателствени средства, свързани със съществуването
или несъществуването на предявеното право, респ. с титулярството на това
право и корелативното му задължение (което поначало е въпрос по
същество), липсва правна логика да събира такива и за настъпилото
правоприемство с цел установяване наличието на процесуална
легитимация. Процесуалната защита на длъжника срещу липсата на
процесуална легитимация за издаване на заповедта за изпълнение на
практика се реализира с възражението по чл. 414 ГПК. Подаването на
възражението предизвиква необходимостта заявителят да предяви
положителен установителен иск за твърдяното вземане (чл. 415, ал. 1), а
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проверката на легитимацията се осъществява след издаването на заповедта
за изпълнение, в рамките на последващо образуваното исково дело.
Прочее, ако се продължат съжденията на ВКС в т. 2, б. „б“,
заявлението на или срещу правоприемника ще бъде отхвърлено, въпреки
представен документ, който доказва правоприемството, ако същото не е
отразено от заявителя във формуляра.
Понеже съществуват два вида заповеди за изпълнение, се чувства
известно неудобство да се генерализират дължимите процесуални
действия от страна на съда, съответно да се провежда разграничение без
изрична правна уредба, което би създало усещането за неравно третиране
на кредиторите в рамките на т.нар. „доказателствен модел“ по чл. 417 ГПК
(вж. по-долу). По този начин може да се остане с впечатлението, че
заповедният съд е длъжен да проверява легитимацията на заявителя и на
длъжника, независимо дали се иска издаване на заповед по чл. 410 или по
чл. 417 ГПК, и че тази проверка трябва да почива на сходни юридически
критерии. Този резултат умишлено (може би) не е преследван най-малкото
поради съображението, че ще се навлезе в противоречие с друг(и)
отговор(и) на въпроси от тълкувателното дело. Например по пътя на
сравнението би могло да се стигне до заключението, че щом процесуалната
легитимация е всякога предмет на служебна проверка и щом съдът прави
същата служебна проверка в исковия процес, където напоследък
преобладава мнението, че следва да дава указания на ищеца преди да върне
исковата молба11, не би трябвало да се отхвърля in limine (от самото
начало) и заявлението за издаване на заповедта, а да се дава срок на
заявителя да отстрани допуснатата нередовност, съгласно чл. 101, ал. 1
ГПК. Така още повече ще „лъсне” несъстоятелността на отговора на въпрос
№ 1 и ще излезе, че едно закрепено в изрични разпоредби общо начало на
гражданския процес (чл. 7, ал. 1, чл. 101 ГПК) пада в жертва на друг,
неизрично закрепен и изведен чрез тълкуване принцип (по-скоро ratio legis
на нормативната уредба) – бързата съдебна защита, която се дава със
заповедното производство12.
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Впрочем даденото с т. 1 тълкуване занапред ще доведе до това, че
районният съдия директно ще връща заявлението и в случаите, в които
искането за издаване на заповед за изпълнение е предявено от или против
починало преди подаването на заявлението лице. На основание чл. 130, ал.
2 ЗСВ юриспруденцията ще е длъжна не да дава указание за отстраняване
на недостатъка, а да отхвърли изцяло заявлението. Всичко това ще бъде
на фона, че въпросният порок не би следвало да се окачестви като
непоправим в рамките на едно исково дело, където съдът дава възможност
за поправянето му13. Предвид обстоятелството, че съдът има достъп до
НБД „Население”, поне би се преустановила практиката да се издават
заповеди срещу несъществуващи правни субекти, които заповеди после да
се обезсилват като недопустими14.
3.1. Легитимацията за издаване на заповед по чл. 417 ГПК
Според възприетото тълкуване нещата стоят по-различно при
издаването на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК. В случаите
на частно правоприемство заявителите оттук нататък ще са длъжни всякога
да установяват кои са „актуалните” субекти по материалното
правоотношение, елемент от което е вземането, предмет на заповедното
дело. Това установяване не би представлявало нищо друго, освен
доказване на факт, релевантен за предявеното право, а именно промяната
на една от страните по материалното правоотношение, осъществено
вследствие настъпило прехвърлително частно правоприемство. По
същество ВКС въвежда ново изискване за редовност на заявлението – в
хипотезите, в които е невъзможно правоприемството да бъде доказано с
вече наличния документ по чл. 417 ГПК (който се оказва „негоден“ да
отрази съществуващото правно положение – че кредитор е не описаният в
него А, а Б, или че длъжник е не индивидуализираният в него Б, а В),
правопроменящият отношенията юридически факт следва да бъде
удостоверен в нов документ по чл. 417 ГПК, който, види се, в някои случаи
(нотариално заверен договор за заместване в дълг) даже ще замести
първоначалния документ и ще изключи необходимостта от неговото
представяне.
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3.2. „В състояние“ ли е съдът винаги да провери универсалното
правоприемство?
Според мен твърдението, че съдът е в състояние служебно да
провери наличието на универсално правоприемство за физическите лица
чрез справка в НБД „Население“ и че установяването на този вид
правоприемство не предполагало доказателства, които стоят вън от
документа по чл. 417 ГПК, е неправилно. Тази справка е годна да установи
единствено настъпването на юридическия факт, който поражда
универсалното правоприемство – смъртта на физическото лице, както и
имената на роднините и на съпруга на починалия (арг. от чл. 3, ал. 2, т. 14
и 15 от Наредба № 1415), но не и самото преминаване на имуществото на
праводателя към правоприемниците. Това е така, тъй като по силата на чл.
48, изр. 1 ЗН придобиването на наследството (правата и задълженията) не
става автоматично, а е необходимо или изрично приемане на наследството
на починалия (чл. 49, ал. 1 ЗН), или конклудентни действия на
наследника/наследниците, разкриващи намерение за приемане (ал. 2 на с.
чл.), т.е. във всички случаи е нужно упражняване на непритезателното
субективно право на наследяване от страна на призования наследник.
Разпоредбата на чл. 48 ЗН не съставлява оборима презумпция, по силата на
която законните наследници носят отговорността по чл. 60, ал. 1 ЗН от
момента на откриване на наследството до доказване на приемането му по
опис или отказа от него, както се твърди в Решение № 437 от 17.01.2012 г.
на ВКС по гражд. д. № 70/2011 г., III г.о.16 Приемането, съответно отказът
от наследство, са факти, които подлежат на доказване и за които следва да
намира приложение правилото на чл. 154, ал. 1 ГПК.
Характерът и целите на заповедното производство предполагат
доказването да се осъществява единствено и само чрез документи17. Това
важи в еднаква степен както за факта на възникване на вземането, така и за
факта на неговото прехвърляне, който е от значение за активната и
пасивната материалноправна легитимация. В този смисъл изричното
приемане или отказът от наследство, в качеството им на факти с правно
значение за придобиване на правото/приемането на задължението, се
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доказват с писмени доказателствени средства. Такова доказателствено
средство в случая е съдебното удостоверение за вписване на
приемането/отказа в особената книга в районния съд. Очевидно съдебното
удостоверение не попада сред документите по чл. 417 ГПК. Ясно е, че е
еднакво несериозно да се поддържа, че то материализира договор и че
може да подлежи на нотариална заверка на подписа, за да попадне в
обхвата на чл. 417, т. 3 ГПК, или че просто би следвало да бъде заверено
от нотариус, имайки предвид, че то е официален свидетелстващ документ,
издаден от компетентен орган (районния съдия) в кръга на законовите му
правомощия. Оттук лесно може да се види, че аргументът, черпен от
разпоредбата на чл. 418, ал. 3 ГПК, която само по изключение предвиждала
различно доказване на изискуемостта, рухва и не може да подкрепи тезата,
че частното правоприемство се доказвало с документ по чл. 417 ГПК, а
универсалното правоприемство не предполагало доказателства извън
представения документ. Няма да има правно издържано обяснение защо
чл. 418, ал. 3 ГПК ще се третира като изключение в хипотезите на частно
правоприемство и ще е аргумент за задължителното представяне на
документ по чл. 417 ГПК, установяващ правоприемството (разбирай найвече договор с нотариална заверка на подписите), а в случаите на общо
правоприемство разпоредбата няма да бъде третирана като изключение и
заявителят ще следва да представя официален документ, който не попада
сред изброените в чл. 417 ГПК.
Правната сигурност, която също се изтъква като довод18 и зад която
реално стои превенция на опасността да бъде образувано изпълнително
дело от привиден кредитор или срещу ненадлежен длъжник, тъй като се
издава изпълнителен лист заедно със заповедта, също не е в състояние да
спаси тезата за различното третиране на хипотезите, защото няма логика
да важи за сингуларното правоприемство, а да не важи за общото. Апропо,
правната сигурност не е ни най-малко гарантирана. Както в качеството на
заявител може да се окаже лице, което не е универсален правоприемник на
кредитора, така в качеството на длъжници могат да се окажат
предполагаеми наследници, които са се отказали от наследството преди
издаването на изпълнителния лист. На практика срещу последните ще се
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образува изпълнително дело и ще бъдат предприети процесуални действия
по обезпечаване на изпълняемото право (запори, възбрани върху тяхно
имущество), въпреки че те не са страна по материалното
правоотношение19. Следва да се напомни, че възражението срещу
заповедта за незабавно изпълнение не спира изпълнението, освен в
случаите по чл. 417, т. 9 ГПК. Следва да се припомни и че не се даде
категоричен и изчерпателен отговор на въпроса в кои случаи съдът може
сам да обезсили издадената заповед за изпълнение20. Така на практика едни
съдилища ще се счетат за компетентни да обезсилят заповедта за незабавно
изпълнение при представено удостоверение за отказ от наследство,
извършен преди издаването на заповедта, а други – не, което ще отмести
момента на прекратяване на изпълнителното производство до влизането в
сила на съдебно решение, отхвърлящо иска на заявителя. Обезпечителните
мерки ще останат наложени до влизане в сила на постановлението за
прекратяване на съдебния изпълнител (чл. 433, ал. 2 ГПК).
Служебна проверка на универсалното правоприемство може да
бъде извършена в случай че заповедният съд попада в района на откриване
на наследството (постоянния адрес на починалия), тъй като изричното
приемане и отказът от наследство се вписват в особената книга, водена в
районния съд, т.е. би бил налице служебно известен на съда факт по
смисъла на чл. 155 ГПК, който принципно остава извън обхвата на
доказването. Очевидно е обаче, че дори и в този случай справката в НБД
„Население” е недостатъчна.
Що се касае до справката в Търговския регистър досежно правното
положение на търговците, тя действително би била достатъчна, доколкото
съдилищата имат служебен достъп до електронните дела на търговците
съгласно издадената въз основа на чл. 12, ал. 4 ЗТР Наредба за реда и
начина на осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на
търговците по служебен път (обн., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., изм. и доп.).
В тълкувателното решение е пропуснат фактът, че
кредитор/длъжник може да бъде юридическо лице с нестопанска цел. Две
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от четирите традиционни форми на реорганизация на този вид юридически
лица са свързани с универсално правоприемство – вливането и сливането.
Ако се вярва, че новелите на чл. 8 и чл. 14 от Наредба № 7 от 29.06.2006 г.
за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и
информационни системи и за достъпа до данни намират своето реално
практическо приложение, би могло да се приеме, че районните съдилища
могат да проверяват сравнително леко (по електронен път) и
преобразуването на сдруженията и фондациите.
3.3. Неравенство между кредиторите? „Забравянето” на
завещанията
Ако не бе възприето, че „съдът е в състояние” да проверява
универсалното правоприемство и бе развит подробно начинът на
доказването при двата вида правоприемство, щеше да се окаже, че
кредиторите се третират нееднакво, без това третиране да почива на
конкретна процесуална разпоредба, която да обосновава тяхното различно
процесуално положение и различните предпоставки за издаване на заповед
за незабавно изпълнение при две коренно различаващи се по своя
правопораждащ юридически факт правни последици, касаещи
титулярството на вземането: 1. смъртта, вследствие на която се открива
наследството и която стои вън от волята на кредитора21; 2. сделката, която
принципно предпоставя изразяването на воля на кредитора22. Принципно,
защото завещателното разпореждане, било то универсално, или частно,
съдържа волеизявлението само на една страна – завещателя.
Бележката за завещателното разпореждане дава възможност да се
посочи и че тълкувателното решение въобще забрави завещанието като
юридически акт, който може да породи правоприемство. Известно е, че
общото завещание придава на лицето, в полза на което е направено,
качеството на наследник, а частното завещателно разпореждане –
качеството на заветник23, и че в първия случай се поражда универсално
правоприемство с предмет правата и задълженията на покойния, а във
втория се създава частно правоприемство, чийто обект е конкретно
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определено имуществено право. Обща черта и за двата вида завещания е
необходимостта от приемане на завещаното имущество (чл. 22, ал. 2 ЗН),
т.е. отново не е налице автоматичен прехвърлителен ефект. Приемането от
страна на призования наследник по завещание или на заветника също не
може да се установи посредством справка в НБД „Население“.
Отделно от това частното завещателно разпореждане, макар да
може да бъде извършено пред нотариус по реда на чл. 24 ЗН, не попада
сред документите по чл. 417 ГПК, въз основа на които може да се издаде
заповед за незабавно изпълнение. Така заветниците, които разполагат
например с документ по чл. 417, т. 3 ГПК, удостоверяващ вземане на
наследодателя към длъжника, няма да могат да поискат издаване на
заповед. За тях вратите на заповедното производство ще са изначално
заключени. Те ще могат да се задоволят единствено със средствата на
исковия процес. Подобно правно положение е в разрез с разпоредбата на
чл. 56, изр. 1 КРБ, която закрепва конституционното право на защита на
гражданите. Последното предполага задължение за държавата чрез
законотворчеството и изпълнението на законите да обезпечи ефективна
възможност на гражданите да защитят нарушените или застрашените си
права по съдебен ред24. Наред с това правото на защита, както многократно
е подчертавано в практиката на Конституционния съд, има универсален
характер25. Даваната чрез заповедното производство защита също е
проявна форма на основното право на защита на гражданите, което в
случая е ограничено не посредством законодателен, а чрез тълкувателен
акт.
4. Другият възможен тълкувателен извод
С оглед гореизложеното ми се струва, че другото разрешение, което
можеше да бъде възприето в т. 4, б. „г” от Тълкувателно решение № 4 от
18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк.д. № 4/2013 г., е в случаите на
правоприемство задължението за представяне на първоначалния документ
по чл. 417 ГПК към заявлението за издаване на заповед за незабавно
изпълнение да се запази, но правоприемството (когато е необходимо
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последното да бъде доказано от заявителя) да бъде установявано с
обикновен частен документ, съответно със съдебно удостоверение. В
случаите, в които заявителят не може да установи приемането/отказа от
наследство (или от завета – чл. 22, ал. 2 ЗН), следваше да се признае и
възможността по чл. 51, ал. 1, изр. 2 ЗН заповедният съд да определя по
свое усмотрение срок на наследниците (заветниците) да заявят дали
приемат или се отказват от наследството (завета).

Бележки под линия:
1. В тази връзка не може да се претендира за никаква изчерпателност. Не остава нищо
друго, освен да цитирам и препратя към преждеписалите по проблемите на заповедното
производство. Цитатът е по азбучен ред, като не са включени публикации в периодичния
печат: Ангелов, Н. Заповедното производство в България и ЕС. С., Сиела, 2010; Влахов,
К. Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс. С., Сиби, 2009;
Корнезов, Л. Гражданско съдопроизводство. Том II. Съдебни и несъдебни производства.
С., Софи-Р, 2010; Кюркчиев, С. Заповедното производство. Европейската заповед за
плащане. С., Сиела – в изданията от 2009 г. и 2012 г.; Кюркчиев, С. – В: Пунев, Бл., В.
Гачев, Г. Хорозов, Д. Митева, Д. Танев, Е. Кръшкова, Е. Балевска, К. Топалов, К. Влахов,
М. Златарева, М. Обретенова, М. Бобатинов, С. Кюркчиев. Граждански процесуален
кодекс. Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната
практика. С., ИК Труд и право, 2012, 873–917; Попова, В. – В: Сталев, Ж., А. Мингова, О.
Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. Българско гражданско процесуално право. С., Сиела,
2012, 850–914; Чернев, С. Заповедно производство. С., Сиби, 2012.
2. Интересното е, че липсват особени мнения по коментирания в настоящото изследване
проблем.
3. Решението на съда трябва да се смята за истинно.
4. Което се отбелязва като правоприемство в коментираното решение.
5. Тази теза се застъпва и от Попова, В. Актуални проблеми на заповедното производство.
Коментар на въпросите, поставени по т. д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС. Първа част. –
Търговско и облигационно право, 2013, № 9, Приложение, с. XXXVII.
6. Върху тези характеристики на производството се акцентира в мотивите на т. 8 от
тълкувателното решение.
7. Вж. Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. Българско
гражданско процесуално право. С., Сиела, 2012, 155–156 и цитираната там съдебна
практика, с. 177. Това се поддържа и в съвременната съдебна и тълкувателна практика на
ВКС – вж. напр. Решение № 327 от 17.10.2012 г. на ВКС по гр.д. № 1041/2011 г., IV г.о.;
Решение № 93 от 29.07.2011 г. на ВКС по гр.д. № 208/2010 г., I г.о.; Тълкувателно решение
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№ 1 от 30.03.2012 г. на ВКС по тълк.д. № 1/2010 г., ОСГК, т. 1; Тълкувателно решение №
1 от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2013 г., ОСГТК, т. 5 и 6. Становището, че
легитимацията на страните не е процесуална предпоставка, се застъпва от Силяновски, Д.
Гражданско съдопроизводство. Том I. С., печатница „П. К. Овчаров”, 1941, 164–165.
8. Вж. Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. Цит. съч., с. 177.
9. Подобно на проверката на допустимостта на иска, която се извършва въз основа на
правното твърдение на ищеца в исковата молба, че е носител на накърненото от ответника
материално право – вж. Решение № 5 от 06.06.2011 г. на ВКС по гр.д. № 47/2010 г., III г.о.
Разликата е там, че в исковото производство тази проверка за допустимост се прави наймалко още два пъти – в закрито съдебно заседание за подготовка на делото (чл. 140, ал. 1
ГПК) и при разглеждане на делото в открито съдебно заседание (чл. 143, ал. 1 ГПК), т.е.
съществува възможност да се вземе предвид и процесуалната защита на ответника, който
може да оспори правото на иск на ищеца или неговото надлежно упражняване – вж.
Топалов, К. – В: Пунев, Бл., В. Гачев, Г. Хорозов, Д. Митева, Д. Танев, Е. Кръшкова, Е.
Балевска, К. Топалов, К. Влахов, М. Златарева, М. Обретенова, М. Бобатинов, С.
Кюркчиев. Цит. съч., 184–185.
10. Повече за тази проверка вж. у Чернев, С. Цит. съч., 110–113.
11. Вж. Решение № 315 от 03.06.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1591/2010 г., IV г.о.; Решение
№ 128 от 29.04.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1356/2009 г., IV г.о.; Решение № 128 от
14.10.2011 г. на ВКС по т.д. № 817/2010 г., I т.о. Същевременно, като че ли се формира
преобладаващото гледище, че предявеният от ненадлежна или срещу ненадлежна страна
иск е недопустим, а не неоснователен. Обратното, в случаите на ненадлежен ответник,
сякаш се поддържа от съдията О. Керелска в особеното мнение към т. 5 от Тълкувателно
решение от 09.12.2013 г. на ВКС по тълк.д. № 1/2013 г., ОСГТК.
Тезата за поправимост на исковата молба при липса на процесуална легитимация се
застъпва и от Мингова, А. По някои въпроси относно конституирането на надлежни
страни и правото им на участие в исковото производство (коментар по т. 5 и т. 6 от тълк.
д. № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС). – Норма, 2013, № 2, 36–50.
12. Влахов, Кр. Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс. С., Сиби,
2009, 109–110, в цитираната разработка първоначално застава на позицията, че и във
всички останали случаи на нередовност, извън уредените в чл. 425, ал. 2 и чл. 128, т. 2 във
вр. с чл. 73, ал. 3 ГПК, по аргумент от чл. 101 ГПК заявлението се оставя без движение и
срокът за отстраняване на нередовността се определя по усмотрение на съда. Според
автора „този подход в по-голяма степен дължи сметка за разума на закона, който изисква
съдът да се произнесе по същество (при което да събере дължимата за това държавна
такса) само в случай че е надлежно сезиран с редовно заявление, при което наличието на
общата разпоредба на чл. 101 ГПК прави излишно необходимостта от изрично
препращане към правилата на исковия процес“.
13. Съдебната практика и тук бълва от противоречия – в Решение № 58 от 22.04.2010 г. на
ВКС по гр.д. № 124/2009 г., IV г.о., се приема, че искът срещу починал преди
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предявяването ответник е недопустим. От т. 5 на Тълкувателно решение № 1 от 17.07.2001
г. по гр.д. № 1/2001 г., ОСГК на ВКС, се остава с впечатлението, че във всички хипотези
извън липсата на правен интерес и процесуална легитимация, прекратяването на
производството се постановява след неизпълнение на указанията на съда за отстраняване
на нередовността на исковата молба. В Определение № 127 от 11.03.2009 г. на ВКС по ч.
гр.д. № 82/2009 г., I г.о., пък се твърди, че насочването на иск срещу лице, което е
починало преди завеждането му, не съставлява нередовност на исковата молба, която
може да бъде отстранена, а липса на първоначална процесуална легитимация поради
неправилно конституиране като ответник на починало лице вместо неговите наследници.
Според Определение № 54 от 11.02.2009 г. на ВКС по ч.гр.д. 401/2008 г., I т.о.,
конституирането на неправоспособна страна не подлежи на поправка по реда на чл. 101
ГПК. В Решение № 1132 от 22.04.2010 г. на ВКС по гр.д. № 124/2009 г., IV г.о., се твърди,
че текстът на чл. 227 ГПК предвижда „продължаване на производството”, а не „поставяне
начало на производството” и в тази връзка наследниците на починал ответник, макар и да
са получили преписи от исковата молба и от другите съдебни книжа, не следва да се
конституират като страна в процеса на мястото на починалия преди предявяването на иска
срещу него ответник. В същия смисъл е и Определение № 421 от 17.06.2010 г. на ВКС по
ч. търг. д. № 471/2010 г., II т. о. На друго мнение е Решение № 267 от 08.04.2010 г. на ВКС
по гражд. д. № 397/2009 г., IV г. о., в което се застъпва, че действията, извършени от и
спрямо страна без процесуална правоспособност или без процесуална дееспособност
могат да бъдат валидирани с обратна сила, ако бъдат потвърдени, и че съдът е длъжен
служебно да вземе мерки, за да се отстрани по възможност нежеланият резултат от
липсата на процесуална правоспособност или процесуална дееспособност. Вж. и
цитираната в бел. № 11 съдебна практика.
14. Практика, която не е рядкост – вж. Определение № 131 от 4.03.2009 г. на ВКС по ч.т.д.
№ 59/2009 г., II т. о.; Определение № 464 от 22.12.2008 г. на ВКС по ч.т.д. № 510/2008 г.,
II т. о.; Определение № 485 от 30.12.2008 г. на ВКС по ч.т.д. № 506/2008 г., II т.о.;
Определение № 356 от 30.12.2008 г. на ВКС по ч.т.д. № 330/2008 г., I т.о.; Определение №
420 от 17.06.2010 г. на ВКС по ч.т.д. № 486/2010 г., II т.о. и др.
15. Повече за служебните справки, които извършва съдът по Наредба № 14, и
възникващите в тази връзка тълкувателни проблеми, вж. Георгиев, Ив. Служебна справка
на личните данни на страните в гражданския процес (Спазване на принципите на
диспозитивното и служебното начало). – Собственост и право, 2012, № 10, ЕПИ On-line.
16. Вж. Петров, В. За приемането на наследство и доказването му – няколко спорни
въпроса в практиката. – В: Ставру, Ст., В. Петров. Дискусии в българското наследствено
право. Книга първа. С.,Фенея, 2013, 354–361.
17. Изводът, че при издаването на заповед за незабавно изпълнение е процесуално
недопустимо правопроизводящият факт да се доказва със свидетелски показания, може да
се обоснове и със систематичното тълкуване на чл. 164, ал. 1, т. 3 и чл. 417 ГПК.
18. Попова, В. Актуални проблеми на заповедното…, с. XXXVII.
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19. Отказът от наследство е равносилен на неприемане на наследството. По силата на чл.
52 ЗН отказът от наследство става по реда, указан в чл. 49, ал. 1 ЗН, и се вписва по същия
ред. Както приемането и неприемането на наследството произвеждат действие от
откриване на наследството, така и отказът от наследство произвежда действие от същия
момент. Това означава, че отреклият се от наследство не е придобивал правата, включени
в наследството, а също така, че той не отговаря за задълженията на наследодателя, т.е. не
е бил наследник. Отказалият се от наследство в нито един момент след откриването му не
е имал право върху него – т. 1 от Тълкувателно решение № 148 от 10.12.1986 г., ОСГК.
20. Вж. т. 3 от тълкувателното решение.
21. Освен ако последният е умъртвил лично или в съучастие наследодателя.
22. Сделката се определя като правомерен юридически факт, който включва в състава си
едно или повече взаимно свързани волеизявления на субекти на частното право, насочени
към пораждане на правни последици и определящи съдържанието на тези последици – вж.
Павлова, М. Гражданско право. Обща част. Том втори. С., 1996, с. 67.
23. Вж. Тасев, Хр. Българско наследствено право. Девето преработено издание. Нова
редакция на Георги Петканов и Симеон Тасев. С., Сиела, 2009, 70–72; Цанкова, Ц.
Завещанието в българското наследствено право. С., Фенея, 1995; за правния статус на
заветника и за някои особени видове завети вж. Ставру, Ст., В. Петров. Дискусии в
българското наследствено право. Книга първа. С., Фенея, 2013, 115–133, 154–229.
24. В този смисъл Решение № 6 от 15.07.2013 г. на КС по к. д. № 5/2013 г.
25. Вж. напр. Решение № 4 от 15.03.2007 г. на КС по к.д. № 10/2006 г.; Решение № 3 от
17.05.1994 г. на КС по к. д. № 1/1994 г.; Решение № 1 от 28.02.2008 г. на КС по к. д. №
10/2007 г.; Решение № 15 от 28.09.1993. г. на КС на РБ по к. д. № 17/1993 г. и др.

Категория:
Граждански процес

Намаляване на адвокатското възнаграждение … 104

Намаляване на адвокатското възнаграждение в изпълнителния
процес
Ивайло Василев
[Публикувано на: 10.05.2015 г.]

1. Увод
Въпросът за намаляването на адвокатския хонорар в изпълнителното
производство е част от концепцията за отговорността на длъжника за
заплатените от взискателя разноски (чл. 79, ал. 1 ГПК). В доктрината1 се
приема, че тази отговорност по своя правен характер е деликтна. Това
становище се поддържа и в Решение № 189 от 20.06.2014 г. по гр.д. №
5193 от 2013 г., IV г.о., ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК. В
мотивите на решението се изразява принципната позиция, че
отговорността за разноски в гражданския процес е деликтна, но тя е
уредена като ограничена обективна отговорност за вредите от
предявяването на неоснователен или недопустим иск и включва само
внесените такси и разноски по производството, както и възнаграждението
за един адвокат. Отговорността за разноски е ограничена, защото не
включва всякакви други разходи и пропуснати ползи от страната по
делото, а е обективна, защото ищецът отговаря без вина, стига ответникът
да е дал повод за завеждане на делото. Нейната реализация създава
едностранно санкционно задължение за длъжника да обезщети взискателя
за понесените вреди.
Съществена особеност по отношение на паричния размер на
обезщетението за вреди е, че законът прилага двояк подход. Докато
таксите и разноските в изпълнителното дело са предмет на изрична
регулация в ТТР към ЗЧСИ и техният размер е императивно определен в
подзаконовия нормативен акт, то размерът на адвокатското
възнаграждение поначало е подчинен на правилата на договорното право,
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т.е. важат принципите на свобода на договаряне и автономия на волите.2
Тази свобода, обаче, може да рефлектира върху паричния размер на
задължението на длъжника по изпълнителното дело, т.е. изправени сме
пред особена хипотеза, при която уговорка в двустранен договор създава
предпоставка за пораждане на облигационно задължение спрямо едно
трето лице, което е външно за договора. Това задължение се поражда в
рамките на висящото изпълнително производство3, което поначало е
необичайно явление за облигационните отношения.
Предвид тази особеност при ангажиране на отговорността на
длъжника за заплатения и приет за принудително събиране в
изпълнителното производство адвокатски хонорар е възможно неговите
имуществени интереси да бъдат съществено накърнени. Голямата
опасност за него е приемането за принудително събиране на
новонастъпили вреди – претендираният адвокатски хонорар, увеличаващ
размера на задължението по изпълнителното дело. В този случай ГПК
регламентира защитна процедура, която предоставя на длъжника
възможност за редуциране размера на адвокатското възнаграждение. Тази
процедура поставя някои въпроси, които ще поставя и разгледам в
следващите редове. Целта ми е да представя изградената законова
концепция, да изтъкна някои нейни специфики и в хода на изследването да
поставя някои проблематични въпроси, разгледани пред призмата на
съдебната практика.
2. Значение на възнаградителната клауза в договора за правна
помощ при образуване на изпълнителното дело
Основополагащ за поставената тема е въпросът за значението на
клаузата в договора за правна помощ и съдействие, по силата на която
взискателят е извършил плащане на процесуалния представител. Нейното
значение е от съществена важност за приемането за принудително
събиране на заплатения хонорар в рамките на изпълнителното
производство.
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Принципно изпълнителното дело води своето начало
кумулативното наличие на следните законови предпоставки:

при

- взискателят е предоставил на съдебния изпълнител молба за образуване
на делото, изпълнителен лист и е изразил воля за принудително събиране
и на направените разноски за един адвокат в изпълнителното дело (арг. от
чл. 78, ал. 1 ГПК);
- налице е постановление на частния съдебен изпълнител, с което молбата
се уважава.4
Съществени по отношение на адвокатското възнаграждение към този
момент са претенцията за събиране на заплатената сума и предоставен
препис от договора за правна помощ и съдействие между взискателя и
адвоката, в който е постигнато съгласие за дължимия хонорар.5
Към момента на образуване на делото съдебният изпълнител не
разполага с правомощието служебно да намалява или увеличава
адвокатското възнаграждение. В рамките на компетентността му е
единствено да откаже изцяло или частично събирането на договорената
парична сума. Съдебният изпълнител не е пряко подчинен на договорната
клауза, по силата на която е уговорен адвокатският хонорар, а от искането
в молбата на взискателя. Правното значение на доказването в този случай
е оправдано с оглед превантивната и обезщетителна функция на
отговорността за разноските по делото.6
3. Процедура по намаляване на адвокатския хонорар
3.1. След конституиране на длъжника в изпълнителното производство като
процесуална страна съдебният изпълнител е длъжен да изготви и изпрати
на задълженото лице покана за доброволно изпълнение. В нея се посочва
както задължението по изпълнителния лист, така и общият размер на дълга
към момента на изготвяне на поканата за доброволно изпълнение. Посочва
се и приетото за принудително събиране адвокатско възнаграждение. От
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момента на получаване на поканата за длъжника възниква възможността
да обжалва постановлението на съдебния изпълнител (а не поканата за
доброволно изпълнение), уважаващо искането на взискателя за събиране
на адвокатския хонорар.
Съществена особеност на постановлението на съдебния изпълнител
досежно адвокатското възнаграждение е, че актът се явява пряко
изпълнително основание, което не се нуждае от инкорпориране в
изпълнителен лист – така Определение № 714 от 22.10.2013 г. по ч.т.д. №
3025/2013 г. I т.о. на ВКС.
Основанието за обжалване е чл. 435, ал. 2 вр. чл. 78, ал. 5 ГПК.
Последната законова разпоредба се намира в общата част на ГПК, затова в
съдебната практика безспорно е прието, че същата е приложима не само
към исковия процес, но и към изпълнителното производство.
Според мен по своя правен характер тази законова възможност за
обжалване на постановлението на съдебния изпълнител може да се
възприеме като упражняване на преобразуващо право, с което длъжникът
чрез едностранно волеизявление цели изменение на съществуващото
деликтно правоотношение между него и взискателя.7 Правната промяна
обаче настъпва по силата на съдебен акт.
Следва да се подчертае, че преобразуващото право на длъжника
може да бъде упражнено по два начина – или чрез искане към съдебния
изпълнител, който има правомощието да измени постановлението си за
приемане на разноските и по този начин да внесе правна промяна в
правоотношението между длъжника и взискателя, или пряко да бъде
адресирана жалба до компетентния окръжен съд, в която да се отправи
искане за отмяна на постановлението на съдебния изпълнител поради
незаконосъобразност. Двете възможности се намират в съотношение на
алтернативност.
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По отношение на това заключение съществува противоречива
съдебна практика. В някои съдебни решения – Определение гр.д. 10039 от
16.04.2013 г. на Габровския окръжен съд и Определение № 213 от
31.03.2011 г. по в.ч.гр.д. № 150/2011 г. на Варненски апелативен съд,
съдилищата приемат, че длъжникът задължително следва да отправи
искането си първо до съдебния изпълнител. Едва при наличието на отказ
за намаляване на адвокатския хонорар длъжникът може да обжалва отказа
на съдебния изпълнител, а не постановлението за приемане за събиране на
адвокатското възнаграждение. От посочените съдебни решения може да се
направи извод, че двете възможности се намират в съотношение на
евентуалност.
Според мен тази практика е много опасна и следва да бъде
пресечена още в зародиш. Гореизложеното становище не почива на
законова основа, а представлява опит за обосноваването на теза, която
довежда до неправилното заключение, че законът изрично поставя такова
изискване пред длъжника. В нито едно от посочените съдебни решения
обаче съдебните състави не се позовават на законова разпоредба и не
изграждат тълкувателна конструкция, която да даде представа на какво
основание са стигнали до заключението, че двете възможности се намират
в условията на евентуалност.
Предвид изложеното считам, че този извод категорично не може да
бъде подкрепен и на длъжника следва да бъде признато правото на избор.
Независимо коя от двете алтернативи ще бъде избрана,
искането/жалбата следва да бъде отправено в законово определения
едноседмичен преклузивен срок (арг. от чл. 436, ал. 1 ГПК), спазването на
който е условие за допустимост.8 Началото на този срок започва да тече от
момента на първото съобщаване на длъжника за приемане събирането на
адвокатския хонорар – в началото на изпълнителното производство това
безспорно е моментът, в който е получена поканата за доброволно
изпълнение. За упражняване на правото в срок се следи служебно. Едва
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тогава се преминава към разглеждане на искането по неговата
основателност.
Нека разгледаме особеностите на двете алтернативни възможности.
3.2. В първата хипотеза съдебният изпълнител е длъжен да разгледа
адресираното до него искане и да предостави копие от същото на
взискателя, който може да вземе становище. Ако взискателят изрази
съгласие за намаляване на възнаграждението, тогава съдебният изпълнител
е длъжен да се подчини на волята му и уважава молбата на длъжника.9
В практиката на ВКС се приема, че ако взискателят не даде съгласие
за намаляване на адвокатското възнаграждение, тогава съдебният
изпълнител разполага с правомощие да го редуцира – така Определение
403 от 01.12.2008 г. по ч.гр.д. № 1762/2008 г., V г.о., ВКС и Определение
№ 170 от 25.03.2011 г. по ч.гр.д. № 297/2010 г., IV г.о., ВКС. В мотивите
на съдебните актове се приема следното: „произнасянето на съдебния
изпълнител по разноските, дължими на взискателя в изпълнителното
производство, не е изпълнително действие в тесния смисъл на понятието и
не се обхваща от ограничението по чл. 435, ал. 2 ГПК. Длъжникът по
изпълнението има процесуално право да обжалва постановлението за
разноските, включително отказът на ЧСИ да се произнесе по искането
за намаляването на адвокатско възнаграждение” (курсивът мой – И.
В.).
Считам, че това становище е неправилно. То не държи сметка, че
законовата концепция очертава един единствен ред за внасянето на правна
промяна в постановленията на съдебния изпълнител - производството по
реда на чл. 435 и сл. ГПК. Законодателят мъдро е предвидим възможността
за контрол на съдебните актове да става единствено по реда на
инстанционния контрол, като в този случай окръжен съд се явява втора
инстанция по отношение на постановленията за приемане на разноските,
сред които е и адвокатския хонорар. Не се държи и сметка, че съдебният
изпълнител разполага с лимитиран обем от правомощия – точно толкова,
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колкото законодателят му е предоставил в законовите разпоредби. От този
извод се налага и логичното заключение, че след като никъде в ГПК не
може да бъде открита разпоредба, с която се дава правомощие на съдебния
изпълнител сам да осъществява контрол за законосъобразност на актовете
си, то такава не съществува.
Допълнителна критика към посочената по-горе практиката на ВКС
е и безсмислените резултати, до които води тя – ако се допусне съдебният
изпълнител сам да изменя постановлението си за разноските, то в този
случай отново ще се стигне до обжалване на акт на съдебния изпълнител,
тъй като за взискателя ще се породи възможността да обжалва това
действие на основание чл. 435, ал. 1 ГПК.
Предвид изложеното считам, че в бъдеще задължителното за
съдилищата становище на ВКС следва да бъде изоставено и съдебната
практика да се ориентира към по-опростената и далеч по-изчистена
конструкция на проверката за законосъобразност на действията и
бездействията на съдебния изпълнител по функционален признак.
Въпреки изложената критика следва да се има предвид, че съдебната
практика към настоящия момент е константна и ако съдебният изпълнител
постанови отказ, тогава следва да се изпрати съобщение за това негово
действие на страните в процеса. От момента на неговото получаване за
длъжника се поражда възможността да обжалва отказа на съдебния
изпълнител по реда на чл. 435 и сл. ГПК пред окръжен съд.
В този случай допустимостта на жалбата се преценява, на първо
място, предвид подаване на първоначалното искане, адресирано до
съдебния изпълнител, в законовоустановения едноседмичен срок по чл.
436, ал. 1 ГПК от момента на съобщаване приемането за събиране на
адвокатския хонорар. Ако в този срок длъжникът не е обжалвал
постановлението по приемане на адвокатския хонорар, а впоследствие е
отправил искане до съдебния изпълнител и е получил отказ за намаляване,
тогава жалбата му ще е недопустима – така Определение № 588 от 30.03.
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2011 г. по ч.гр.д. № 47 от 2011г., Г.О., 4-ти състав на Софийския
апелативен съд.
Съдът следва да извърши проверка, на второ място, и за подаването
на жалбата в едноседмичен срок от съобщаване на отказа на съдебния
изпълнител.
Следва да се подчертае, че тези две процесуални действия на
съдебния изпълнител са взаимосвързани, но съществуват самостоятелно.
Причината за наличие на двойна проверка е, че първата по ред е пряко
относима към първичното постановление за приемане събирането на
адвокатското възнаграждение, докато втората по ред е относима към
новото, вторично постановление, с което се отказва редуциране. Без
надлежно упражняване на първото по ред искане се губи „основата” на
валидното упражняване на впоследствие адресираната жалба до окръжен
съд.
Едва при констатация за допустимост на жалбата се преминава към
проверка по основателността й. Окръжният съд проверява
законосъобразността на отказа на съдебния изпълнител досежно липсата,
респ. наличието на установения в чл. 78, ал. 5 ГПК критерий за редуциране
размера на адвокатския хонорар – прекомерността му, имайки се предвид
практическата и правна сложност на делото.
Преценката за законосъобразност се извършва при отчитане на
момента на постановяване на отказа на съдебния изпълнител, а не на
подаване на жалбата до окръжен съд. Последващи действия и бездействия
на длъжника след този момент са правно ирелевантни в контролноотменителното производство пред окръжен съд.
3.3. Във втората хипотеза длъжникът адресира жалба директно до окръжен
съд, съвпадащ с района на действие на съдебния изпълнител, в което
отправя искане за редуциране на адвокатския хонорар. В този случай
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предмет на обжалване е постановлението на съдебния изпълнител за
приемане принудителното събиране на адвокатския хонорар.
Жалбата се подава чрез съдебния изпълнител, който я администрира
в „разумен срок“ към окръжен съд.10 На основание чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл.
261 ГПК тя трябва да съдържа определени реквизити и принадлежност11.
Ако жалбата съдържа нередовности, на основание чл. 262, ал. 1 ГПК
съдебният изпълнител я оставя без движение и дава на жалбоподателя
едноседмичен срок за тяхното отстраняване. Ако те не бъдат отстранени в
срок, тогава съдебният изпълнител не администрира жалбата, а я връща на
длъжника – така Решение по ч.гр.д. № 2038 от 2014 г. на Пловдивския
окръжен съд.
При администриране на жалбата съдебният изпълнител предоставя
на съда и възражение от взискателя, ако такова е било предоставено в
тридневен срок от момента на получаване на препис от жалбата; мотиви на
съдебния изпълнител; копие от изпълнителното дело. Целият комплект се
администрира в цялост от съдебния изпълнител.
След неговото постъпване в съда се дава входящ номер на жалбата и
се образува гражданско дело, в рамките на което съдът извършва проверка
за законосъобразност на действията на съдебния изпълнител досежно
постановлението
за
приемане
събирането
на
адвокатското
възнаграждение. Заседанията на съда се провеждат в тричленен състав –
така Тълкувателно решение № 3 от 12.07.2005г. по тълк.д. № 3/2005 г.,
ОСГТК на ВКС, при закрити врата и без призоваване на страните. Съдът,
наред със съдебния изпълнител, следи служебно за редовност на жалбата.
Съдът следи служебно и за допустимостта й. При констатирана
недопуснимост на жалбата, тя се оставя без разглеждане, като в този
случай се произнася с определение, което подлежи на обжалване пред
съответния функционално компетентен апелативен съд.12
Съдът преминава към разглеждането й по основателност едва при
констатиране на редовността и допустимостта на жалбата. Проверката по
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основателност аналогична с посочената по-горе, каквато се извършва при
обжалване на отказа на съдебния изпълнител за редуциране на адвокатския
хонорар. Съдът е длъжен да се произнесе в едномесечен срок от образуване
на гражданското дело, като решението му е окончателно и не подлежи на
обжалване.
4. Актуални въпроси на намаляването на адвокатския хонорар
Процедурата по намаляване на адвокатския хонорар има своите
специфики, които се определят от особеностите на изпълнителното
производство. Тук бих искал да отбележа няколко въпроса, които са пряко
или косвено свързани с процедурата по редуциране на адвокатския
хонорар и са от съществено практическо значение. Някои от тях
представляват интерес и с оглед на бъдещото развитие на общата
концепция на отговорността за разноските в гражданското
съдопроизводство.
4.1. Проблематичният въпрос за момента, в който се извършва
преценката за прекомерност
В исковия процес съдът има възможност да направи цялостна
преценка на фактическата и правна сложност на делото и с оглед на това
да редуцира адекватно прекомерния адвокатския хонорар. Причината за
това е, че съдът се произнася по въпроса за намаляване на хонорара на
адвоката в края на делото пред съответната инстанция, което му дава
обективна представа за фактическата и правна сложност на делото, както
и за извършените действия от процесуалния представител.
В изпълнителния процес не е така. Причината за това е наличието на
преклузивен срок по чл. 436, ал. 1 ГПК за упражняване на правото да се
обжалва постановлението на съдебния изпълнител, с което се приема за
събиране адвокатското възнаграждение. Не без значение са и
многобройните примери от практиката, в които длъжникът не желае
доброволно да плати задължението си и всячески възпрепятства
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принудителното изпълнение. Поради тези причини, според мен, няма как
съдът или съдебният изпълнител да извърши цялостна и адекватна
преценка за фактическата и правна сложност на изпълнителното дело. Това
заключение се извежда и от възприетите критерии в съдебната практика,
подчиняващи преценката на следните показатели: процесуалното
поведение на страните, действително извършените изпълнителни действия
и тяхното естество, активността на адвоката по време на висящността на
делото – така Решение № 170 по в.гр.д. № 3913/2013 г. VII гр. с-в на
Пловдивския окръжен съд.
Както подчертах, преценката следва да е обективна и цялостна.
Такава безспорно не може да бъде извършена още при образуване на
изпълнителното дело, а едва в момента, в който за съда е видно, че
задължението на длъжника е погасено.
Предвид изложеното, следва да се подкрепи изразеното становище в
Решение № 552 от 26.04.2011г. по гр. д. № 775 от 2011г., г.о. на
Варненски окръжен съд,13 че преценката за адекватност на
договорения от взискателя адвокатски хонорар с извършената правна
услуга би могла да бъде направена едва при приключване на
изпълнителното производство.
В подкрепа на становището ми е и още едно съдебно решение, в
което недвусмислено се приема, че жалбата срещу постановлението на
съдебния изпълнител още в началото на процеса, когато задължението не
е погасено, е неоснователна – така Решение по гр.д. 578 от 20.10.2014 г.,
Г.О. на Врачанския окръжен съд.
4.2. Каква съвкупност от действия на адвоката следва да се вземе
предвид при преценката за прекомерност?
Въпросът е дискусионен с оглед на момента, който следва да се
отчете като критерий за преценка – дали това е денят на подаването на
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жалба от длъжника, или е денят на постановяването на акта, с който се
редуцира/отказва намаляне на адвокатския хонорар.
Според мен от съществено значение по този въпрос е Решение № 10960
от 24.09.2014г. по ч.гр.д. № 13495 от 2014г., Г.О., II-г въззивен с-в на
Софийския градски съд. В него съдът посочва като критерий за преценка
както извършените действия от адвоката пред съдебния изпълнител, така
и процесуалното представителство, което адвокатът осигурява в
рамките на производството по обжалване на действията на съдебния
изпълнител.
В горепосоченото решение съдът аргументирано отказва да намали
адвокатския хонорар, като взема предвид липсата на плащания от
длъжника по делото, както и процесуалното представителство от адвоката
в рамките на контролно-отменителното производство.
4.3. Отговорността за заплатения адвокатски хонорар – солидарна или
разделна?
Поставеният въпрос е от значение с оглед на възможността при двама
или повече длъжници да се предяви претенция само от един от тях за
намаляване на адвокатския хонорар. Ако се приеме, че отговорността е
разделна, тогава всеки ще може да иска намаляване само на припадащата
му се част. Ако тя е солидарна, тогава всеки един ще има правен интерес
да обжалва цялостния размер на претендирания адвокатски хонорар.
По въпроса има противоречива съдебна практика на съдилищата. В
Определение № 778 от 18.11.2014 г. по ч.гр.д. № 576/2014 г. на
Варненския апелативен съд, Решение по гр. д. № 67 от 25.07.2011 г. на
Балчишкия районен съд, Определение № 414 от 01.06.2011 г. по ч.гр.д.
№ 413/2011 г. на Пазарджишкия окръжен съд се приема принципната
позиция по отношение на отговорността за разноски, че тя е разделна, тъй
като в закона няма изрично посочване за нейната солидарност по смисъла
на чл. 121 ЗЗД. От друга страна, противоположната хипотеза е обоснована
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в Решение № 144 от 19.07.2010 г. в.гр.д. № 178/2010 г. на Сливенския
окръжен съд и Решение от 07.06.2013 г. по гр.д. № 451/2011 г. на
Великопреславския районен съд, в които на отговорността за разноски е
погледнато като на деликтна, а на заплатения адвокатски хонорар като на
вреди. В посочените съдебни решения е присъдено солидарно заплащане
на разноските по делото.
Според мен отговорът на поставения спорен въпрос следва да се даде
с оглед на характера на отговорността за разноски в изпълнителното
производство, сред които е и заплатеният адвокатски хонорар. Както вече
посочих, тя е гражданска, по-точно деликтна, а заплатеното адвокатско
възнаграждение по своя правен характер е вреда, която увеличава пасива
на взискателя.14 Следователно, към конкретния въпрос са приложими
разпоредбите на гражданското законодателство и при липсата на
специални разпоредби в ГПК е в сила общото правило, че при
наличието на двама или повече длъжници, конституирани в
изпълнителното производство, на основание чл. 53 ЗЗД те отговарят
солидарно за направените разноски, независимо дали са солидарни
или разделни длъжници по изпълнителния лист.
От този извод се налага и заключението, че всеки един от
длъжниците има правен интерес да направи възражение за
намаляване на цялостния размер на адвокатското възнаграждение.
4.4. Дължи ли длъжникът законна лихва върху заплатения адвокатски
хонорар?
Въпросът е от съществено практическо значение с оглед на всички
произнасяния на съда и съдебния изпълнител по отношение на
принудителното събиране на адвокатското възнаграждение. По
поставеният въпрос е налице противоречива съдебна практика на ВКС.
От една страна, по този принципен въпрос има изрично произнасяне
в Определение № 88 от 24.02.2011 г. по ч.гр.д. 52/2011 г., III г.о., ВКС, в
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което се приема, че отговорността за разноски не е деликтна и предвид този
извод е направено заключение, че върху заплатеното адвокатско
възнаграждение не се присъжда законна лихва.
От друга страна, според мен това становище следва да се счита за
преодоляно предвид Решение № 189 от 20.06.2014 г. по гр.д. № 5193 от
2013 г., IV г.о., ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК, в което
категорично е прието, че отговорността за разноски е деликтна. От него
може да се направи извод, че освен заплащане на платения адвокатски
хонорар длъжникът дължи на основание чл. 86 вр. чл. 84, ал. 3 ЗЗД и
заплащане на законна лихва върху приетото за събиране адвокатско
възнаграждение.15
Считам обаче, че както в исковото производство, така и в
изпълнителното, не е приложимо задължителното за съдилищата
становище, че моментът, от който се дължи законната лихва, е денят на
непозволеното увреждане – така Решение № 118 от 08.06.2010 г. по гр.д.
2414 от 2008 г., III г.о., ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК.
Според мен прилагането на това принципно положение е неприложимо
поради това, че изискуемостта на вземането за разноски настъпва с
постановяването на акта на съдебния изпълнител.
4.5. Въпросът за предявяването на искане за присъждане на законна
лихва
Въпросът може ли искането на взискателя за присъждане на законна
лихва върху приетото за принудително събиране адвокатско
възнаграждение да бъде предявено в изпълнителното производство е
спорен и към настоящия момент не е бил поставян.
От една страна може да се обоснове становище, че искането за
присъждане на законна лихва се предявява по принцип като кумулативно
съединен иск в исковото производство и се събира в изпълнителния процес
предвид изричното инкорпориране на изпълняемото право в
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изпълнителния лист. Това становище се подкрепя и от утвърдената
доктрина – поначало в изпълнителния процес е допустимо събирането на
законна лихва, когато това вземане е инкорпорирано в изпълнителния лист.
От друга страна, на това становище може да се възрази, че след като
постановлението на съдебния изпълнител за разноските представлява
пряко изпълнително основание – така Определение № 714 от 22.10.2013
г. по ч.т.д. № 3025/2013 г. I т.о., ВКС, то произнасянето в него и за
законната лихва ще даде основание за принудителното събиране и на тази
сума.
Според мен и двете становища са логични, но по-правилно е първото.
Искането на взискателя не може да се съедини кумулативно към искането
за принудително събиране на адвокатския хонорар и да бъде събрано в
рамките на висящото изпълнително дело. Съдебният изпълнител не следва
да разполага с правомощието да се произнася по предявено искане за
законна лихва върху претендирания адвокатски хонорар.
Въпреки изложеното считам, че няма пречка да бъде признато
правото на взискателя искът за присъждане на законна лихва да бъде
предявен в отделно исково производство и след неговото присъждане
взискателят да се снабди с нов изпълнителен лист и да премине към
неговото принудително събиране. В подкрепа на това становище е и
доктрината16, в която правилно се отбелязва, че по отношение на иска за
законна лихва при непозволено увреждане за съда е от значение
единствено установяване на вземането и деликтния характер на
увреждането. Безспорно в това отношение за съда няма да има пречка да
установи наличието на постановление за приемане принудителното
събиране на адвокатския хонорар, в който момент е настъпила
изискуемостта на вземането за непозволено увреждане.
Считам, че може да се обмисли и de lege ferenda включването на изрична
разпоредба в ГПК, уреждаща възможността да се претендира и законна
лихва върху заплатените разноски в гражданския процес.
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5. Извод

От изложеното в статията може да се направи заключение, че
редуцирането на адвокатския хонорар в изпълнителното производство е
пряко обвързано с изискванията в разпоредбата на чл. 78, ал. 5 ГПК, която
се намира в общата част на ГПК и е приложима и към изпълнителния
процес. Може да се изведе и извод, че разпоредбата не съществува
самостоятелно и откъснато от останалите разпоредби, регулиращи
правомощията на съдебния изпълнител и съда в контролно-отменителното
производство по чл. 435 и сл. ГПК, а взаимодейства с тях и внася
съществени качествени и количествени изменения в изградената законова
концепция в исковия процес. Поради тази причина безспорно може да се
каже, че е налице изграждането на оригинална правна конструкция, която
поставя множество непоставяни и неизследвани до този момент
проблематични въпроси, които съдържат висок заряд на дискусионност.
Общото между всеки един от поставените в настоящата статия
въпроси е, че те са от съществено значение за правната регулацията на
деликтното правоотношение между взискателя и длъжника, както и за
процесуалните действия на съда и съдебния изпълнител. За тях следва да
се държи сметка при всеки спор, породен на основата на чл. 78, ал. 5 ГПК.
Към настоящия момент повечето от тези въпроси се решават
противоречиво или неправилно от съдилищата. Поради тази причина в
заключение темата следва да бъде оставена отворена за дебат, който да
стимулира и подтикне съдебната практика към обединяването около
единно становище, създаващо правна сигурност.
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Искове за признаване за установено, че длъжникът не дължи поради
погасяване по давност на вземането
Васил Петров
[Публикувано на: 13.09.2015 г.]
1. Увод в проблема
В съдебната практика се предявяват искови молби от длъжника по
едно облигационно правоотношение, с които той моли съда да признае за
установено, че не дължи на кредитора претендирана от последния сума
поради това, че вземането се е погасило по давност.
Такива искове обикновено се предявяват срещу доставчик на
комунални услуги – дружества за продажба на ел. енергия, топлинна
енергия, водоснабдяване, телекомуникационни услуги и др., с оглед
обстоятелството, че съгласно Тълкувателно решение от 18.05.2012 г. по
тълк.д. № 3/2011 г., на ОСГТК на ВКС, вземанията на сочените кредитори
представляват „периодични плащания“ по смисъла на чл. 111,б. „в“ ЗЗД и
се погасяват с кратката тригодишна давност, и с оглед практиката на такива
дружества да не „отписват“ от партидата на длъжника стари задължения.
Ищецът не оспорва, дори изрично признава, че е получил доставената от
кредитора услуга и че последният е имал вземане за стойността й, но
твърди, че поради бездействието на кредитора да потърси събиране на
вземането в предвидения от закона давностен срок вземането се е погасило
по давност и затова длъжникът предявява отрицателен установителен иск
да бъде признато за установено, че не дължи на своя кредитор сумата, на
която се равнява вземането.
Ищците изтъкват различни факти, с които се опитват да обосноват
правен интерес от тези искове:
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- кредиторът изпраща писма, фактури и изобщо покани за плащане на
погасените по давност суми, което било достатъчно, за да обоснове
правния интерес от иска;
- кредиторът отказва да приеме на каса плащане на непогасените по
давност, по-нови задължения, а искал да бъдат платени старите, погасени
по давност задължения, поради което предявеният иск бил средство да се
принуди кредиторът да „отпише“ старите задължения;
- длъжникът проверява на интернет страницата на кредитора задълженията
по открита от кредитора „партида“ и там фигурират старите, погасени по
давност задължения, което му създавало душевни терзания, а с
уважаването на иска се целяло да бъдат отписани старите задължения;
- кредиторът можело да образува заповедно дело, по което длъжникът да
пропусне да направи възражение, включително поради връчване на
заповедта по реда на чл. 47 ГПК, поради което ищецът „превантивно“
правел възражение за давност, което можело да стане само по исков ред.
Преди да обсъдя въпроса в кои случаи е налице интерес у длъжника за
предявяване на такъв иск, се налага да разгледам принципния въпрос за
естеството на иска в рамките на системата от искове, достъпни на правните
субекти за защита на субективни граждански права у нас.
2. Искова защита
Българското право познава три вида искове – осъдителни (чл. 124, ал.
1, пр. 1 ГПК), установителни (чл. 124, ал. 1, пр. 2 и пр. 3 ГПК) и
конститутивни (чл. 124, ал. 3 ГПК). Установителните искове могат да имат
за предмет съществуването или несъществуването на едно правно
отношение или на едно право.
Съобразно господстващото становище в теорията (вж. Велинов, Л.
Погасителната давност по българското частно право. С., 2007, 14-27) и в
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съдебна практика (мотивите на т. 6, абз. 3 от Тълкувателно решение от
04.01.2001 г. по тълк.д. № 1/2000 г., ОСГК на ВКС) погасителната давност
е материалноправен институт, изтеклата давност не води до погасяване на
самото вземане, а на възможността да бъде принудително изпълнено.
Вземането продължава да съществува като естествено и длъжникът – да
дължи, но възможността да бъде изпълнено е ограничена само до
доброволното му изпълнение – чл. 118 ЗЗД.
От това не следва, че искове за признаване за установено, че
длъжникът „не дължи“ поради погасяване по давност на вземането на
кредитора, са недопустими. Ако длъжникът поддържа тезата, че след
погасяването по давност кредиторът губи субективното си право на
вземане, т.е. че изтеклата давност води до прекратяване изобщо на
субективното право на кредитора, искът е допустим и съдът по съществото
на спора следва да отговори на доводите на ищеца.
От това следва обаче, че иск за признаване за установено
несъществуването на вземането на кредитора е неоснователен. Искът е
неоснователен на самите твърдения, при които е предявен – вземането
продължава да съществува, но е придобило ново качество – станало е
естествено вземане. Макар в съдебната практика да битува диспозитивът
на отрицателните установителни искове за вземания „не дължи“, такъв
диспозитив ГПК не познава – предмет на отрицателния установителен иск
е несъществуването на едно право, на едно вземане.
Струва ми се, че исковете при останалите наведени от длъжника
твърдения за наличие на правен интерес са недопустими:
Изпращането на писма, фактури и изобщо покани за плащане на
погасените по давност суми от кредитора свидетелства, че кредиторът
поддържа, че има такова вземане към длъжника. Но по това спор няма – и
длъжникът признава, че такова вземане е налице, а оспорва само че то
впоследствие е погасено по давност. Право на кредитора е да кани
длъжника сутрин, обед и вечер да му плати и погасените по давност
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вземания, а на преценката на длъжника е дали да плати тези съществуващи
вземания. Фактът, че кредиторът кани длъжника да плати погасени по
давност вземания, не означава, че кредиторът оспорва те да не са погасени
по давност – напротив, кредиторът е пределно наясно, че тези вземания са
погасени по давност, но продължава да се надява да получи плащане от
длъжника – което е негово право.
Несериозно е да се поддържа, че душесмутът на длъжника от това,
че кредиторът не е отписал счетоводно погасените по давност е достатъчно
за предявяване на иск за признаване за установено, че длъжникът „не
дължи“ задълженията, които длъжникът си следи в интернет страницата на
кредитора.
Несериозно е да се поддържа, че е налице правен интерес от
„превантивното“ възражение за давност чрез отрицателен установителен
иск от длъжника пред възможно бъдещо заповедно дело на кредитора.
Обосноваване на интерес от съдебно установяване на погасяването по
давност на вземанията, предмет на предявените искове, с твърдения за
бъдеща небрежност, свързана с пропускане от страна на длъжника на срока
за възражение по чл. 414, ал. 2 ГПК при евентуално развило се заповедно
производство, е лишено от правни съображения (решение № 63 от
24.02.2015 г. по в.т.д. № 83/2015 г., Окръжен съд-Варна), тъй като
възражението за давност е отбранително средство на длъжника, а
бъдещата, хипотетична небрежност на длъжника не може да го ползва.
3. Положителен установителен иск за правно качество „естествено“ на
вземането
Правен интерес от самостоятелното установяване погасяването по
давност на вземания, т.е. на правното качество „естествено“ на
задължението, съществува при исковете по чл. 254 ГПК (отм.) по
отношение на вземания на ответника, за които е издаден изпълнителен
лист на несъдебно изпълнително основание по чл. 237 ГПК (отм.), тъй като
с тези нарочно уредени в закона искове се парира изпълнителната сила на
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несъдебното изпълнително основание и в крайна сметка се стига до
прекратяване на изпълнителния процес (неслучайно, преди изричното им
уреждане в ГПК (отм.) като установителни, в по-старата доктрина при
действието на ЗГС от 1930 г. е преобладавал възгледът, че исковете не са
установителни, а конститутивни – за постановяване не недължимост на
вземането или погасяването му по давност, а за прекратяване на
изпълнителния процес – вж. спора у Сталев, Ж. Исковата защита на
длъжника срещу принудителното изпълнение. С., 1948, с. 183 и сл.).
Исковете, които коментирам тук, не са такива, тъй като ищецът не
твърди ответникът да се е снабдил с изпълнителен лист на основание
извлечение от счетоводните си книги при действието на ГПК (отм.).
Недопустимостта на искове за „недължимост“ на суми поради погасяване
по давност, за които не е издаден изпълнителен лист на несъдебно
изпълнително основание по чл. 237 ГПК (отм.), се поддържа и в най-новата
доктрина – Тихолов, Ст. Върху основните схващания за същността на
погасителната давност по Закона за задълженията и договорите в
българската правна теория след 1947 г. – Адвокатски преглед, 2015, № 45, с. 41, бел. № 12.
Правен интерес от самостоятелното установяване погасяването по
давност на вземания, т.е. на правното качество „естествено“ на вземането,
би могъл да се признае и ако действително между страните по
материалното правоотношение – кредитор и длъжник – съществува спор
относно това дали едни вземания са погасени по давност, т.е. ако
кредиторът освен че иска от длъжника и го кани извънсъдебно да плати
дадени вземания, твърди и, че те не са погасени по давност, а длъжникът
отказва да плати именно защото счита, че те са погасени по давност.
Намирам, че е допустим иск за признаване за установено в отношенията
между кредитор и длъжник, че вземанията на първия са станали
естествени, тъй като макар да съществуват, са погасени по давност. Вярно
е, че такъв иск за установяване на правното качество на едно вземане не е
изрично предвиден в чл. 124, ал. 1 ГПК (искът не е за признаване
несъществуването на право на принудително изпълнение за погасените по
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давност вземания на кредитора, защото това право не е гражданско
субективно право, а гражданският съд може да разглежда спорове само за
такива права), но за допустимостта му не намирам основания за съмнения.
Правната квалификация на един такъв иск би била чл. 124, ал. 1, пр. 2 ГПК,
т.е. той би бил положителен установителен иск.
Правен интерес от такъв иск обаче не може да бъде изведен от
твърденията на ищеца, че ответникът отказва да приеме на каса плащане
на непогасените по давност, по-нови задължения, а иска да бъдат платени
старите, погасени по давност задължения. Подобно поведение на
кредитора представлява хипотеза на забава на кредитора, срещу която
законът дава достатъчно права на длъжника – чл. 96-98 ЗЗД. То може да
представлява и злоупотреба с монополно положение, но не обосновава
правен интерес от иск пред гражданския съд, освен ако кредиторът не
твърди действително, че вземанията не са погасени по давност. Правен
интерес от установителен иск е налице при правен спор, т.е. разногласие в
правните становища на страните по правоотношението относно
съществуването на правото или неговите правни качества.
4. Заключение
В заключение е видно, че искове за „недължимост“ на парични
задължения поради тяхното погасяване по давност биха били в огромното
число или недопустими, или неоснователни. Същевременно такива искове
никак не са малобройни в съдебната практика. На какво дължим това? Има
няколко причини:
Голяма част от страните и по-скоро адвокатите по инерция
продължават на предявяват такива искове (а някои съдилища и да ги
уважават!) при спомена за исковете по чл. 254 ГПК (отм.) по отношение на
вземания на ответника, за които е издаден изпълнителен лист на несъдебно
изпълнително основание по чл. 237 ГПК (отм.), които искове обаче, освен
че са изрично предвидени в закона, имат съвършено различно
предназначение и функция от исковете, които коментирам.
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Други предявяват такива искове, неразбирайки същността на
погасителната давност като отбранително средство за защита на длъжника
по едно облигационно правоотношение, а не като „нападателно“ такова,
което може да послужи за предявяване на иск.
Накрая има и такива, които предявяват подобни искове с пълното
съзнание, че те са злоупотреба с право. Искови молби с ответник
монополист на битово-комунални услуги и с искане за „отписване на
погасени по давност задължения“ зачестиха след изменението на
минималните размери на адвокатските възнаграждения по Наредба №
1/2004 г. с ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.
Очевидно е, че подобни искове се предявяват нерядко с цел да се
спечелят разноски за адвокатски хонорар от ответника монополист на
битово-комунални услуги: след като не може да има спор коя е
приложимата норма за определяне на давностния срок при наличието на
Тълкувателно решение по въпроса и след като кредиторът действително
кани длъжника да плати погасените по давност задължения, очакването е,
че това е достатъчно за уважаване на отрицателния установителен иск за
„недължимост“ на вземанията и автоматично (чл. 78, ал. 1 ГПК)
присъждане на разноски. Очакването е за спечалване на лесно от правна и
фактическа страна дело и на разноски от монополиста. В действителност
тези искове в големия брой случаи са очевидно недопустими и срещу
предявяването им съдилищата трябва своевременно да реагират.
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Уводни бележки
Институтът на унищожаемостта на сделките1 не е достатъчно
изследван в новата цивилистична книжнина2. На него се отделя внимание
като част от недействителността на сделките. В някой от анализите3 обаче
фокусът попада по-скоро върху нищожността на сделките. Така се създава
илюзията, че спорни въпроси и проблеми в прилагането на общите и
специалните разпоредби няма. В българското законодателство този вид
недействителност е нормирана в разпоредбите чл. 27-35 от Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД). Поради широкия спектър от пороци, по
които една сделка може да се дефинира като унищожаема, в настоящата
статия ще бъде разгледан само един от тях, а именно – грешката. Тя
намира място в чл. 27 и чл. 28 ЗЗД като основание за унищожаемост.
Великият френски юрист Р.Потие отрежда на грешката най-голямо място
сред пороците на волята4. Поради това, както и поради големия набор от
видове грешки, в настоящия труд ще акцентирамвърху въпросите
останали без отговор, както и тези с повече от един верен отговор.5
1. Историческо развитие
1.1. В Древна Гърция
За първи път обяснение за грешката дава Аристотел в неговата
„Никомахова етика“6. В нея обаче той излиза от рамките на договорното
право и изобщо от правото. Неговите разсъждения се отнасят до
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намерението на конкретно лице да извърши определено действие,
изследвано според критерия доколко последното е свободно, ако е
предизвикано от погрешни представи.7 Едва по-късно, повлияни от тази
доктрина, средновековни учени правят по-обстойни юридически
изследвания за грешката. Важно е да се спомене, че теорията на Аристотел
не е правно изследване, а по-скоро е фокусирана върху моралното и
етическото поведение.
1.2. В Древен Рим
През последните столетия на Републиката в римското частно право
се извършили множество промени. До този момент не били познати
реалните и консенсуалните договори. Използвали се само формални
договори т.е negotia stricti iuris, които се тълкуват строго. Това обаче се
оказва пречка за правна защита срещу съглашения, сключени чрез измама
или насилие, както и такива, засегнати от съществена или извинителна
грешка.8 Това е и една от причините да се приемат консенсуалните и
реалните договори. Правата и задълженията, които произхождат от
последните, са били действащи, те били породени въз основа на
изискванията за добросъвестност. Поради тази причина реалните и
консенсуалните договори били наречени negotia bonae fidei.
Едва след приемането им римските юристи започват да обръщат посериозно внимание на волята при сключването на договорите, както и дали
тя бива засегната от пороци. Това води до еволюция в теорията за грешката
– тя вече се приема за правнорелевантна. Тук обаче трябва да се отбележи
нещо много важно: за изказаната по-горе теза има и изключения. Такова
изключение например се намира в D 18, 1, 11, 19, в чийто текст се казва, че
ако купиш девица, която се окаже, че вече е жена, грешка в пола няма.
Грешката обаче е правнорелевантна, ако си мислил, че купуваш момче, а
аз съм ти продал жена.10 Пример за правнорелевантно положение на
грешката е относно субстанцията. При D. 18, 1, 41, 1се вижда следното:
„Посребрена маса поради незнание си ми продал като (сребърна): няма
продажба. “Тук се наблюдава доста интересен проблем, чиято дискусия
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се е водиладълго време. Ако се разгледа още един текст, се отличава
противоположното решение на идентичен казус. Преводът на D.18, 1, 9 е
следният: „...например, ако оцет се продава за вино, мед- за злато, оловоза сребро, дали няма покупко-продажба. Марцел е писал в Шеста книга на
Дигестите, че е налице покупко-продажба, защото съществува съгласие
относно предмета, макар и да има грешка относно субстанцията. Аз не
се съгласявам по отношение на виното, защото то е от същата материя,
стига виното да е резливо. Впрочем, ако виното не е резливо, а от самото
начало е налице оцет като кисел сос, то се приема, че една вещ е
продадена за друга.“ При сходен казус - D. 18, 1, 14 се пише следното„...ако
например и аз смятам че ти продавам, и ти мислиш, че купуваш злато,
макар че то е мед? Когато например сънаследници, продали гривна, която
се смятала за златна, на специална цена на един от наследниците, и се
окаже, че в голямата си част тя е от бронз. Прието е, че е налице валидна
продажба, тъй като се съдържа известно количество злато.“ Случаите
са сходни и в повечето от тях става дума за грешка в предмета и при това
все за вещи, продадени като благородни метали, а всъщност оказали се
имитация. Това показва колко противоречиво е било римското
законодателство, както и нуждата от третирането на грешките по
еднообразен начин. В най-общи линии може да се каже, че според
римското частно право грешката представлявала невярна представа за
действителността, поради което договорът не изразява волята на
страните по сделката. Още едно важно заключение, което следва да се
направи на база разгледаните фрагменти е, че по онова време наличието на
грешка, което влече със себе си опорочаване на съгласието, е прието като
основание за нищожност11. Ако съгласието е опорочено след насилие или
измама, това можело да доведе унищожаване на договора, но не и до
неговата изначална недействителност.
Както беше споменато, римските теоретици скицират основните
моменти на „грешката пречка“ за сметка на „грешката порок“. Тук следва
да бъдат изяснени тези две понятия, както и смисъла от тяхното въвеждане.
Едно от редките обособявания на тези термини прави проф. В.Ганев.12 Като
за начало двете понятия трябва да се разглеждат като родове грешки.
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Грешката-порок обхваща най-голяма част от приложното поле на
унищожаемостта. Това може би е род от грешки, който е най-често срещан.
Същността му се изразява в два аспекта, първият, от които заблуждението.
Вторият момент е убеждението у страната, попаднала в грешка, че
представите ѝ са действителни, макар че това всъщност не е така. Докато
при последния род в европейската цивилистика няма спор за значението
му, не така стоят нещата с грешката-пречка. Както е известно, когато за
един термин има няколко дефиниции, или само една от тях е вярна, или
всичките са неверни. За erreur-obstacle различни дефинции дават френската
италианската и германската доктрина. ФГК няма ясно изразена правна
уредба относно този род грешка. ИГК не прави разграничение между двата
рода и ги приема като общо основание за унищожаемост. Единствено ГГЗ
разграничава двата рода грешки.13 Тук е подходящо да се изясни и
мнението на българската доктрина относно това деление. Последната не
прави разлика между erreur-vice и еrreur-obstacle. Грешката-пречка поскоро е част от приложното поле на едно от основанията за нищожност, а
именно липсата на съгласие14. Еrreur-vice е всъщност терминът, който се
обяснява от „теорията за грешката като симбиоза между убеждение и
заблуждение“ (за нея виж 2.2) Последният институт се развива заедно с
„грешката-пречка“най-вече благодарение на достиженията на френските
юристи през Средновековието. Окончателно двата института се оформят
(макар и непълно) с влизането в сила на “Code Civil des Français“.
2. Понятие за грешката. Фактически състав
В най-абстрактен смисъл понятието „грешка“ в българския език се
приема като нещо, което е станало или не е така, както трябва или не е,
така, както е прието.15 Друг смисъл, който българският език влага на
грешката е използването и за синоним на два термина, а именно „вина“ и
„прегрешение“16. Доколко обаче двете понятия се припокриват и могат ли
да бъдат отъждествени, е доста спорен въпрос, на който би следвало да се
намери отговор.
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За точен и обстоен анализ ще е необходимо да се сравнят
приложните полета на двете понятия. Най-широко в доктрината е
разпространено мнението, което разглежда вината в наказателното и
гражданското право като единно явление17. Друга част от теоретиците
отличават вината в двата правни отрасли.18 Има и група автори, които са
някъде по средата между двете крайности и приемат вината в двата
посочени смисъла според зависи от формата.19 Ще бъдат разгледани
аргументите на общоприетото твърдение, за да се види дали ще издържат
на критика. Тъй като в гражданското право няма легално определение за
вината и нейните форми ще трябва да се види какво казва НК по въпроса.
Той разграничава две форми на вина - умисъл и непредпазливост.20
Деянието е умишлено, когато деецът е съзнавал обществено опасния му
характер, предвиждал е неговите последици и е искал или допускал
настъпването на тези последици – чл. 11, ал. 2 НК. В следващата алинея
се казва: „Деянието е непредпазливо, когато деецът не е предвиждал
настъпването на обществено опасните последици, но е бил длъжен и е
могъл да ги предвиди или когато е предвиждал настъпването на тези
последици, но е мислил да ги предотврати“. Гражданското право обаче
използва термини от рода на недобросъвестност“ (чл. 21, ал. 1 ЗЗД),
„умисъл“ и „груба небрежност“ (чл. 94, ал. 1 ЗЗД), „небрежност“ (чл.247
ЗЗД)21 неслучайно. Разглеждайки вината и грешката през обектива на
унищожаемите сделки е видимо, че се открива доста голяма разлика. За да
бъде видяна във вложения смисъл на двете понятия трябва да бъде даден
отговор на следния въпрос: Представлява ли неправомерно действие
допускането на грешка? Определено тук отговорът е отрицателен.
Посоченото основание се прилага само за частноправни юридически
действия, които са правомерни. Има и автори, които не поддържат това
мнение и смятат унищожаемите договори, сключени въз основа на грешка,
за неправомерни действия22. Това не е вярно. Унищожаемите сделки са
правомерни, докато не се постанови противното. Друг аргумент в защита
на твърдението, че понятията „грешка“ и „вина“ не трябва да се смесват,
се вижда и в самия чл. 28 ЗЗД. В ал. 3 се чете следното: „Страната, която
иска унищожението, е длъжна да обезщети другата за вредите, които й
са причинени от сключването на унищожения договор, освен ако докаже,
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че няма вина за изпадането си в грешка или че другата страна е знаела за
грешката“. От внимателния анализ на посочената разпоредба се вижда, че
вината не е релевантна до момента, в който не се изисква обезщетение за
причинени вреди. Тук отсъствието на вина няма да предпази договора от
„унищожаване“. Ако бъде разгледана и езиковата разлика между двата
термина, ще се открива ясно разграничение между понятията в другите
държави. В Англия например думата за грешка23 е “mistake”, докато за вина
се използва “guiltˮ. В немския език думите са съответно „Irrtum“ и „Schuld“.
На френски език грешката като основание за унищожаемост се обозначава
като “erreurˮ, а за вина се използва думата “fauteˮ.
На базата на изложените аргументи, прибавяйки факта, че тук
се говори за правомерни действия24, става ясно, че за равенство между
„грешка“ и „вина“ не може да се говори.
2.1. Теория за грешката като просто заблуждение
За да бъдат изяснени елементите от фактическия състав на грешката
като основание за унищожаемост на сделките, ще се разгледат двете
субективни теории, които са обширно застъпени в континенталната
доктрина.
Според теорията за грешката като заблуждение, последната е
разминаване между субективната представа и действителната реалност.
Френският юрист Потие определя грешката като вярно възприемане на
нещо невярно. Други известни теоретици (Савини, Пулиати и Карнелути)
също я дефинират по подобен начин, описвайки грешката като случай, при
който съществува невярна представа за действителността.25 В
отменения ЗЗД погрешката26 се приема като лъжливото понятие за нещо.
В България теорията за грешката като психичен факт се приема освен от
доктрината и от практиката27. Съществуват обаче два вида на грешката
като психичен факт. В един от случаите разликата във волеизявлението е
между конкретни представи на волеизявителя и действителността. Така
например човекът Х си купува smartphone, мислейки го за оригинален, а
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всъщност се оказва реплика. При другия в действителността напълно
липсват породените представи от волеизявителя28.
Тезата на Потие е тясно обвързана с обсъжданата. Освен това
теорията за грешката в най-общ характер може да се прилага спрямо
всякакви интелектуални действия29. Днес все още тази теория е
широко застъпена, което дава още една сигурност, върху която
бъдещите изследвания могат да бъдат положени, без опасност целият
институт на грешката като основание за унищожаемост да рухне.
2.2. Теория за грешката като симбиоза между убеждение и
заблуждение
Тази теория надгражда описаната по-горе с още един елемент във
фактическия състав, а именно “misbeliefˮ (убеждение). Освен, че
волеизявителят се заблудил относно обекта, той трябва да има и едно
вътрешно субективно убеждение, че не е изпаднал в грешка и неговите
представи всъщност са действителността. Съгласно посочената теория
убеждението и заблуждението са неразделна част от грешката като
основание за унищожаемост. Тази симбиоза между двата елемента
изгражда у лицето, попаднало в грешка, едно привидно мнение, че не е в
грешка. В действителност обаче въпросното лице, подтикнато от това
съчетание, сключва договор поради грешка. Трябва да се прави разлика
между съмнението и убеждението. Докато последното се явява един
положителен довод, че лицето, попаднало в грешка, всъщност не е в
подобно състояние, то за съмнението не може да твърдим същото. При него
в един бъдещ момент волеизявителят може да осъзнае действителността и
да разбере, че всъщност е бил в състояние на заблуждение. Какво обаче е
значението на втората теория приположение, че вече има една? Теорията
за грешката като заблуждение бива надградена с още един компонент, а
именно субективното убеждение на errans30. Това еднозначно улеснява
доказване нарелевантността на грешката като основание за унищожаемост.
Тази теория се защитава както от правната, така и от философската
доктрина. Според философите грешката също се дели на два подобни
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елемента, единият от които е именно увереност в правилността на
погрешните представи.
3. По-важните грешки според ЗЗД
Тъй като в настоящото изложение е невъзможно да се опишат
всички видове грешки, ще бъде обърнато внимание на някои често
срещани в практиката. Под обектива на изследването ще попаднат както
грешките, заложени в общите норми, а именно чл. 27-28 ЗЗД, така и
специални като напр. тази по чл. 210 ЗЗД и чл.74, ал. 1 ЗН. За по-достъпен
анализ на всяка от грешките ще си служа най-вече с примери от
практиката31, на базата, на които ще се правят изводи. Преди това е
необходимо да бъде направено едно важно уточнение: в настоящото
изложение няма да се коментира спорът32 в българската доктрина за обект
и предмет на правоотношението. Деление ще бъде прието като
неубедително33 и ще се следва тезата, която не разграничава двете понятия.
Това се прави с цел концентриране върху проблема, без изместване на
фокуса.
3.1. Грешка в предмета на договора
За подобна грешка се говори в решение № 142 от 23.06.2011 г. по
в.гр.д. № 209/2011 г., Сливенски окръжен съд. Според въззивния състав:
Само неправилната идея и очаквания на страната не са достатъчни да
доведат до недействителност на договора. Тук законът изисква
погрешната представа да се отнася до съществени качества на предмета34.
Във въпросния случай възможността (или вътрешното субективно
намерение) обектът да се ползва като ресторант не е нито част, елемент от
предмета на договора, нито негово свойство или качество.
3.1.2. Какво ще се случи, ако грешката в предмета се отнася само
до отделна клауза? Може ли само тя да бъде унищожена или това
опорочава целия договор?
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Отговор на тези два въпроса се открива в решение № 169 от
04.06.2012 г. по гр.д. № 950/2011 г. на ВКС, І г.о. На основата на
разрешенията в друго дело35 се дава тълкуване, че „грешката като
основание за унищожаване на един договор представлява несъзнавано
несъответствие между представата на сключващото договора лице с
обстоятелствата, които имат значение при формиране на волята му за
сключване на договора досежно неговия предмет или лицето, с което
същата е сключена. Когато несъответствието се отнася до отделна
клауза, няма пречка само тя да бъде унищожена, без да е необходимо да
се унищожи целия договор тогава, когато тя не е съществена за
сключване на договора.“
3.2. Грешка в лицето
Това е един от малкото термини в българската доктрина, по които
няма спор, inter alia тя е изрично описана в ЗЗД. Фактическият състав
съдържа следните елементи:
a) Формира се грешка – за личността на контрахента (насрещния
волеизявител)
b) Грешката е съществена – т.е. лицето, сключващо сделката, не би го
направило, ако знаеше за нея. Последното е изключение само за
договори сключени intuit personae.
В ЗЗД (чл. 28, ал. 1, изр. 1) се казва, че основание за унищожаване
на сделката е грешка в предмета или в лицето, ако договорът е сключен с
оглед на личността. В решение № 538 от 30.05.2001 г. по гр.д. №
1136/2000 г., ВКС, II г.о., аргументирано се излага тезата, че договорът за
продажба на наследство е опорочен от грешка, ако тя се отнася до
личността на наследодателя36, тъй като негов предмет е наследствената
маса, оставена от определен наследодател. Според решението имотите,
влизащи в наследствената маса, не са предмет на договора и грешката в
това отношение не е релевантна. От този пример е необходимо да се
направи едно много важно разграничение: еrror in personaе по смисъла на
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ЗЗД (чл. 28, ал. 1, пр. 2), не трябва да се смесва с понятието грешка в
личността на наследодателя. В първия случай се говори за лице страна по
договора с errаns, докато във втория самият наследодател няма как да бъде
контрагент. Разграничението има не само теоретично, а и важно
практическо значение. Докато error in persona е правнорелевантна само
при договор intuitu personae, то грешката от втория тип е съществена lrkdhr.
Това е така поради факта, че от наследодателя зависи и обектът на сделка
– наследствените права, преминали към наследника. Изключения или
други по-специални случаи за грешка в личността почти не се срещат37.
Обикновено в практиката рядко се стига до това основание за
унищожаемост, въпреки всичко, при изследването върху грешката трябва
да се хвърли светлина и върху него най-вече заради възможността
договорът да бъде сключен intuitu personae като аргумент от чл. 9, ал. 1
ЗЗД. Пример за такъв договор може да бъде, когато с оглед на личността
на страна по договора (поради факта, че е близък приятел или роднина),
другиятконтрахент сключи сделката при по-малко изгодни условия.
3.3. Грешка в пресмятането. Грешка в количеството
Първото основание за унищожаемост на сделка не е правнозначимо
съгласно императивната разпоредба на чл. 28, ал. 2 ЗЗД. Според нея тази
грешка подлежи на поправяне. Нормотворецът изхожда от тезата, че поважен е истинският смисъл на насрещните волеизявления. Така заложената
теза бива аргументирана от разпоредбата на чл. 20 ЗЗД. Интересен случай
за този вид грешка се вижда в решение от 28.11.1994 г. по арб.д. №
38/1994 г. Накратко в казуса се претендира унищожаемост на договор за
изработка поради допусната техническа грешка. В посоченото решение
обаче АС на БТПП стига до извода, че грешката не е техническа, т.е.
поправима, а всъщност бива окачествена като грешка в количеството.
Според съда „няма пречки един договор да бъде унищожен поради грешка
в количеството (арг. от чл. 28 във връзка с чл. 210 ЗЗД)“. В крайна сметка
обаче по делото не са представени доказателства в тази насока, което води
до отхвърляне на иска. Интересното тук е неясната граница между двете
грешки. Методът, използван от АС на БТПП, е да разграничи грешките,
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оценявайки въздействието им върху волеизявленията на страните по
договора. Моментът е доста важен поради факта, че докато количествената
грешка е основание за унищожаемост, то тази в пресмятането е поправима.
Дотук към изложените основания обаче не може да се пропусне
специалната хипотеза на чл. 210 ЗЗД.Последната е предмет на разглеждане
в определение № 793 от 21.06.2011 г. по гр.д. № 882/2010 г., ВКС, ІІІ г.о.,
с което не е допуснато касационно обжалване по реда на чл. 288 ГПК.В
казуса се разглежда унищожаем договор по смисъла на чл. 210 ЗЗД поради
факта, че ищецът е сключил договор за покупко-продажба на недвижим
имот с площ 1000 кв.м., а в действителност последният е с площ от 609
кв.м., разликата е доста повече от определени в горната разпоредба 1/10. В
крайна сметка касационно обжалване не е допуснато. От горните
аргументи могат да бъдат направени следните изводи: при посочената
особена хипотеза става въпрос за едностранно и извънсъдебно
волеизявление до продавача, с което се прекратява договорът. Законът
брани интересите единствено на купувача, ако другата страна по договора
е допуснала неточности при изчисление на площ. Това е съществен
елемент по договора, върху който се формира волеизявлението на
купувача. Поради това законът ги окачествява като един вид
„неизпълнение на договорните задължения на продавача“38 и затова
предвижда унищожаване на договора. Трябва да се прави разграничение
между горната норма и приложното поле на чл. 87 ЗЗД, поради факта, че
последната предвижда развалянето поради неизпълнение. Друг въпрос
обаче остава без отговор. Може ли да се унищожи договор на основание
ЗЗД (чл. 210), ако отклонението е до 1/10 независимо повече или по-малко?
Тук няма място за друго мнение освен това, че подобно действие е
невъзможно. За този въпрос специалните разпоредби на ЗЗД (в това число
и чл. 210, ал. 2) не важат, което води до общите правила за правото на
договаряне. Взема се предвид, че грешката е поправима за носителя на
потестативното право като аргумент от чл. 87, ал. 4 ЗЗД.
3.4 За грешката като част от особената хипотеза на чл. 74 ЗН
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Посочената разпоредба разкрива доста въпроси, на които е
необходимо да се даде отговор. Според нея „делбата не може да бъде
оспорвана поради погрешка, освен когато при извършването и някой от
сънаследниците е увреден с повече от 1/4 от стойността на дела му“. В
ал. 3 от същия член се прави уточнението че„унищожението не се допуска,
ако преди постановяване на решението от последната съдебна
инстанция делът на увредения бъде допълнен в пари или натура от
останалите сънаследници“. Като за начало е важно да се уточни, че под
„стойността на дела му“ трябва да се разбира неговият размер (например
една стая от четиристаен апартамент), а не икономическата
еквивалентност, измерена в пари39. Оттук започват неизяснените
проблеми. В какво се състои грешката, за която се говори във
въпросната разпоредба? В българската доктрина преобладава мнението,
че законовата уредба трябва да тълкува грешката като изчислителна, т.е. в
пресмятането. За подобно твърдение не може да става въпрос на база
следващите аргументи. Според авторите40 увреждането трябва да се
определи, сравнявайки делбата като цяло с отделните дялове. Определяйки
грешката като такава в пресмятането41, поддръжниците на тази теза
противоречат на изричната разпоредба на чл. 28, ал. 2 ЗЗД, според която
грешка, която се отнася само до пресмятането, не е основание за
унищожение, а подлежи на поправяне. Поради тази причина не се
съгласявам с изложената теза, че грешката при договорите за делба е
грешка в пресмятането. Аргумент в защита на изложеното мнение е и погоре посоченото решение № 713 от 10.01.1996 г. по гр.д. № 740/1995 г.,
ВКС, I г.о. В него се казва, че „Основателността на искането за
унищожението на делбата се предоставя от две кумулативни условия:
1. Когато някой от сънаследниците е увреден с повече от 1/4 от
стойността на дела му.
2. Когато това е резултат на погрешка, която стои вън от
направените отстъпки при свободно формиране на волята му.
Трябва да се изясни, че решението на ВС по никакъв начин не е в разрез с
разпоредбата на чл. 28, ал. 2 ЗЗД.
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3.4.1. Какви са особените мнения по въпроса за грешката в
делбата?
В отменения Закон за наследството, действал до 1949 г., грешката
като основание за унищожаемост на делба също не е правно релевантна.
Поради тази причина се въвежда по изключение възможността делбата
да бъде унищожена поради чрезмерна повреда (laesio enormis)42. В
отменения ЗН (чл. 295), където се съдържа въпросното изключение, се
използва и термина „невярна сметка“. За по-голяма яснота ще се даде
пример. Субектите А, B, C разделят наследство с размер 30000 лв. чрез
делба. Всеки от тях трябва да получи равна част от него, т.е 10000 лв. В
крайна сметка А получава имоти на стойност от 20000 лв., a останалите по
5000 лв. В случая те не могат да унищожат делбата поради „погрешка“ (чл.
74 ЗН) или „невярна сметка и чрезмерна повреда“ (чл. 295 ЗН отм.) От
примера следва, че една неравна и несправедлива делба не може да бъде
развалена. Защо тогава грешката не е възприета като основание за
унищожаемост относно делбата? Според някои теоретици от миналия век
причината за това е, че погрешката пада или върху стойността на
частта, която ще се падне на наследника, или върху размера на дела,
който му се пада.43 В първия случай грешката относно стойността се
смесва заедно с приложното поле на „чрезмерната повреда“. При втория
случай, когато грешката е относно размера на дела, тя може да бъде
обхваната или от обхвата на измамата, или от повредата. Както се посочи
в т. 3.4 императивната норма на чл. 28. ал.2 ЗЗД изрично се казва, че
подобен вид грешка не е основание за унищожаемост. Освен това никъде
в чл. 27-28 ЗЗД не се говори за допълнителни условия подобно на чл. 74 ал.
1 ЗЗД, където страната трябва да е увредена с поне 1/4 от стойността. В
този смисъл това води до заключението, че не става дума за грешка в
пресмятането (арг. от чл. 74, ал. 1 ЗН). Разпоредбата на чл. 74, ал. 1 ЗН найточно може да се квалифицира като случай на „прекомерно увреждане“,
при които се изисква наличието на определена минимална несъразмерност
на престацията, определено минимално „увреждане“ на съделителя.
Съставите на измамата (чл. 29 ЗЗД), заплашването (чл. 30 ЗЗД) или
сключването на договор от фактически неспособния (чл. 31 ЗЗД) са
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„формални“, тъй като не изискват доказването на конкретно „увреждане“
на лицето, чиято воля е било опорочена. В старата теория44 съществува
мнение, което прави разграничение между нищожността на делбата като
„грешка в дяловете“ и унищожаемост поради „чрезмерна повреда“.
Относно нищожността може да се даде следния пример: А и Б правят делба
при равни дялове, мислейки си, че са съсобственици при равни квоти, а
всъщност са съсобственици в различни дялове и всъщност всеки се
разпорежда с дял, какъвто не притежава. За „чрезмерна повреда“ може да
се даде пример, при който А и Б правят делба при действителните дялове,
но при уравняването им или при определяне на имотите, които да бъдат
индивидуална собственост или реална част от такива се получава разлика
от над 1/4 от стойността. Разделението може да бъде прието със
забележката, че днес грешката в дяловете, т.е. грешката в предмета е
основание за унищожаемост.
3.4.2 Приложима ли е нормата на чл. 74 ал. 1 ЗН за съдебната
делба?
Нормата на чл. 74, ал. 1 ЗН е приложима както за доброволната
делба, така и за съдебната. Като аргумент в защита на тази теза може да се
посочи, че никъде в глава пета от ЗН, отнасяща се до делба на наследство
не се прави разграничение между съдебната и доброволната. Разлика не се
прави и в отменения ЗН, както и стария ЗГС. В действащото
законодателство всички разпореждания се отнасят или към доброволната
и съдебната или само за съдебната. Друг аргумент в тази връзка е факта, че
специфична разновидност на договорът за делба – съдебната делба във
формата на спогодба, (чл. 125 ГПК). Съдебната делба във формата на
спогодба е потвърден от съда договор между страните по висящо дело,
с който те чрез взаимни отстъпки уреждат със силата присъдено нещо
изцяло или отчасти правния спор като десезират съда и слагат край на
делото в рамките на постигнатата съдебна спогодба45. Изхождайки от
това, че съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение –
сила на пресъдено нещо и изпълнителна сила, тя не подлежи на обжалване
пред по-горен съд, не подлежи на тълкуване по реда на чл. 251 ГПК, не
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подлежи на допълване по реда на чл. 250 ГПК и допуснатите в нея
очевидни фактически грешки не подлежат на поправка по реда на чл. 247
ГПК. Със съдебната спогодба страните прекратяват един спор като
преуреждат отношенията си по общо съгласие и занапред отношенията им
са такива, каквито ги прогласява спогодбата. Изключение се прави, в
случай че договорът за спогодба е опорочен. Тогава няма пречка този
порок да бъде предявен с иск за прогласяване на нейната нищожност, за
унищожаването й или за обявяване и прогласяване на недействителността
й, както и да бъдат предявени искове за развалянето, отменянето й поради
новонастъпили обстоятелства или при упражняването на други
потестативни права. Това е така поради факта, че както нотариусите, така
и съдът при условията на чл. 574 ГПК проверява единствено
противоречието на закона и добрите нрави, като се произнася с
охранителен акт. Всичко изложено доказва горепосочената теза, че чл. 74,
ал. 1 ЗН би следвало да се прилага независимо от вида делба.
Защитавам мнението, че квалифицирането на вида грешка що
се отнася до делбата е ненужно. Смятам, че подобен вид тълкуване
единствено би затруднило съда при аргументацията46.
3.5 Може ли незнанието на език да бъде квалифицирано като
грешка и договорът да бъде унищожен?
На този интересен въпросът е трябвало да даде отговор АС на БТПП
в решение по м.а.д № 56/1993 г.47. Във въпросния случай ответникът
предявява иск, че договорът е „невалиден“48. До това твърдение той стига
поради факта, че при подписването на договора не знаел добре български
език. Решаващият състав основателно отхвърля иска. В аргументацията си
последният излага тезата, че „Българското материално право не съдържа
нормативна разпоредба, която да дава възможност на страна, подписала
един договор, да го обявява впоследствие за невалиден (нищожен,
унищожаем) за това, че тя „не знаела“ (не владеела) езика, на който е
съставен (вж. чл. 26 и 27 ЗЗД)“. Друг аргумент в тази защита е фактът, че
практиката да се използват преводачи при подобен вид сделки е достъпна
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и често срещана. Освен всичко друго по смисъла на чл. 35 ЗЗД и
разглеждайки фактите по делото, ясно се вижда, че ответникът е потвърдил
договора като действителен. Така и не става ясно на какво основание се
иска обявяване договора за недействителен. Все пак е важно да се
подчертае че ако липсва специално изискване, важи максимата, че
страните могат свободно да изберат езика на своя договор без ограничения,
което е подкрепено както от доктрината49, така и като аргумент от чл. 9
ЗЗД. Освен това, за да се сключи валидно един договор, е достатъчно
съдоговорителите да са запознати със съдържанието му, като не е
задължително всеки от тях да разбира езика на договора50. Не се изяснява
въпросът дали страната по договора е изразила правно обвързваща воля
или не. В различни случаи е възможно налице да бъде липса на съгласие,
водеща до нищожност (арг. от чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД). Освен нищожност
правоприложителят може да прецени, че договорът е засегнат от грешка,
което да доведе до унищожаемост. Доктрината обаче има решение на този
проблем.Има изказано мнение51, че грешката в разбирането на направено
от другата страна предложение трябва да води до унищожаемост на
договора. Въпреки че errans познава езика в конкретния случай не схваща
правилно изразеното от контрахента. За последица от подобна
унищожаемост се сочи и даване на обезщетение по смисъла на чл. 28, ал. 3
ЗЗД. Добавя се уточнението, че участието на трето лице, като например
преводач, е правно ирелевантно. Все пак е важно да бъде уточнено дали
фактическият състав на грешката е изцяло осъществен.
4. Заключение
След направения анализ елементите от фактическия състав на
релевантната грешка като основание за унищожаемост на сделките са
следните:
a) Заблуждението и убеждението да се отнасят до елементи от
фактическия състав на самите сделки;
b) Грешката да е предизвикала сключването на съответната сделка,
т.е. да е съществена.
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Беше разгледано историческото развитие на правния институт за
грешката от древна Гърция до днес. Този анализ беше използван за
разграничение на различните видове грешки. Дефинирайки понятието за
грешка се достигна до извода, че между нея и вината не трябва да се
поставя знак за равенство. Настоящото изложение не претендира за
пълнота и изчерпателност. Основната цел на изследването е да бъде
анализирана, коментирана и обобщена както съдебната практика, така и
теорията, свързана с грешката като основание за унищожаемост. Всичко
това може да бъде от полза при решаване на конкретни казуси, свързани с
този вид недействителни сделки. Inter alia се надявам трудът да предизвика
дискусия, която да доведе до усъвършенстването на теорията и
подпомагане съдебната практика.
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ДАНЪЧНО ПРАВО
Укриване на приходи и доходи като основание за ревизия по
особения ред (чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК)
Стефан Тихолов
[Публикувано на: 27.09.2015 г.]
Възникване и морално-етични възгледи за укриването на данъци.
Естественото право и правният позитивизъм

1. Възникване
Укриването на данъци1 може би съществува като явление и проблем
от момента, в които такива са били наложени от държавата2. От древността
и до наши дни отделният индивид всячески се опитва да избегне или
съществено да ограничи личното си данъчно бреме3.
Това явление все пак не е еднакво разпространено и поставено като
проблем в различните държави – то е по-често наблюдавано в едни страни,
отколкото в други. Причините за това, както по отношение на времето на
проявление, така и по отношение на различните култури и държавна
организация са различни и комплексни. Несъмнено укриването на приходи
и доходи се наблюдава по-често и повсеместно при страни със слаби
икономики, отколкото в страни със стабилен икономически растеж.
Отговорът на въпроса защо индивидите в една държава са посклонни от тези в друга държава да укрият приходите (доходите) си е
важен, за да се разбере индивидуалната мотивация на членовете на едно
общество да прибягнат до укриване на приходите си от облагане.
Укриването на приходи и доходи от облагане е проблем колкото
държавнически, толкова и личен.
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За укриването на данъци през годините са направени редица
проучвания. Голямата част от тях разглеждат проблема от гледна точка на
икономиката и публичните финанси. Малко проучвания са направени по
морално-етичните проблеми, които поставя укриването на приходи и
доходи от облагане, но именно те допринасят в съществена степен да се
разбере основната мотивация на данъкоплатците, за да прибягват до
укриване на данъци, както и защо явлението е по-разпространено в едни
държави, отколкото в други4.
2. Морално-етични възгледи за проблема
През вековете и до днес са се наложили три основни морално-етични
възгледа за укриването на доходите от облагане5.
А. Първата гледна точка – теологическата, е тази, че укриването на
данъци е винаги или почти винаги неетично и неморално. Съществуват три
основни причини за това схващане:
1. Индивидът има морално задължение да заплати на държавата, каквито и
данъци да наложи тя6;
2. Всеки индивид има морални задължения към другите членове на
обществото. Индивидът не следва да ползва благата, които предоставя
държавата без да допринася (чрез плащането на данъци) за осигуряването
на тези блага. Последицата от “безплатното ползване” на държавните блага
е тази, че ако укриващите данъци не плащат своя дял за предоставяните от
държавата услуги, то тогава лицата, които спазват закона, ще са принудени
да заплащат по-голям от справедливия си данъчен дял;
3. Плащането на данъци е разпоредено от Бог като задължение на
индивида. Изобилстват пасажи от Библията, в които това задължение е
ясно и точно заповядано от Бог към човека7. Тази гледна точка не е
популярна сред атеистите, но се поддържа ревностно в редица религиозни
общности.
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Б. Втората гледна точка може да се обозначи като анархистичен подход
към проблема. Това гледище приема позицията, че никога и към никой не
е имало и няма задължение да се плащат данъци, защото държавата е
нелегитимен субект, тя е обикновен крадец, който няма моралното право
да задължи и да отнеме нещо от когото и да било. Според поддръжниците
на тази теория държавата не е нищо повече от мафия, която под формата
на демокрация има своите лидери, избрани от народа. Тук не се разглеждат
морално-етичните норми на укриването на доходи, а се акцентира на
връзката между индивид и държава, укриването на данъци е просто един
от аспектите на тази връзка. Не е налице обществен договор8 – когато няма
изрично индивидуално съгласие да се заплащат данъци не би следвало да
има задължение за заплащането им. По презумпция данъчното облагане
включва неминуемо отнемането на лична собственост чрез сила (принуда)
или чрез заплаха с принуда от страна на държавата и без изричното
съгласие на собственика, така че данъчното облагане отговаря напълно на
дефиницията за кражба. Щом като данъчното облагане е вид кражба от
страна на държавата, то за поддръжниците на тази гледна точка
справедливото индивидуално данъчно бреме за всеки индивид би трябвало
да е нулево
В. Третата гледна точка е, че укриването на данъци може да е моралноетично при определени обстоятелства и ситуация и неморално при други
обстоятелства. Това гледище е преобладаващото в научната литература по
проблема. Според нас нуждата от всеобщо приет еквивалент в едно
общество между благата, които предоставя държавата на индивида, от една
страна и личната данъчна тежест, която следва да понесе всеки индивид, за
да ползва тези блага, от друга страна, предпоставя въпроса за
справедливостта на личния данъчен дял, който всеки трябва да поеме за
личното си и общото благо.
Т.е. когато личната преценка на индивида е, че той понася определено
данъчно бреме, за да ползва предоставените от държавата блага и това
бреме е по-голямо от предоставяните блага (нееквивалентност между
лично данъчно бреме и предоставяни блага) или е по-голямо от данъчното
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бреме на другите индивиди в същото общество за ползването на същите
тези блага(нееквивалентност между личното данъчно бреме и данъчното
бреме на другите членове на същото общество за ползване на еднакви
блага), то тогава се прибягва до укриване на данъци. Факт е, че в силните
и стабилни икономически държави укриването на данъци е явление, което
не е толкова повсеместно разпространено – там е налице сравнителна
еквивалентност, както между личната данъчна тежест, която всеки трябва
да понесе, с предоставяните държавни блага, така и сравнителна
еквивалентност на личната данъчна тежест с тази на другите членове на
обществото по повод ползването на идентични блага. От друга страна, в
слабите и развиващи се страни явлението укриване на данъци е
повсеместно застъпено в почти всички сектори на стопанската дейност и
се използва широко от почти всички индивиди в обществото.
Защо това е така? Според нас защото всеки би сметнал за
несправедливо да плаща повече данъци, отколкото са благата, които
получава от държавата срещу данъците си, както и поради това, че от
гледна точка на индивида е несправедливо той да носи данъчната тежест
за предоставяните от държавата блага, при условие, че други членове на
същото общество ползват същите блага и са освободени или по различен
начин не понасят справедлива и идентична с ползваните от тях блага
данъчна тежест.
4. Естественото право и правният позитивизъм
Предвид многото разбирания и идеали за справедливост у хората се
стига до множество отговори на въпроса какво трябва да бъде правото, за
да е справедливо то. За философията на правото основен е въпроса какво
би трябвало да е истинското, правилното, справедливото право.
За юридическия позитивизъм е важен въпросът какво е правото, а
не какво то би трябвало да бъде. Целта не е легитимиране на правото през
понятието за справедливост. Справедливостта нито бива да придава
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легитимност на правото, нито липсата й следва да го дисквалифицира като
несправедливо9.
През призмата именно на правния позитивизъм ще се опитаме да
поясним действащата правна уредба, свързана с укриването на приходи и
доходи от облагане, като основание за ревизия по особения процесуален
ред на ДОПК, без да търсим обяснения на установеното в закона през
справедливостта на наложения позитивен правен ред, да правим изводи,
основани на справедливостта на порядъка, нито да даваме заключения как
би следвало да се развие правото, за да отговаря то на принципите на
справедливостта.
ІІ. Укриването на данъци и сивата икономика
Укриването на данъци най-често се свързва със “сивата
икономика”. При тази икономика легални икономически субекти
незаконно прикриват или не отчитат изцяло или частично резултатите от
стопанската си дейност и получаваните приходи или доходи10.
Нарастването на дяла на сивата икономика в една държава е причинено от
много и различни фактори.
Що се отнася до материята на укриването на приходи и доходи от
данъчно облагане това са: нарастване на индивидуалното данъчно бреме;
сложни данъчни регламентации в законите, налагани многократно и
непоследователно, без предварително пояснение и обучение на бизнеса и
администрацията; занижена компетентност на данъчната администрация11,
която води до издаването на многобройни и незаконосъобразни данъчни
актове, указания и становища по прилагане на данъчните закони;
неефективна съдебна система, която в често случаи не дава законната
защита на накърнените интереси на отделния данъчен субект.
Често определени правни субекти, които са иначе легитимно
учредени и съществуващи преминават в сивата икономика не за да
избегнат толкова данъчното бреме, колкото да избегнат бюрократичните
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спънки за дейността си и корупцията в средите на държавната и общинска
администрация. В следствие на всички тези фактори се повишава липсата
на лоялност и доверие на гражданите към държавата в лицето на
администрацията и от там – относителният дял на сивата икономика12.
ІІІ. Правна уредба и терминологични бележки
ІІІ.а. Правната регламентация на укриването на приходи и доходи като
основание за откриване или преминаване на ревизионното производство
по особения ред е уредена в чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК. Чл. 122, ал. 1, т. 2
ДОПК13 разпорежда, че орган по приходите14 може да приложи
установения от съответния закон размер на данъка към определена от него
по реда на ал. 2 основа, когато са налице данни за укрити приходи или
доходи.
„Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 122 ДОПК не
представлява самостоятелна материално правна уредба за възникване
на данъчни задължения, а по своята същност е набор от особени
доказателствени правила, които позволяват прилагането на материално
правните норми на съответния данъчен закон при съществена или пълна
липса на необходимите доказателства за настъпването на фактическите
състави, посочени в материалния закон и водещи до възникване на данъчни
задължения.
За да се приложи чл. 122 ДОПК при установяването на дължимия
данък следва да е налице особен случай, който да препятства извършването
на ревизия по общия ред. Тези особени случаи са уредени изчерпателно
от чл. 122 ДОПК и се установяват обективно от органа по приходите в
условията на пълно доказване, за да премине ревизията по реда на чл. 122
ДОПК. Установяването на основанията следва да е доказано с допустимите
от ДОПК доказателства, като доказателствената тежест е за органите по
приходите и не е допустимо прилагането на разпоредбата при само
предполагаемо наличие на основание.
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Следва изрично да се посочи, че прилагането на особения ред на
чл. 122 ДОПК е оставено на преценката на органа по приходите. Това
значи, че дори да е налице някое от основанията на чл. 122, ал. 1 ДОПК,
органът по приходите може при условията на оперативна
самостоятелност, да установи данъчната основа не по особения ред на чл.
122 ДОПК, а съобразно общите правила за извършване на ревизии. При
вземане на решение за преминаване към особения ред за облагане може да
се вземе предвид най-вече влиянието на наличното основание върху
възможността за точното установяване на данъчната основа и всички други
относими към отчетността обстоятелства.“15.
ІІІ.б. Законовия текст налага няколко терминологични уточнения:
ІІІ.б.1. Под понятието съответния закон следва да се разбира материален
данъчен закон като вид нормативен акт съгласно чл. 3, ал .1 от ЗНА. Това
са: ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ, ЗАДС, ЗДЗП.
Данъците се установяват със закон16, а не с подзаконов или друг
нормативен акт. Основание, за да поддържаме това становище ни дава
текста на чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, както
и чл. 84, т. 3 от Конституцията, в които текстове се провежда принципът
на законоустановеност на данъците, както и правомощието на
парламента да установява данъците и определя размера на
държавните данъци17.
Разпоредбата на чл. 84, т.3 от Конституцията визира две неща:
1.) Народното събрание е единственият компетентен орган да установява
данъците като вид на територията на страната;
2.) Народното събрание е компетентно със съответния закон да определи
размера на данък (данъчна ставка) единствено по отношение на
данъците, които са приход в държавния бюджет (държавните данъци).
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Размерът на местните данъци се определя от общинските съвети с
наредба при условията, по реда и в границите установени със закон –
чл. 141, ал. 3 от Конституцията18. По делегация от специален закон не
може да се допълва, отменя или изменя данъчен закон19.
ІІІ.б.2. Под понятието размер на данъка следва да се разбира данъчната
ставка, определена в съответния материален данъчен закон. Тъй като
нормите, определящи данъчните ставки са материално-правни норми, то
за всеки период следва да се приложи действащата към същия период
данъчна ставка за определен вид данък в зависимост от настъпване на
определен юридически факт, свързан с възникване на задължението за
облагането на определен приход или доход20.
ІІІ.б.3. Данни за укрити приходи или доходи – какво означава да са
налице данни?
В ДОПК няма легална дефиниция на понятието данни, нито има
препращане към друг нормативен акт, в който е уредено понятието.
Съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗНА разпоредбите на нормативните актове се
прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла,
който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт
и на основните начала на правото на Република България.
Указ No 883 от 24.04.1974 год. за прилагане на ЗНА в чл. 36, ал. 1
и чл. 37, ал. 2 е възприел идеята, че разпоредбите на нормативните актове
се формулират кратко, точно и ясно. Отклонения от общоупотребимия
български език се допускат само ако се налагат от предмета на акта. Ако се
налага отклонение от общоприетия смисъл на дума или израз, с
допълнителна разпоредба се определя смисълът им за съответния
нормативен акт, т.е в случая трябва да се търси общозначимото и
общоупотребимо значение на думата данни.
В Българския тълковен речник като данни се определят необходими
за извод или решение сведения.
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Чл. 211, ал. 1 НПК определя, че достатъчно данни са налице, когато
може да се направи обосновано предположение за извършено
престъпление.
Може да се приеме, че ще са налице данни за укрити приходи или
доходи21, когато на орган по приходите преди или по време на
извършване на данъчна ревизия или проверка са станали достояние
сведения от такова естество, че да се направи въз основа само на тях22
обосновано предположение, налагащо извод за наличие на укрит
приход или доход на проверявания или ревизиран субект.
В ДОПК не съществува изискване данните да са достатъчни или те
да са достоверни23. Смятаме това за съществена слабост на процесуалния
закон. Според нас de lege ferenda следва да се уреди в ДОПК изискване
данните за укрити приходи или доходи да бъдат достатъчно и достоверни
– така би се закрепил принципа на правна сигурност и биха се препятствали
в съществена степен неправомерните опити на администрацията или на
трети лица да използват процесуалния ред за ревизия при особени случай
като вид натиск върху определени икономически субекти24.
ДОПК в чл. 122, ал. 1, т. 2 не налага изискването за наличие на
доказателства25 за укрити приходи или доходи. Не е необходимо данните
да се съдържат в доказателства, събрани съгласно процесуалния закон.
Напротив, често данните за укрити приходи или доходи се съдържат в
документи, които нямат стойността на доказателства в процеса. Не е
необходимо данните да се съдържат в документи, представени пред орган
по приходите, достатъчно е те да са станали на законово основание
достояние на такъв орган. Носител на данните за укрит приход или доход
може да не е писмен документ. ДОПК не въвежда изискване относно
материалния носител на данните. Не е необходимо с абсолютна точност в
представените данни да бъде определен общия размер и източникът на
укрития приход и доход26.
ІІІ.б.4. Приходът или доходът трябва да са укрити.
Категория:
Данъчно право

Укриване на приходи и доходи като основание за ревизия… 158

За целите на данъчното облагане според нас един приход или доход
е укрит(скрит) тогава когато, същият не може да се види или намери
обективно, т.е. когато един приход или доход, подлежащ на облагане
не е намерил отражение в облагаемата маса на даден субект и не може
да се проследи по обективни данни и признаци същият да е бил
обложен – прихода или дохода не е бил обложен със съответния данък.
Не е необходимо наличието на умисъл (цел) приходът или доходът
да бъде скрит (необложен)27. Необходимо условие е да има достатъчно
достоверни данни (а в хода на ревизията следва да се съберат по съответния
процесуален ред и доказателства за тези факти), че облагаем приход или
доход са реализирани и не са обложени по съответния ред28.
ІІІ.б.5. Определяне на понятието приход за целите на чл. 122, ал. 1, т. 2
ДОПК.
Счетоводното понятие за приход се определя съгласно действащите
и прилагани от съответното лице счетоводни стандарти.
За лицата, прилагащи НСФОМСП това е т. 4.4 от Общите
разпоредби на НСФОМСП, според която приход е нарастването на
икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване
на активи или намаляване на пасивите, което води до нарастване на
собствения капитал, освен онова, което подлежи на разпределяне между
собствениците на капитала, и преоценката, отразена в собствения капитал.
Съгласно т. 2.1. от СС 18 – Приходи приход е брутният поток от
икономически изгоди през периода, създаден в хода на обичайната дейност
на предприятието, когато този поток води до увеличаване на собствения
капитал отделно от увеличенията, свързани с вноските на собствениците.
Приходите се признават когато са налице кумулативно следните
изисквания: предприятието вероятно ще има икономическа изгода от
сделката, прихода може да бъде надлежно изчислен, направените разходи,
Предизвикай правото!
Годишник 2015

159

Стефан Тихолов

или тези разходи, които предстой да се осъществят по определена сделка
могат да бъдат надеждно измерени. Приходите за всяка сделка се
признават едновременно с извършените за нея разходи.
От друга страна Закона за счетоводството в чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 4,
като нормативен акт от по-висок ранг, въвежда съответно счетоводните
принципи на текущо начисляване и съпоставимост на приходите и
разходите, уредени и в действащите счетоводни стандарти29.
В светлината на разглеждания проблем понятието приход се отнася
като правило за юридическите лица и едноличните търговци, прилагащи
Закона за счетоводството и счетоводното законодателство – те реализират
приходи от дейността си30.
За да е налице приход за целите на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК
определен данъчен субект (като правило юридическо лице или ЕТ) следва
да е реализирало икономическа изгода, оценима в пари31, от определена
сделка (независимо, че по сделката все още може да не е платено реално),
счетоводния приход в нарушение на счетоводното законодателство
(принципа на текущо начисляване и съпоставимост) да не е отразен
счетоводно, да не е докладван в приходната част на ОПР, да е следвало да
бъде отразен и взет предвид при формиране на СФР32 на дружеството за
съответния период и съответно да е деклариран и обложен, а това да не е
станало.
Според нас непризнатите за данъчни цели приходи, например тези
по чл. 27, ал. 1 ЗКПО, следва да бъдат изключени от приложното поле на
чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК, тъй като макар да са счетоводен приход, те не
подлежат на облагане по ЗКПО с корпоративен данък – обикновено такива
приходи като част от облагаема основа са били вече обложени при друг
правен субект.
Съгласно чл. 23, ал. 2, т. 2 ЗКПО счетоводен приход (печалба) не е
признат за данъчни цели и с този приход (печалба) се намалява
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счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното отчитане на
прихода (печалбата) и не се преобразуват счетоводните финансови
резултати през следващите години.
Според цитираното по-горе водещо указание на НАП тази хипотеза
(на укрит приход или доход) ще бъде относима както към случаите, когато
се касае за преки данъци, така и по отношение на данък върху добавената
стойност33, включително при ревизия на физически лица.
В заключение следва да се каже, че под приход за целите на
разглежданата разпоредба следва да се разбира счетоводният приход,
неотчетен по съответния ред, предвиден в счетоводното
законодателство, с изключение на непризнатите за данъчни цели
приходи, както и фактически получените приходи.
ІІІ.б.6. Определяне на понятието доход за целите на чл. 122, ал. 1, т. 2
ДОПК.
Действащото данъчно законодателство не дава легално определение
на понятието доход като обект на облагане34.
Материалните данъчни закони се задоволяват да дадат дефиниция и
да определят (разделят) облагаемите и необлагаемите доходи по видове35,
затова често се налага понятието за доход да се извлича по тълкувателен
път.
Принципно понятието доход се използва при облагането на физическите
лица – те реализират доходи36.
В икономическата теория е прието разбирането, че за доход следва
да бъде възприемано нарастването на потребителните способности на
определени субекти през даден отчетен период37. Това разбиране за дохода
е трудно приложимо за целите на данъчното облагане, а и същото не
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съдържа юридически признаци, които да определят дохода като обект на
облагане.
По наши наблюдения съдебната практика също избягва да
дефинира дохода като юридическо понятие. Това обстоятелство
предпоставя редица проблеми при определяне на дохода като обект на
данъчно облагане38 на първо място и на второ място – като понятие за
целите на особените случаи на ревизионно производство по ДОПК.
Известни са редица доктринерни определения за понятието доход
за целите на определени материални данъчни закони39.
Ние смятаме, че дохода за целите на чл. 122 ДОПК е по-широко
понятие, от понятието за доход по отделните данъчни закони.
На първо място чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК обхваща и доходите,
облагаеми с данък при източника по ЗКПО, т.е. включени са и
определени доходи в полза на юридически лица, макар те да се облагат при
платеца на дохода40. Несъмнено текста обхваща и доходите, реализирани
от физически лица по реда на ЗДДФЛ41, включително тези облагаеми с
окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ42.
И в двата разглеждани по-горе случая основания за ревизия по
особения ред ще бъдат налице при лицето начислило/изплатило дохода.
На мнение сме, че нормата визира и доходите, придобити от
патентна дейност по реда на раздел VI от ЗМДТ вр. с чл. 39 и сл.
ЗДДФЛ, въпреки, че на облагане подлежи дейността, а не дохода от нея43,
дотолкова доколкото ЗМДТ в чл. 61з поставя изискване оборотът на
съответното лице за предходната година от такава дейност да не превишава
50000 лева и лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената
стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване.
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ІІІ.б.6.1. Приложение на чл. 122, ал. 1, т. 2 от органите на общинската
приходна администрация.
В редица указания на НАП44 се изтъква, че органите на общинската
администрация могат да ползват особения ред за доказване по чл. 122
ДОПК като имат правата и задълженията на органи по приходите.
Доколкото общините администрират данъка върху недвижимите
имоти, данъка върху наследствата, данъка при придобиване на имущества
по дарение и по възмезден начин, данъка върху превозните средства,
патентния данък и туристическия данък45, то тъй като посочените данъци
не са подоходни, в голяма част от случаите не е възможно формирането на
облагаем приход или доход, който да бъде укрит, т.е. да се плати данък в
по-малък размер или данък да не се плати. Поради изложеното сме на
мнение, че приложението на текста на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК като
основание за установяване на данъци от общинската приходна
администрация е ограничено.
ІІІ.б.6.2. Приложно поле на нормата по отношение на данъците по ЗМДТ.
а.) Смятаме, че органите на общинската администрация не биха могли да
ползват основанието по чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК при определяне на
задължения за данък върху недвижимите имоти.
б.) За определяне на данък върху наследството ще са налице
изключително редки случаи – например при укриване на наследствено
имущество (пари, благородни метали, ценни книжа и др. под.)46, при които
би могло да се ползва основанието за укрити приходи или доходи,
доколкото полученото имущество би представлявало приход или доход на
наследника и при откриване на такова укрито имущество ще бъде налице
основание за преизчисляване на данъка върху наследството.
в.) За данъка при придобиване на имущества по дарение и по
възмезден начин ще са налице изключително редки хипотези, при които
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би могло да се ползва разглежданата разпоредба, за да се установи данъчно
задължение – например при уговорена привидно ниска цена, а фактически
получена по-висока цена за продажбата на недвижим имот, при условие,
че данъкът е уговорено да се поеме от прехвърлителя47.
В този случай производството разкрива редица усложнения и специфики,
които няма да бъдат предмет на коментар тук, но ако се установи
договорена и платена реално по-висока цена, от тази посочена в
нотариалния акт48, при горните условия, смятаме, че ще е налице
възможност да се инициира ревизионно производство по особения ред за
установяване на данък при придобиване на имущество по дарение или по
възмезден начин49.
г.) При определяне на данъка върху превозните средства основанието по
чл. 122, ал. 1, т. 2 е неприложимо.
д.) Туристическият данък дава възможност за укриване на приходи от
нощувки, т.е. за неплащане на туристически данък или за плащането му в
намален размер.
По тази причина сме на мнение, че общинската приходна администрация
би могла да използва основанието по чл. 122, ал. 1, т. 2 за установяване на
задължения за туристически данък, тъй като на практика те са следствие от
укрития приход от нощувки.
Предвид изложените по-горе причини може да се твърди, че общинската
администрация най-често не би могла да приложи нормата на чл. 122,
ал. 1, т. 2 ДОПК като основание за ревизия по особения ред за
администрираните от общините данъци, а приложението й за
установяване на определени данъчни задължения по ЗМДТ следва да се
използва изключително рядко, премислено и прецизно от страна на
общинската администрация, която изпълнява функциите на орган по
приходите.
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ІІІ.б.6.3. Приложно поле на нормата по отношение на други видове
данъчни задължения.
а.) От приложното поле на нормата следва да бъдат изключени
разходите50, облагаеми с данък върху разхода по част IV от ЗКПО, тъй като
разхода не е в регулационното поле на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК.
б.) С известни условности би могло да се приеме, че в приложното поле на
чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК следва да се включат и неотчетените по съответния
ред и необложени приходи от хазартна дейност по глава тридесет и втора
от ЗКПО, макар че основата за облагане в случая е различна от тази за
определяне на корпоративния данък по ЗКПО и алтернативния данък за
дейността да се налага вместо корпоративния такъв, както и че на облагане
подлежи самата дейност, а не прихода от нея.
в.) Приходите на бюджетните предприятия51 по чл. 248 ЗКПО,
подлежащи на облагане с данък върху прихода по реда на глава тридесет и
трета, попадат в приложното поле на разглежданата норма на ДОПК.
г.) Приходите, които не са отчетени по съответния законов ред, от
дейността от опериране на кораби, макар и подлежащи на облагане с
данък по реда на тридесет и четири, могат да бъдат установени по реда на
чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК.
д.)
Доколкото
застрахователните
премии,
получавани
от
застрахователите, представляват приход, който може да бъде укрит, то сме
на мнение, че разпоредбата на чл. 122, ал. 1, т. 2 е приложима и по
отношение на определянето на данъчните задължения на застрахователите
по повод облагането им с данък върху застрахователните премии.
е.) Приложимостта на нормата на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК като основание
за ревизия по особения ред ще бъде налице в частни случаи на нарушения
на акцизното законодателство52. Чл. 19, ал. 1 ЗАДС предвижда, че
акцизните стоки подлежат на облагане с акциз, освен когато са поставени
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под режим отложено плащане на акциз. Задължението за заплащане на
акциз възниква от датата на освобождаване на акцизните стоки за
потребление, като ЗАДС изрично и изчерпателно урежда хипотезите, при
които се приема, че акцизните стоки са освободени за потребление. В
случаите, в които моментът на освобождаване за потребление не може да
бъде установен, за дата на освобождаване на акцизните стоки за
потребление се приема датата на установяване от контролните органи на
действията, фактите или обстоятелствата, посочени в ЗАДС. Като имаме
предвид особеностите на нормативната уредба по ЗАДС относно
хипотезите на освобождаване на акцизни стоки за потребление ще дадем
следния пример за възможно използване на коментираната разпоредба за
установяване на задължения за акциз по особения ред: Установява се, че
дружество А е продало акцизни стоки (напр. тютюневи изделия) на свой
контрагент, но без да издаде документи по ЗСч., ЗДДС и ЗАДС и
нарушавайки редът за отчетност по ЗАДС. Стоките са получени от
купувача, т.е. те са изведени от данъчния склад. Продавачът на акцизните
стоки е реализирал фактически приход от сделката с акцизните стоки. Ако
се установят данни за укриване на прихода от продажбата на акцизни
стоки, то ще е налице възможност митническите органи да предприемат
ревизионно производство по особения ред и да установят задълженията за
акциз53.
ІІІ.б.6.4. Облагаемост, реализиране и разпределяне на доходите.
ІІІ.б.6.4.1. Доходите следва да подлежат на облагане, т.е следва да има
законово изискване дохода да бъде включен в облагаемата основа на
определен субект, независимо с какъв данък ще бъде обложен и дали ще
бъде обложен при субекта-получател на дохода или при платеца54. По
отношение на физическите лица следва да се има предвид, че не всички
доходи подлежат на деклариране55. В този смисъл недекларирането на
един доход не го превръща автоматично в укрит, когато декларирането не
се изисква от закона. Ето защо изводите относно наличието на
обстоятелството по чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК следва да се правят след като
внимателно са анализирани източниците на доход, включително
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необлагаеми доходи и/или доходи, подлежащи на облагане с окончателни
данъци, които не подлежат на деклариране.
ІІІ.б.6.4.2. Дохода следва да е реализиран. При определяне на момента на
реализиране на дохода по ЗДДФЛ е важен принципът на паричния поток56,
регламентиран в чл. 11, ал. 1 ЗДДФЛ. Т.е. за да е реализиран един доход,
той следва, в най-общия случай, да е получен. Изключения от изложения
принцип са налице – чл. 11, ал. 2, 3, 4 ЗДДФЛ. Според нас нормите
въвеждат необорими презумпции за придобиване на дохода57 в момента
на настъпване на определените в правните норми обстоятелства
(юридически факти) и от посочените в текста лица. Интересна от правна
страна е презумпцията по чл. 11, ал. 3 от закона – тя определя като
притежател на дохода (субект на дохода) лицето, по чието нареждане
плащането(реализирането
на
дохода,
престацията)
е
(получено)разпределено в полза на друго лице, както и лицето, което се е
споразумяло с платеца на дохода същия да бъде получен от трето лице. В
този случай юридическия получател (притежател) на дохода е различен от
фактическия. За да нареди на платеца на дохода или да се споразумее с него
дохода да бъде платен другиму, т.е. да се разпореди с дохода си, лицето
следва да е притежател на дохода и да се афишира и съответно да се приема
от платеца на дохода като такъв. Целта на нормата е ясна – да се избегне
или предотврати по-благоприятно облагане на един доход (или
необлагането му) при пренасочването му от юридическия му получател
към фактически такъв в зависимост от качествата на фактическия му
получател. В случая качествата на третото лице, което фактически
получава дохода са ирелевантни за закона – не е необходимо то да е
свързано лице с юридическия получател на дохода. Трето лице може да
бъде както физическо лице, така и юридическо лице – законът не поставя
изисквания за юридическото качество на лицето.
ІІІ.б.6.4.3. При определени случаи58 смятаме, че доходът следва да бъде
разпределен или предоставен на разположение на получателя си.
Според нас начисляването на дохода в тези случаи не е основание за
облагането му при платеца. Основание за подобно тълкуване ни дава
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понятието доход, използвано в разпоредбите на ЗКПО, както и понятията
разпределен/реализиран. Доходът следва да се смята за разпределен когато
е налице правно валидно решение на съответни органи за това. Един доход
следва да се смята, че е предоставен на разположение на получателя си,
тогава когато същият има правно валидно основание да претендира да
получи дохода си – например при настъпване на падежа. Не следва да се
смята, че един подобен доход е укрит, ако не е начислен, но не е възникнало
основание да бъде предоставен на разположение на получателя си или не е
разпределен. Смятаме, че няма да е налице основание за прилагане на
особените правила за ревизия ако един подобен доход не е начислен, но не
са били налице законни основания за начисляването му и за
предоставянето на разположение на получателя или разпределянето му,
освен ако няма данни, че дохода е фактически получен.
ІІІ.б.6.5. Притежател на дохода
Важно е да бъде изяснено кое лице има качествата на
получател/притежател на дохода.
Както беше посочено по-горе чл. 11, ал. 3 ЗДДФЛ третира като
получател на дохода юридическия такъв – лицето, което може да се
разпореди с дохода, а не фактическия.
ДОПК в чл. 136а, ал. 1 въвежда понятието получател (бенефициент) на
дохода. За такъв се смята чуждестранно лице, което има право да се
разпорежда с дохода и да преценява използването му59 и понася целия или
съществена част от риска от дейността, от която се реализира доходът и не
действа като дружество за насочване на дохода.
Налице са две предпоставки: едната положителна – лицето да има
право да се разпорежда с дохода и носи риска от дейността, от която е
реализиран дохода и втората – отрицателна предпоставка – да не действа
като дружество за насочване на дохода. И двете предпоставки следва да
съществуват кумулативно.
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Смятаме, че това понятие следва да се прилага единствено за целите
на процедурите по прилагане на СИДДО.
Чл. 200а, ал. 4, т. 3 ЗКПО въвежда друго понятие за притежател на
дохода – това е чуждестранно юридическо лице, което получава този доход
(доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения) в своя полза,
а не като посредник или агент на друго лице.
Понятието по ЗКПО е по-широко от посоченото по чл. 136а от
ДОПК, не се въвеждат каквито и да било други ограничителни критерии,
освен тези в текста на закона и то следва да намери приложение при
облагане на доходите по чл. 200а от ЗКПО.
За целите на чл. 122, ал. 1, т 2 ДОПК би могло да се приеме, че
притежател на дохода е лицето, което правно валидно би могло да
претендира получаването на дохода в своя полза (титуляр е на правото
да получи) и има право да се разпорежда със същия (със самия доход
или с правото да го получи), независимо дали това лице носи риска от
дейността, от която се реализира дохода или не.
ІІІ.б.6.6. Определение за доход за целите на чл. 122 ДОПК
Трудно би било да се даде общовалидно определение за доход, което
да е в сила за всички данъчни закони и да обхваща всички възможни случаи
от практиката.
Налице са многобройни частни случаи на определени данъчни
транзакции, които излизат извън обхвата на едно понятие. Това според нас
е и една от основните причини, за да не е налице позитивна правна
регламентация на понятието за доход в действащите данъчни закони.
От една страна, това възприемаме като недостатък, поради факта, че
понятието трябва да се извлича по тълкувателен път, но от друга страна,
предвид спецификите на облагането, налагането на едно общовалидно
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понятие за целите на всички данъчни закони би затруднило прилагането
им.
Ако се опитаме да дадем определение на доход за целите на чл. 122,
ал. 1, т. 2 ДОПК, без претенции за прецизност и изчерпателност, то като
доход би могло да бъде определено следното:
Доход е всичко онова (всяко материално благо), въведено в
обръщение в гражданския и търговски оборот, оценимо в пари и
подлежащо на облагане, независимо от това с какъв данък, което едно
лице получава или има правно валидно основание да получи в своя
полза, както и право да се разпореди с него и с правото си да го получи
в полза на друго лице, за финансовата година, независимо дали лицето
носи риска от дейността, от която се реализира съответното благо или
не и което води до увеличаване на имуществото на притежателя на
дохода или до погасяване на негови задължения.
От определението могат да се направят следните изводи:
1. Доходът винаги е благо – т.е. нещо, което задоволява определени
човешки нужди;
2. Благото трябва да е материално или да има материален носител;
Придобитите духовни блага – радост, щастие – не подлежат на облагане –
те нямат материален носител.
3. Благото трябва да е въведено в обръщение в гражданския и
търговския оборот, т.е. то трябва относително свободно да се конвертира
между различните членове на едно общество;
4. То трябва да е оценимо в пари – т.е. да има цена, парите са всеобщият
материален еквивалент на благата; Когато едно благо е невъзможно да
бъде оценено в пари въобще, а не в конкретна ситуация, то това благо не
подлежи на облагане. Паричната оценка е нужно да е обективна, т.е. да
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почива на определени установени закономерности, а не да е плод на
субективните възприятия на едно лице60.
5. То трябва да подлежи на облагане – т.е. е държавата чрез нормите на
закона трябва да е предявила претенция за облагане на определени блага
(за отчуждаване на част от тяхната стойност под формата на данък); Ако
такава претенция няма или тя изрично е изключена в закон, то благото,
макар и да може да се определи като доход не се облага.
6. Държавната претенция за облагане на едно материално благо е
ирелевантна към това с какъв вид данък се облага придобитото. В найобщия случай не формират доход за облагане по реда на чл. 122, ал. 1, т. 2
благата, които по силата на закон се облагат с данъците, администрирани
от общините. По принцип тези данъци нямат като свой обект на облагане
доходи, а облагат имущества или дейности. По-горе бяха разгледани част
от възможните изключения от правилото, които ни дават основание да
смятаме, че в по-голямата си част случаите на получаване на имущества,
облагаеми с местни данъци не формират доход за получателя си, който да
подлежи на облагане с местен данък. Предвид изключенията от правилото
не бихме могли да приемем като съществен признак на дохода
необлагаемостта му с местни данъци.
7. Едно лице трябва фактически да получи61 или да има правно валидно
основание да получи определено благо в своя полза. Ако лицето не
получи в своя фактическа власт едно благо, то в най-общия случай това
благо не е доход на лицето. Да има едно лице правно валидно основание да
получи едно благо означава лицето да разполага с основателно правно
притезание, скрепено с държавна принуда, да получи съответното благо
като дължимо му се62. И в двата случая лицето трябва да придобива за себе
си, а не за друго лице. Ако например някой получи фактически
възнаграждение, което се дължи на друго лице, за да му го предаде, то
полученото не е доход на получили я го – той не го е получил в своя полза,
а ако има намерение да го свой, то тогава притежателят на дохода би имал
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правно валидна облигационна претенция към фактическия получател по
отношение на полученото възнаграждение.
8. Правото на разпореждане с определено благо в полза на трето лице
изявява притежателят му като титуляр на правото на собственост върху
благото. Щом едно лице има право да се разпореди със самото благо, то на
по-голямо основание това лице има право да се разпореди с благото си
преди да го получи фактически, т.е. да се разпореди с правото си да го
получи. Това решение на лицето не бива да се отразява на данъчното
облагане на съответното благо, затова за данъчни цели това лице ще се
смята за притежател на дохода, въпреки, че се е разпоредило с благото
преди фактически да го получи63.
9. Благата, подлежащи на облагане, следва да бъдат придобити от лицето в
продължение на финансовата година. За България финансовата година
съвпада с календарната64 – чл. 23 ЗСч. вр. с пар. 2, т. 1 ДР ЗСч. ЗДДФЛ
използва понятието данъчна година, като в чл. 15 от закона е пояснено, че
тя съвпада с календарната година. Подобно е и определението на чл. 21, ал.
1 ЗКПО. Не така стой въпросът при облагането с косвения данък – ДДС,
при него оборотът за облагане следва да бъде реализиран за период не подълъг от дванадесет последователни месеца – чл. 96, ал. 1 ЗДДС, т.е. за
целите на ЗДДС финансовата година е ирелевантна.
10. Смятаме, че рискът от дейността, от която се реализира съответното
благо трябва да е ирелевантен към облагането на същото при получателя
му. Не намираме съществен смисъл в това, ако едно лице носи риска от
дейността, а друго лице придобива благата от тази дейност, да бъде
обложен носителят на риска, а не получателят на благото. В този смисъл
носенето на риска следва да правно невалидно по отношение на
придобиването на благото и облагането му.
11. Придобиването на благото трябва да води до увеличаване на
имуществото на лицето. Това правило навежда на идеята, че доходът
трябва да се придобива в своя полза. Но съществуват и случаи, при които
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едно лице придобива определено материално благо в своя полза, като
същото това благо не увеличава имуществото му, тъй като предварително
от имуществото на лицето може да е излязло еквивалентно като стойност
благо, т.е. полученото запълва (замества) имуществото на лицето до
състоянието, в което то е било. В този случай полученото не следва да се
смята за доход. Пример в тази насока може да се даде с възстановените от
наемателя консумативни разходи за имота, платени предварително от
наемодателя.
12. Придобиването на благо може да не води до увеличаване на
имуществото на едно лице, а да способства за предотвратяване на
намаляването му, т.е. да погасява задължения на лицето с плащането или
с изпълнението, на които имуществото на това лице би се намалило. Без да
навлизаме в казуистиката, която предполага изясняването на тази част от
определението, ще кажем, че е възможно едно лице да се разпореди, както
беше обяснено по-горе, с едно свое право, т.е. възможно е дадено
имущество да погаси задължение на това лице без да преминава
фактически в негова власт. Нека разгледаме следния пример за поясняване
на казаното: лицето А ми дължи възнаграждение в размер на 1000 лв. Аз
от своя страна имам задължение да платя на лицето Б парична сума в същия
размер. Ако аз не платя на Б, то това лице ще има възможност да ме осъди
да му заплатя. Затова аз нареждам на своя длъжник А да плати дължимото
ми се възнаграждение директно на лицето Б. По този начин А изпълнява
задължението си към мен, а едновременно с това, но без да получавам
възнаграждението си аз уреждам отношенията си с Б. Възнаграждението
ми не увеличи моето имущество, то послужи, за да се погасят мои правни
задължения към Б65. Според нас погасеното задължение може да не е
правно задължение. Правното задължение е това поведение, предписано
и гарантирано от закона, което трябва да има едно лице спрямо друго,
за задоволяване на признати от закона интереси66. Правните
задължения следва да се отграничат от моралните такива67. Погасените
задължения могат да имат както частно-правен характер, така и
публично-правен68. От данъчна гледна точка интерес представлява и
институтът на погасителната давност69, уреден в чл. 110-120 ЗЗД. Ако
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длъжникът изпълни задължението си след изтичането на давността, той
няма право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да
не е знаел, че давността е изтекла, т.е. той е платил дължимо.
Както беше казано по-горе70, понятието укриване на данъци
смятаме за юридически неточно. На укриване може да подлежи облагаем
приход или доход, формиращ данъчната маса(облагаема данъчна основа),
която съгласно разпоредбите на определен материален данъчен закон
подлежи на облагане с данъци при законово определена данъчна ставка. В
този смисъл в текста на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК правилно е употребено
понятието укрити приходи или доходи.
ІV. Разлика между привидно договорена цена, укрит приход или доход
и отклонение на договорната цена от пазарната цена
1. Често страните по една сделка71 договарят една цена, а в сделката и за
трети лица се афишира друга цена. Така обявената пред трети лица, вкл.
пред държавни и местни органи на власт, цена е привидно договорена,
неистинска, а реалната цена по сделката е прикрита72. Не е нужно страните
по сделката да целят и желаят посредством договарянето на привидна цена
да се отклонят от данъчно облагане или да укрият приходите или дохода
си от сделката. Мотивите да се прикрие действителната цена може да са
различни и не непременно да са свързани с облагането – например в
хипотезата на чл. 33, ал. 1 ЗС – при продажбата на част от съсобствен
недвижим имот съсобственика може да договори с купувача привидна
цена, за да увреди останалите съсобственици.
Привидно договорената цена може да е както над прикритата цена,
така и под нея в зависимост от това какво искат страните да афишират пред
трети лица.
Ако страните прикрият сключеното между тях съглашение (вкл. ако
съглашението е само до цената на сделката) с едно привидно съглашение,
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прилагат се правилата относно прикритото, ако са налице изискванията за
неговата действителност. Това постановява чл. 17,ал. 1 ЗЗД.
В областта на данъчното облагане следва да важи същото правило –
ще се приложат правилата за облагане на прикритото правоотношение,
защото то е реалното, вместо правилата за привидното правоотношение.
Целта е облагане на реални транзакции.
Независимо от целта, която имат страните по сделката73, за да
прикрият реалната цена, афиширайки неистинска такава, то относно
облагането на прихода или дохода от сделката ще е важен резултатът –
налице ли е укрит приход/доход. Естествено, ще бъде налице укрит
приход/доход от една сделка само при условие, че договорената реална
цена е над привидната. В обратната хипотеза – ако привидната цена е над
реално договорената, укрит приход/доход няма да съществува.
Невинаги прикрито договорената цена е от такова естество, че да
формира приход или доход, който да бъде укрит от облагане. Това може да
стане само когато реално платимата цена по сделката (насрещната
престация, т.е. това което страната има право да получи) може да бъде
определена като облагаем доход за съответната страна и той е по-висок от
дохода, реализиран при привидната цена74.
2. В редица случаи данъчните закони поставят изискване определени
сделки да бъдат реализирани на пазарни цени75.
Пазарната цена е легално юридическо понятие76. То е определено
в пар. 1, т. 8 от ДР на ДОПК по следния начин: “Пазарна цена е сумата без
данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при
същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между
лица, които не са свързани.”
Пар. 1, т. 9 ДР ЗДДФЛ, пар. 1, т. 14 ДР ЗКПО и пар. 1, т. 16 ДР ЗДДС
препращат към определението на пазарната цена, дадено в ДОПК.
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Необходимо е да бъдат направени следните уточнения относно
пазарната цена:
1. тя е парична сума;
2. от пазарната цена се изключват косвените данъци – ДДС и акциз;
3. тази сума трябва да бъде платена при същите условия на сделката
за идентична или сходна стока или услуга;
4. сделката да бъде между лица, които не са свързани;
Понятието пазарна цена обикновено и по подразбиране се свързва
със сделките между свързани лица, макар, че при определени законови
условия пазарна цена би могло да бъде установявана и между несвързани
лица.
Свързаните лица за целите на данъчното облагане са тези,
определени в пар. 1, т. 3 ДОПК. Към тази разпоредба препращат нормите
на другите данъчни закони – ЗДДС, ЗКПО. Според нас, въпреки че в
ЗДДФЛ липсва уредба и препращане към понятието в ДОПК, не подлежи
на съмнение, че за целите на ЗДДФЛ свързани лица са именно тези по
ДОПК.
Пар 1, т. 10 ДР ДОПК поставя условие пазарните цени да бъдат
определени по точно регламентирани методи77:
а) методът на сравнимите неконтролирани цени между независими
търговци;
б) методът на пазарните цени, където обичайната пазарна цена е цената,
използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма
на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с обичайната
печалба;
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в) методът на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се
определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната
печалба;
г) методът на транзакционната нетна печалба;
д) методът на разпределената печалба;
Законът делегира правомощия на Министъра на финансите да
приеме наредба за редът и начинът за прилагане на методите за определяне
на пазарни цени78.
Методите за определяне на пазарните цени по пар. 1, т. 10 ДОПК са
приложими и за целите на определянето на пазарни цени по ЗДДС. Към
този начин и ред на определяне на пазарните цени препраща нормата на
пар. 1, т. 16 ДР ЗДДС.
3. Чл. 116 ДОПК въвежда специална хипотеза на доказване при сделки
между свързани лица, по които сделки е необходимо изясняване на факти
и обстоятелства извън територията на страната, свързани с установяване
на задълженията на ревизираното лице в България. В този случай
ревизираното лице следва да представи доказателства за изясняването на
фактите. Нормата въвежда, според нас, ограничение на принципа на
служебното начало, прокламиран в чл. 5 от Кодекса – Органите по
приходите и публичните изпълнители са длъжни служебно, когато няма
искане от заинтересованите лица, да изясняват фактите и обстоятелствата
от значение за установяване и събиране на публичните вземания,
включително за прилагането на определените в закона облекчения.
Задължението за представяне на доказателства за определени факти в този
случай е за ревизираното лице.
Второто изречение на текста въвежда оборима презумпция, че
ревизираният субект е имал възможност да представи доказателства, ако е
осъществил сделки със свързани лица и част от фактите и обстоятелствата
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по ревизираните сделки се намират извън територията на страната. В
случая ревизираното лице, по наше мнение, има възможност да оборва
както факта, че сделките са между свързани лица, така и възможността си
да представи доказателства.
Когато ревизираното лице извършва сделка със свързани лица, то е
длъжно да докаже съответствието й с пазарната цена и причините за
отклоняване от нея, включително чрез представяне на всички относими
доказателства от чужбина. Разпоредбата е приложима и в хипотезата на
сделка между две български свързани лица, осъществена на територията
на страната или в чужбина. Съгласно чл. 116, ал. 2 ДОПК разпределението
на доказателствената тежест се определя от наличието или липсата на
свързаност между лицата, сключили сделката79 – т.е. ревизираното лице
следва да докаже пазарност на цената, а не органът по приходите да
установява пазарна цена, едва при неизпълнение на това задължение
възниква право на органът по приходите да установи пазарната цена на
сделката.
Когато ревизираното лице не изпълни задълженията си по ал. 1, 2 и
3 на чл. 116 ДОПК органът по приходите има право да установи пазарните
цени въз основа на достъпна информация или доказателства – чл. 116, ал.
4 ДОПК.
Разглежданият текст на чл. 116, ал. 3 ДОПК въвежда още една
презумпция: в определени случаи на сделки, осъществени с чуждестранно
лице, се смята, че то е свързано с ревизираното лице.
Предпоставките, за да се презюмира свързаност, са следните:
- чуждестранното лице е регистрирано в държава, която не е страна-членка
на Европейския съюз, и в която дължимият подоходен или корпоративен
данък върху доходите, които чуждестранното лице е реализирало или ще
реализира в резултат на сделките, е с повече от 60 на сто по-нисък от
подоходния или корпоративния данък в страната, освен ако ревизираното
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лице не представи доказателства, че чуждестранното лице дължи данък,
който не е обект на преференциален режим, или че чуждестранното лице е
реализирало стоките или извършило услугите на местния пазар;
- държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не
е в състояние да обмени информация относно осъществените сделки или
отношения, когато е налице сключена и влязла в сила международна
данъчна спогодба.
По наше мнение текстът предвижда алтернативност на
предпоставките, т.е. за да се приложи презумпцията е достатъчно и
необходимо условия наличието на едната от двете предпоставки.
Ако страните по една сделка са договорили цена, която се различава
от пазарната цена или не докажат съответствието на договорената цена с
пазарната, когато са свързани лица, органът по приходите може да
определи пазарна цена по законово определена методика за определяне на
пазарни цени и да обложи ревизирания субект, така все едно сделката е
осъществена при цена на пазарни нива.
Не е необходимо страните по сделката да са съзнавали факта, че
договарят цена, която се различава от пазарната, нито да са целели
плащането на по-малък по размер данък. Достатъчно е да се установи по
съответния ред, че договорената цена е реална и че тя се различава от
пазарната.
Отклонението от пазарната цена може да бъде както нагоре – т.е.
договорената цена е над пазарната, така и надолу – договорената цена е под
пазарната.
4.

В заключение можем да приемем следното:
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4.1. Следва да се разграничават привидно договорените цени от
прикритите цени на сделките, от укрития приход/доход от сделките и
от отклонението на договорената цена от пазарната цена.
4.2. Привидно договорената цена по сделка не е самостоятелно
основание за ревизия по особения ред, тя не е реална, а афиширана
пред трети лица по определени съображения. Целта на ревизионното
производство по реда на чл. 124 ДОПК е приблизително и относително
съвпадение на данъчната основа, определена по реда на чл. 122 ДОПК
и данъчната основа, която би била установена, ако бяха налице
липсващите доказателства и данни80.
4.3. Основание за ревизия по особения ред е налице, когато прикритата
цена може да бъде определена като облагаем доход за съответната
страна по сделката и този доход е по-висок от дохода, реализиран при
привидната цена на сделката – обикновено разликата между
прикритата реална цена и заявената пред трети лица привидна цена е
укритият приход/доход от сделката, който подлежи на облагане.
4.4. При договорена между страните по една сделка цена, която се
отличава от пазарната независимо в каква посока, не може да се
говори нито, че договорената непазарна цена е привидна такава, нито
за укрит приход или доход, като основание за предприемане на
ревизионно производство по особения ред. В случая може да се касае
за отклонение от данъчно облагане, което се коригира по съответния
законов ред, но не и за укрити приходи/доходи81.
4.5. Особеното при отклонението на договорената цена по една сделка
от пазарната цена е, че за разлика от прикритата цена, при която тя
следва да е по-висока от привидната, за да може да се приеме, че е
налице реализиран укрит приход/доход от сделката, то при
отклонението от пазарните цени е важно, че нито посоката нито
размерът82 на отклонението оказват влияние върху възможността за
корекция на данъчното облагане на резултата от сделката.
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А. При установяване на прикрита по-висока цена на сделка е
възможно да се започне ревизионно производство по особения ред.
Б. При установяване на прикрита по-ниска цена по сделка е
невъзможно да се инициира особената процедура за облагане.
В. При установяване на отклонение на цената на наблюдавана сделка
от пазарните цени липсва основание за предприемане на ревизия по
особения ред на ДОПК83, но е възможно да се коригира данъчната
основа на сделката, за да се предотврати отклонение от данъчно
облагане.
5. Нека илюстрираме казаното по-горе с няколко примера.
5.1. Пример А:
Дружество А и дружество Б сключват договор за наем на имот.
Договорената, в съставения писмен договор за наем, наемна цена е
определена на 600 лв. на месец. Реално договорената наемна цена, за която
страните по сделката съставят обратно писмо, е в размер на 1200 лева. Пред
компетентен орган по приходите е депозирано обратното писмо, в което се
съдържат данни, че реалната цена по сделката е в размер на 1200 лв. на
месец. В случая следва да се приеме, че са налице данни за укрити приходи
от наем при наемодателя, което обстоятелство следва да послужи като
основание за компетентния орган по приходите да започне ревизионно
производство по особения ред.
5.2. Пример Б:
Дружество А и дружество Б сключват договор за наем на имот.
Посочената в съставения писмен договор за наем наемна цена е 600 лв. на
месец. Реално договорената наемна цена, за която страните по сделката
съставят обратно писмо, е в размер на 400 лв. По време на данъчна
проверка в счетоводството на наемателя е открито и иззето по съответния
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ред копие на обратното писмо, в което се съдържат данни, че реалната цена
по сделката не е 600 лв. на месец, а е в размер на 400 лв на месец. Не са
налице основания за започване на ревизионно производство по особения
ред при наемодателя на основание чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК поради това, че
в писмото не се съдържат данни за укрити приходи от сделката. Възможно
е обаче да се приеме, че в счетоводството на страните по сделката са
използвани документи с невярно съдържание, което да даде основания за
прилагане на чл. 122, ал. 1, т. 3 ДОПК.
5.3. Пример В:
Дружество А и дружество Б сключват договор за наем на имот.
Договорената, в съставения писмен договор за наем, наемна цена е
определена на 600 лв. на месец. По време на ревизия на наемодателя се
установява, че пазарната цена на наема е в размер на 1000 лв. на месец. В
случая е налице основание за корекция на данъчната основа на сделката по
правилата за отклонение от данъчно облагане, но не е налице основание да
се премине към особения ред за извършване на ревизия, тъй като не са
налице данни за укрит приход от сделката.
5.4. Пример Г:
Дружество А и дружество Б сключват договор за наем на имот.
Посочената в съставения писмен договор за наем наемна цена е 600 лв. на
месец. Реално договорената наемна цена, за която страните по сделката
съставят обратно писмо, е в размер на 1200 лв. В хода на ревизия пред
компетентен орган по приходите е депозирано обратното писмо, в което се
съдържат данни, че реалната цена по сделката е в размер на 1200 лв. на
месец. По време на същата ревизия при наемодателя се установява, че
пазарната цена на наема е в размер на 1000 лв. на месец. Т. е. в случая има
прикрита цена от 1200 лв., привидна цена от 600 лв. и пазарна цена в размер
на 1000 лв.. Прикритата цена по наема е по-висока от привидната, т.е.
налице са данни за укрит приход от сделката при наемодателя, което е
формално основание за преминаване на ревизията по особения ред, а от
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друга страна е установено, че пазарната цена на сделката е под прикритата
цена, т.е. по общото правило е налице и основание за корекция на
данъчната основа на сделката по пазарни цени по реда на чл. 15 или чл. 16
ЗКПО84.
Бележки под линия:
1. Според нас това понятие не е теоретично правилно. По-скоро на укриване подлежи
данъчна маса (приход/доход), подлежаща на облагане от държавата, а не самият данък.
Тъй като понятието се е наложило в живота, в статията ще бъде употребявано наравно с
понятието укриване на приходи и доходи.
2. По-подробно за понятието и същността на данъка виж доц. д-р Ганета Минкова.
Данъчни задължения. С., Сиела, 2012, 15-20.
3. Включително когато това бреме се отнася до корпоративните финанси.
4. Едно от най-съществените и цялостни проучвания на проблема е направено през 1944
г. от Мартин Кроу (Martin Crowe), католически свещеник, който публикува разбиранията
си в докторска дисертация, озаглавена “The Moral Obligation of Paying Just Taxes”.
5. Тук и по-долу цитирано по Robert W. McGee, Barry University, and Tatyana B. Maranjyan,
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics, Yerevan Branch, “Tax
Evasion in Armenia: An Empirical Study”, January, 2006.
6. Още в ранното средновековие се появяват теории и доктрини, които оправдават и
защитават данъчното облагане. По-късно справедливостта на данъчното облагане вече
дори не се поставя под съмнение. – Калчев, Ем. Данъци и данъчно облагане. С., НБУ, 2010,
с. 16.
7. Виж напр. Свето Евангелие на Матея, гл. 22, 17:22: „…отдайте, прочее, кесаревото
кесарю…“, както и Изход, 30:15, Битие, 28:22, последните цит. по Калчев, Ем. Данъци и
данъчно облагане. С., НБУ, 2010, с. 15.
8. Вж. Жан-Жак Русо (1712-1778) – съчинението „За обществения договор“ (1762) – „Да
се намери форма на съдружие, която да защитава и закриля с цялата обща сила
личността и имота на всеки член на съдружието и чрез която всеки се обединява с
всички, но слуша себе си и остава свободен както преди.“
9. Така у Ханс Келзен (1881-1973), за повече вж. проф. Радев, Д. Нормативната структура
на правото. С., ИК Лик, 2008, 68-69.
10. Виж подробно доц. д-р Андрей Нончев, Деница Манчева, д-р Евгения Василева,
Руслан Стефанов, Тодор Ялъмов. Динамика на скритата икономика в България по време
на криза. С., Център за изследване на демокрацията, 2011, с. 14.
11. Повече по темата вж. пак там, 20-21.
12. Пак там, с. 18.
13. Нормите на чл. 122 ДОПК не са нови за правото ни. Те имаха своя аналог в отменените
процесуални закони – чл. 109 ДОПК и чл. 17 ЗДП. В Данъчния кодекс на Руската
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федерация в раздел III, глава 5, статия 31.1.7 е предвиден подобен ред за облагане при
невъзможност да се установи по нормален ред дължимия данък. Разпоредбата дава право,
при определени условия, на данъчната администрация тя да определи дължимите данъци
по особен ред като има предвид данните за данъкоплатеца и за други подобни
данъкоплатци. Прави впечатление, че разпоредбата въвежда един продължителен период
от време (повече от два месеца), през който период задълженото лице следва да бездейства
– да не представи пред данъчна администрация необходимите за определянето на
данъчните му задължения документи. Извън посоченото по-горе Кодекса предвижда
система от наказания (глоби) за неспазването на определени данъчни задължения –
например глоба в размер на 20% от неплатения размер на данъка, но не по-малко от 40000
рубли за грубо нарушение на счетоводните правила, ако нарушенията са извършени за
един данъчен период и са довели до плащане на данък в занижен размер (раздел VI, глава
16, статия 120.3 от Кодекса).
14. Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от
служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс. Съгласно чл. 4, ал. 3 ЗМДТ служителите на общинската
администрация имат правата и задълженията на орган по приходите. Републиканските
данъци се администрират от НАП, установяването, обезпечаването и събирането им е
възложено със ЗНАП и ДОПК на органи по приходите при НАП. Компетентни органи по
приходите са и митническите органи, определени в Закона за Митниците, включително
по определянето и събирането на ДДС при внос – така и доц. д-р Ганета Минкова,
Счетоводство, данъци и право, 2012, № 5, статията „Компетентни органи по ДОПК“, с.
56-60. ЗАДС в чл. 102 определя, че контролът върху акцизните стоки, включително върху
тези под режим отложено плащане на акциз, се осъществява от митническите органи. Това
правомощие се осъществява посредством проверки и ревизии на данъчнозадължените
лица, както и проверки на всички други лица, извършващи дейности с акцизни стоки. Вън
от съмнение е факта, че целта на ревизионното производство е именно установяване на
данъчни задължения за акциз на задължените лица. Смятаме, че компетентен орган по
приходите по смисъла на чл. 122, ал. 1 ДОПК е този орган, комуто е възложено
правомощието по закон да установява съответният вид данъчни задължения – например
за корпоративния данък по ЗКПО това е НАП, а за туристическия данък това са
служителите на съответната общинска администрация.
15. Указание No 24-00-1 от 08.01.2009 г. на НАП. Правилно в цитираното указание на
НАП се приема, че по силата на чл. 122 от ДОПК не възникват самостоятелни данъчни
задължения, а се касае за особени процесуални правила. На следващо място основанията
за ревизия по особения ред са изброени изчерпателно в самия закон и не се допуска
разширително прилагане на закона по отношение на основанията. Основанията за
прилагане на особения ред за облагане следва да бъдат обективно установени със
съответните доказателствени средства – в противен случай би с опорочило цялото
ревизионно производство. Използването в текста на закона на „може“ дава достатъчно
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основания да се поддържа тезата, че прилагането на чл. 122 ДОПК е оставено на
преценката на компетентния орган по приходите, т.е. в този случай те действат в условия
на оперативна самостоятелност. Нормата не задължава орган по приходите да приложи
реда по чл. 122 от Кодекса дори да са налице формални основания за това. Данъчната
основа и съответно дължимият данък, дори при наличието на основания за прилагане на
чл. 122 ДОПК, биха могли да се установят и по общия ред без това да е релевантно за
правилността на акта за установяване на данъчни задължения.
16. Данъчното задължение е специфично публично-правно задължение на
данъкоплатците към държавния бюджет и създаването и регулирането му е по силата на
материален закон – obligatio ex lege, т.е. данъчното задължение възниква по силата на
самата законова норма (б.м.) – решение No 190/08.03.1996 г. на ВАС по д. 19/1996 г. В
същото решение се прокламира и принципа, че “…законодателната власт не може да
бъде делегирана на друг орган, нито да се упражнява в друга форма, освен чрез закон. По
делегация от специален закон не могат да се създават правни правила за данъците, нито
с подзаконов акт да се допълва, отменя и изменя данъчния закон. Подзаконовите актове,
издавани в областта на данъчната материя, се отнасят само до прилагането на вече
съществуващо право, поради което те не могат да създават ново право, т. е. нови права
за държавата, респ. общините и кметствата, които събират данъци и задължения за
гражданите данъкоплатци.”
17. Виж така и доц. д-р Ганета Минкова, цит. съч, с. 46.
18. Така и доц. д-р Ганета Минкова, цит. съч., с. 74.
19. Така Славчев, Здр. Обжалване на данъчните актове. С.,, Нова звезда, 2012, с. 329.
20. Вж. Решение № 5861 от 25.04.2012 г. на ВАС по адм.д. № 9216/2011 г., I о., докладчик
съдията Фани Найденова. Виж и разяснение No 20-00-37 от 09.02.2010 г. на НАП, в което
е дадено указание, че при разпределянето на дивиденти за сметка на неразпределена
печалба от минали години, следва да бъде приложена данъчната ставка към датата, на
която е взето решението за изплащане на дивиденти(като юридически факт, свързан с
възникване на задължението за определяне на данъка – б.м.).
21. Вж. следните решения на ВАС – № 12994/03.11.2010 г.. по д. 6435/2010 г., както и
решение № 6647/12.05.2011 г. по д. 14876/2010 г.
22. Т.е. без да е необходимо към този момент да са налични каквито и да било други
допълнителни данни.
23. Добро впечатление прави факта, че въпреки че ДОПК не поставя изискване за
достоверност на данните, в Указание No 24-00-1 от 08.01.2009 г. на НАП, което е и
водещото указание в материята, е поставено изискване за проверка на достоверността на
данните за наличие на укрити приходи или доходи. Това ни дава основание да
поддържаме тезата, че достоверността на представените данни за наличие на укрити
приходи или доходи следва да намери своята адекватна законова регламентация в ДОПК.
24. Във всички случаи производството за ревизия при особени случай не следва да се
схваща и разбира, както от страна на администрацията, така и от страна на задължените
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лица като някакъв особен вид наказателно производство. ДОПК няма за цел по този ред
да се наложи наказание на задължените лица. Целта на производството е да се даде
възможност да се извърши облагане, дори тогава, когато необходимите данни и
доказателства за установяване на облагаемата основа и определяне на данъците по реда
на съответните материални данъчни закони липсват – т.е. да се достигне максимално
обективна данъчна основа за облагане, относително близка до тази, която би била
установена ако липсващите данни и доказателства бяха налице.
25. Доказателствата това са обективно случили се конкретни факти за определени
обстоятелства от значение за данъчното облагане, събрани по установения в ДОПК
процесуален ред чрез определените способи за събиране на доказателства. Не всяко
доказателство, което е събрано по друг процесуален ред или в друго производство може
да бъде годно доказателство за определени факти по ДОПК. За разлика от
доказателствата, които няма как да бъдат предварително предвидени в закона, то
доказателствените средства са предварително и изчерпателно регламентирани в самия
процесуален закон. Недопустимо е събиране на доказателства с непредвидени в закона
доказателствени средства. Така и Славчев, Здр. Доказателствени средства по ДОПК. С.,
Нова звезда, 2012, 34-35.
26. Указание No 24-00-1 от 08.01.2009 г. на НАП.
27. На мнение сме, че приходът или доходът трябва да са укрити при лицето, при което
се облагат съответните приход/доход, а не е задължително това винаги да е получателят
на прихода/дохода.
28. Смятаме за уместно тук да бъде направена кратка съпоставка между укриването на
приходи и доходи и отклонението от данъчно облагане. Според нас при отклонението от
данъчно облагане се касае за формално спазване на счетоводните и данъчните закони, но
посредством различни правни и/или счетоводни способи се достига до намаляване на
данъчното бреме на определен субект или до неплащане на данъци. Отклонение от
данъчно облагане може да се наблюдава както при преките, така и при косвените данъци.
За укриване на приходи или доходи може да става дума в случаи, при които са налице
формални нарушения на задълженията на лицата, регламентирани в данъчните закони,
като тези нарушения са от такова естество, че намаляват данъчната тежест или водят
пряко до неплащане на данък. Т.е. при укриването на приходи или доходи винаги се касае
за неизпълнение на данъчни норми, свързани с облагането на реализиран облагаем приход
или доход, за формалното му и противозаконно изключване от определен субект от
облагаемата му маса, докато при отклонението от данъчно облагане данъчните субекти
привидно изпълняват разписанието на данъчните закони, липсват формални нарушения
при формирането на облагаемата основа, но посредством различни похвати се постига
един запретен от закона резултат – неплащане на данъци или намаление на данъчната
тежест. Съществуват съществени различия при регламентацията и корекциите, налагащи
се при отклонение от данъчно облагане и укриване на приходи или доходи, които няма да
бъдат предмет на тази статия. За целите на изложението е достатъчно да бъде споменато,
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че материалните данъчни закони уреждат правила за корекции при отклонение от
облагане, а ДОПК урежда ревизионното производство и особените хипотези на доказване
при укриване на приходи и доходи.
29. Принципно като общо правило признаването на приход от една сделка не винаги е
свързано с реалното плащане по нея.
30. В ЗКПО е въведено и понятието доход – напр. чл. 12, чл. 200а, чл. 194 и чл. 195.
Понятието се свързва основно с облагането с данък, удържан при източника на дохода
(част трета от ЗКПО). В ЗКПО няма легална дефиниция на понятието. За целите на
облагането по чл. 195, ал. 1 ЗКПО вр. чл. 199, ал. 1 ЗКПО под доход следва да се разбират
“постъпленията, приходите, които получава чуждестранното юридическо лице в
резултат на реализираната от него стопанска операция” – така Гекова, В.
Определяне и внасяне на данъка при източника. – Счетоводство, данъци и право, 2012, №
5, с. 21.
31. Вън от всякакво съмнение е факта, че ако по една сделка е постъпило фактическо
плащане, а счетоводен/данъчен документ въобще не е издаден от доставчика, то
неминуемо ще бъде налице укрит приход от такава сделка. Това ни дава достатъчно
основание да смятаме, че фактическите приходи от дейността също следва да се
субсумират под понятието приход за целите на чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК и то на поголямо основание. Така например ако са налице данни, че е извършена облагаема сделка,
по която е платено, т.е. е реализиран фактически приход от продавача, но документи не
са издадени в законовия срок, то ще е налице основание за прилагане на разглежданите
разпоредби на ДОПК. Често индикация за продажби без документи, т.е. неотчитане на
приходи (укрити приходи) ще са налице, когато при проверка се установи разлика между
фактическа стокова наличност и счетоводна наличност, при която фактическата
наличност е по-малка от счетоводната. Също, тъй като обикновено плащанията при
„скритите сделки“ са в брой, би могло да се установи по-голяма касова наличност. Честа
практика на някои стопански субекти е да се продава продукция и да не се отчита
приходът (не се издават документи), като едновременно с това при покупките се отчита
разходът (получават се документи от доставчика). При нормални условия това ще бъде
свързано с липса на пари за разплащане на покупките, т.е. касата ще бъде “на червено”, за
да се придаде вид, че субекта разполага с пари за стопанските си операции сумите за
плащане на закупените стоки/услуги се отчитат обикновено през разчетни сметки, найчесто това са задължения към собствениците – напр. сч. с/ка 493-разчети със съдружници.
Големите салда по тази счетоводна сметка обикновено са индикация, че субектът е
продавал без документи, а е отчитал разход за покупки, особено когато не са налице
документи, които да дават основание да се смята, че сумите в действителност са дадени
като заеми, допълнителни парични вноски или са получени по друг подобен начин.
32. Пар 1, т. 16 ДР ЗКПО определя, че счетоводен финансов резултат е печалбата
(загубата) по отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за определен период
преди начисляването на разходите за данъци от печалбата.
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33. ДДС по една облагаема доставка(сделка) се отразява при доставчика през разчетна
сметка. От тази гледна точка начисления по една доставка ДДС не е възможно да формира
по принцип облагаем с пряк данък счетоводен приход за доставчика. Формалното
нарушение на законодателството – например неосчетоводяване на фактурата и/или
непосочването й в документацията по ЗДДС води до укриване на прихода по нея, както и
в редица случаи до неплащане на ДДС като резултат за периода в полза на бюджета. В
този смисъл ние смятаме, че в голямата част от случаите установяването на задължения
по ЗДДС, вкл. начисляването на данъка, ще бъде “вторично” установено по особения ред
за облагане по повод укрития приход от сделката, т.е. това ще стане след установяване на
основата за облагане с преки данъци.
Интересен момент с оглед разпоредбата на чл. 85 ЗДДС поставя и хипотезата, при която
ДДС по сделка е посочен в издадена от лицето фактура, самата фактура не е намерила
отражение в счетоводството и документацията по ЗДДС – дневника за продажби и
справка-декларация и лицето е получило плащане от клиента по сделката, включително и
ДДС. На мнение сме, че в този случай ДДС по конкретната доставка ще е изискуем от
издалото фактурата лице на основание чл. 85 ЗДДС, като по отношение на косвения данък
няма да е приложима разпоредбата на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК.
Приложение по отношение на ДДС облагането ще има разпоредбата на ДОПК при
случаите, в които нерегистрирано по ЗДДС лице не е отчитало приходите от сделките си
и е превишило облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС – чл. 96, ал. 1
ЗДДС, като не се е регистрирало в законния срок. В този случай при ревизия приходна
администрация би могла да приложи чл. 122 ДОПК за установяване на преките данъчни
задължения, при установяване на неотчетения (укрит) приход от сделките (облагаеми
доставки) по реда на особеното производство по ДОПК и дължимите преки данъци НАП
ще има възможност да регистрира лицето по ЗДДС на основание чл. 102, ал. 1 ЗДДС, като
на основание чл. 102, ал. 3 се приема, че лицето дължи ДДС за осъществените от него
облагаеми доставки за периода от изтичането на срока за подаване на заявление за
регистрация до датата, на която е регистрирано от органа по приходите или за периода от
изтичането на срока за подаване на заявление за регистрация до датата, на която са
отпаднали основанията за регистрация. И в този случай установяването на задължения за
косвения данък – ДДС ще се предхожда от установяването на факти по задължения за
прекия подоходен данък. Това ни дава основание да смятаме, че разглежданата
разпоредба на ДОПК не би могла да се ползва в редица случаи като самостоятелно
основание за определяне на косвените данъци (ДДС и акциз), тя винаги предпоставя на
първо място възможността за облагането с преки данъци при установяване на укрити
приходи. Доколкото установяването на данъчната основа за облагане с преки данъци по
реда на чл. 122, ал. 1, т. 2 от Кодекса следва да е приблизителна и близка до реалната, но
тя никога не е реалната, то и данъчната основа за формиране на задължението за косвените
данъци, т.е. облагането с косвени данъци при особения ред за ревизионно производство
никога не би бил точен и идентичен с реалното.
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34. Данъчният кодекс на Руската федерация в статия 41, раздел IV, глава 7, дава
определение за доход за целите на Кодекса – “За доход се признава икономическата
изгода в парична или натурална форма, като се вземе предвид възможността за
оценката на тази изгода и то в тази степен, в която изгодата би била оценима и
определима в съответствие с главите “Данък върху доходите на физическите лица” и
“Корпоративен данък върху дохода” на този кодекс”.
35. Вж. доц. д-р Ганета Минкова, цит. съч., 219-220.
36. За изключенията виж бележка под черта no 30 – облагането на определени доходи с
данък при източника по част трета от ЗКПО.
37. Вж. доц. д-р Ганета Минкова, цит. съч., с. 222.
38. По-подробно за дохода като обект на облагане виж доц. д-р Ганета Минкова, цит. съч.,
219-224.
39. Така напр. Калчев, Ем. Данъци и данъчно облагане. С., НБУ, 2010, 200-201, дава
определение на понятието за доход за целите на ЗДДФЛ: „доход е всичко, измерено в
пари, което едно физическо лице получава, през календарната година, изключвайки
придобитото по наследство, завет, дарение и патентна дейност”. По нататък авторът
посочва, че от дохода следва да се изключат и необлагаемите по силата на материалния
данъчен закон доходи. Интерес би представлявала за читателя и гледната точка в статия
на доц. д-р Мермерска, Л., поместена в сп. Финанси и право, кн. 8, 29-31, “Данъчно
третиране по реда на ЗДДФЛ на доходите от наем на местни физически лица, изплащани
от предприятия”. Авторът дава пример с консумативни разходи, които са възстановени на
наемодателя от наемателя по договора за наем, като се посочва, че подобни суми не следва
да се третират като доход от наем.
40. Визираме случаи, при които платеца на доход, облагаем с данък при източника, по
редица причини укрива платения доход, като не начислява данък при източника.
41. На мнение сме, че непосочването на лице, получател на доход, в справката по чл. 73
ЗДДФЛ не е основание за започване на ревизия по особения ред нито при платеца на
дохода, нито при получателя на дохода.
42. Ако има данни, че дохода е укрит от платеца и не е обложен при него с окончателен
данък.
43. Така и доц. д-р Ганета Минкова, цит. съч, с. 200.
44. Вж. например указание 24-34-132 от 10.07.2008 год. на НАП, указание 07-00-13 от
11.08.2008 г. на НАП, указание 07-00-5 от 12.06.2009 г.
45. Следва да се има предвид РКС No 5 от 05.04.2012 г., с което Конституционния съд
обяви за противоконституционни ал. 4 и ал. 5 на чл. 61 ЗМДТ.
46.
Гражданския кодекс на Руската федерация определя наследството като
принадлежащите на наследодателя, в деня на откриване на наследството, вещи и друго
имущество, в това число имуществени права и задължения (ст. 1112 ГКРФ). С други думи
наследството е съвкупността от имуществени права и задължения на наследодателя в деня
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на смъртта му – цит. по Наследственое право, Учебно-практическое пособие, Гришаев, С.,
П. Москва, Проспект, 2011, с. 13.
47. В този случай приобретателят отговаря като поръчител – чл. 45, ал. 1, изр. 3 ЗМДТ.
48. Следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 25, ал. 9 и ал. 10 ЗННД, които изискват
при извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или
прекратяват вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното
производство да декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е
действително уговореното плащане по сделката, като и когато цената е в общ размер над
10 000 лв. плащанията по сделката следва да се извършват по специална банкова сметка
на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка.
49. Компетентен орган е общинската администрация. Ако доходът не е изключен от
облагане по чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗДДФЛ компетентен орган по приходите за
установяване на задължения за подоходен данък са служители на НАП. Т.е. възможно е
да бъдат проведени две ревизии по особения ред на едно и също основание – едната за
установяване на местен данък, а другата – за установяване на личен подоходен данък или
корпоративен данък.
50. За разходите като обект на облагане вж. доц. д-р Ганета Минкова, цит. съч, с. 234.
51. Повече вж. доц. д-р Ганета Минкова, цит. съч., с. 224.
52. За приложимостта на разпоредбата по отношение на облагането с косвени данъци вж.
бележка под черта № 33.
53. На мнение сме, че в този случай не е необходимо на ревизираното лице да е съставен
първоначално РА по реда на ДОПК от орган по приходите при НАП и да са установени
задължения за преки данъци. Достатъчно е да са налице данни за укрити приходи от
продажбата на акцизни стоки. Т.е. след установяване на данни за укрити приходи, които
биха могли да формират и задължения за облагане с подоходни данъци, е възможно да
бъде съставен първоначално РА от митническите органи за установяване на задължения
за акциз и едва след това на ревизираното лице да бъде съставен РА от органи на НАП за
установяване например на корпоративен данък и задължения по другия косвен данък –
ДДС.
54. Т.е. получателя на дохода да следва да получи по закон нето доход с удържан данък.
55. цит. по посоченото указание на НАП.
56. Така и при доц. д-р Ганета Минкова, цит. съч. с. 220.
57. Презумпцията – лат. (prаesumptio) – е правно-техническо средство, чрез което се
установяват връзки между един известен факт от действителността, от който се съди за
наличието на втори неизвестен факт, от което следват определени правни последици.
Презумпциите са предположения,въздигнати от законодателя в правна норма, които
улесняват доказването на определените в тях факти.В правото презумпциите са
заключения, които правораздаващите органи извличат от един известен факт за друг
неизвестен факт. Необоримите презумпции – (prаesumptio juris et de jure) те не допускат
оборването на предположението за факта, който те съдържат. При този вид презумпции,
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ако страната докаже презумпционната предпоставка (факт или фактически състав), съдът
приема безусловно, че презюмираният факт е осъществен. Спрямо презумпционната
предпоставка следва да бъде проведено пълно доказване. Насрещната страна може да
оборва единствено презумпционната предпоставка, без да разполага с възможност да
доказва неосъществяването на презюмирания факт. Тези презумпции са сходни до
фикциите, като фикциите се основават на съзнателно отклонение от действителността, а
при необоримите презумпции установеното в тях предположение за факт трябва да
отговаря на действителността.
58. Например за доходи, облагаеми с данък при източника по част трета от ЗКПО.
59. Според нас това изискване е излишно – след като едно лице по правило има право да
се разпорежда с дохода, то съвсем естествено е същото това лице да има право да прецени
как да ползва дохода, т.е. щом законът допуска да бъде извършено по-голямото, то е
допустимо да бъде извършено и по-малкото.
60. За целите на данъчното облагане е приета Наредба Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и
начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени, издадена от
министъра на финансите.
61. Макар темата да не е предмет на коментар тук, следва да се има предвид, че в
данъчното правоотношение могат да възникнат редица усложнения, които да доведат до
промяна на ситуацията по облагането и до липса на данъчен обект(доход) – напр.
сделката, източник на доход, е призната за нищожна или е унищожена по съответния
законов ред. Проблеми възникват и с дохода, придобит от престъпна или незаконна
дейност. И в двата случая въпросът е подлежи ли на връщане данъкът, който е платен
върху реализирания доход, като недължмо платен. За нас е без съмнение, че доходите
придобити от незаконна или престъпна дейност следва да се включат в понятието доход
за целите на ДОПК. По-подробно по темата вж. доц. д-р Минкова, Г., цит. съч., 221-221.
В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество(чл. 1, ал.
2 от закона) се предвижда, че за такова се смята имуществото, за придобиването на което
не е установен законен източник. Чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ предвижда, че се облага брутната
сума на дохода, придобит през данъчната година от всички други източници, които не са
изрично посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с окончателни данъци по реда на закона или
с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, т.е. на
материалния данъчен закон не е чужда претенцията за всеобщо облагане на всички
източници на доход.
62. Включително при доходите, облагаеми с данък при източника по ЗКПО и с
окончателен данък по реда на ЗДДФЛ.
63. Вж. например чл. 11, ал. 3 от ЗДДФЛ.
64. Така и Филипов, В. Приложен коментар на Закона за счетоводството. С., ИК „Труд и
право“, 2012, с. 66.
65. Подобна хипотеза разглежда чл. 11, ал. 3 ЗДДФЛ. Според чл. 44, ал. 2 ЗМДТ подлежат
на облагане с данък в размер на данък дарение и погасените чрез опрощаване задължения.
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Съгласно чл. 108 ЗЗД опрощаването е договор между кредитор и длъжник. Чл. 46, ал. 1,
т. 4 ЗКПО предвижда, че в случаите, при които кредитор е опростил едно задължение, то
ДЗЛ следва с опростената част на задължението да увеличи счетоводния си финансов
резултат за данъчни цели в годината на опрощаването с размера на опростеното
задължение, т.е. предвижда се облагане с корпоративен данък на опростеното задължение
в годината на опрощаването – ЗКПО третира опростеното задължение като един
квазиприход. Ако опрощаването бъде укрито, т.е. договорът за опрощаване не бъде
отразен в счетоводството, то ще е налице хипотеза на укрит приход, който е следвало да
бъде обложен.
66. Цит. по проф. д-р Таджер, В. Е. Гражданско право на НРБ – обща част, дял ІV. С.,
Наука и изкуство, 1972, с. 168.
67. В сферата на облигационното право не може да иска връщане на платеното, този,
който съзнателно е изпълнил един свой нравствен дълг – чл. 55, ал. 2 ЗЗД.
68. Задължението за плащане на данъци е ex lege, то е публично, едностранно,
безвъзмездно и парично – така доц. д-р. Минкова, Г., цит. съч., с. 20.
69. Чл. 46, ал. 1, т. 1 ЗКПО изисква ДЗЛ да увеличи счетоводния си финансов резултат за
данъчни цели в годината, в която задължението му е погасено по давност, но не повече от
5 години от момента, в който съответното задължение е станало изискуемо. Увеличението
се извършва със сумата на погасеното задължение.
70. Виж бележка под черта no 1.
71. Според нас е правилно като източник на доходи да бъдат разглеждани именно
сделките(стопанските операции), а не имуществата като техен обект. Вън от казаното
определени имущества са обект на облагане, независимо, че е обложен и дохода от същите
сделки.
72. Обикновено страните по такава сделка създават документ, наречен “обратно писмо”,
в което изявяват условията на прикритата сделка. Такова писмо би могло да се третира
като данни за укрити приходи или доходи от сделката, ако е било депозирано пред орган
по приходите.
73. Или едната страна. Не намираме за необходимо и двете страни да имат цел или целта
им да е еднаква.
74. При дарението като безвъзмездна сделка, ако същото прикрива продажба, всяка
прикрита цена ще бъде над привидната. Това ни дава основание да поддържаме тезата, че
ако привидната сделка е безвъзмездна, а прикритата сделка е възмездна ще е налице
възможност за реализиране на приход или доход и укриването му.
75. Така например чл. 48, ал. 2 ДОПК, чл. 116, ал. 2 ДОПК, чл. 26, ал. 7 ЗДДС, чл. 27, ал.
3 ЗДДС, чл. 177, ал. 3, т. 2 ЗДДС, чл. 16, ал. 1 ЗКПО, чл. 115, ал. 2 ЗКПО, чл. 10, ал. 4
ЗДДФЛ, чл. 27, ал. 5 ЗДДФЛ и др.
76. ДОПК въвежда и друго понятие – трансферни цени – такива са налице, когато в
търговските или финансовите взаимоотношения между свързани лица са приети или
наложени условия, различни от тези, които биха били приети между независими лица и
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които оказват влияние върху размера на печалбата и доходите им – пар. 1, т. 9 от ДР на
ДОПК.
77. Те няма да са предмет на анализ в този материал.
78. Това е Наредба Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините на прилагане на методите за
определяне на пазарните цени, Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 70 от
29.08.2006 г. Необходимо е да бъде пояснено, че методите за определяне на пазарни цени
по сделки между свързани лица се прилагат и за сделки между несвързани лица в
предвидените от закон случаи – чл. 2 от наредбата. Такъв случай е регламентиран в чл.
16, ал. 1 ЗКПО. При прилагане на методите за определяне на пазарните цени органите по
приходите използват и данни за борсови цени, данни, посочени в статистически
справочници или други издания, съдържащи специализирана ценова информация – чл.
116, ал. 5 ДОПК. В този случай органите по приходите са длъжни да посочат борсата,
изданието, администрацията, международната организация, съответно Интернет
страницата – източник на информацията, като приложат заверено от него копие или
разпечатка, съдържаща съответните данни.
79. Така решение № 5078 от 11.04.2011 г.. на ВАС по д. 11423/2010 г.: „…в
доказателствена тежест на жалбоподателя и настоящ касатор е да докаже съответствието
на извършената от него сделка с пазарната й цена.” Вж. и решение № 5128/09.04.2012 г..
на ВАС по д. 6931/2011 г.., в което съдът постановява следното: “При наличие на цена на
сделките по придобиване на недвижими имоти, вписана в нотариален акт като официален
документ с достоверна дата, при сделки които не са между свързани лица, както е в случая,
за ревизираното лице не възниква задължението по чл. 116, ал. 2 ДОПК да установява
съответствието на цената по нотариален акт с пазарната цена. Само в този случай и при
неизпълнение на това задължение, каквото в случая не е възникнало за РЛ, приходните
органи имат право да установяват пазарните цени на сделката.”
80. Т.е. в случая с привидна цена на сделката са налице доказателства, за нещо което е
привидно, нереално и данни, че съществува друго, което е прикрито, но реално. Ако
данните за това „друго“, което съществува дават основание да се смята, че е налице укрит
приход/доход, то ще е възможно предприемане на ревизионно производство по особения
ред на ДОПК.
81. В този смисъл приемаме, че подлежи на облагане със съответния вид данък при
приложение на нормите за отклонение от данъчно облагане онази част от прихода или
дохода (макар доход/приход реално да няма) по сделки, която най-често се получава като
разликата между реално платената цена по сделката и цената, която би била платена при
извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към
постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно
облагане. Данъчната интервенция в случая е върху данъчната основа на сделките. В
разглеждания случай не може да се говори за приход или доход от сделката по смисъла,
който е вложен в ДОПК.
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82. В по-старата уредба съществуваше възможност при несъществено отклонение на
договорената цена от пазарната да не се предприемат корекции при облагането. Към
момента степента на отклонение е ирелевантна, както за самото отклонение, така и за
необходимостта от корекция в облагането.
83. Смятаме, че вероятната разлика между пазарната цена, която ще бъде установена в
последствие в ревизионно производство посредством експертиза в хода на ревизията, и
договорената и фактурирана стойност на цената на една сделка между страните не попада
в хипотезата на „укрити приходи“ по смисъла на ДОПК и най-малко не обхваща
понятието приход, т.е. в подобни случаи орган по приходите на базата на една вероятна
хипотеза си е позволил да прави предположения за наличието на укрити приходи, като
въвежда несъществуващи в закона презумпции. Експертизата е доказателствено средство,
с което се установяват определени факти, касаещи облагането, но не е метод за определяне
на данъчната основа по чл. 122, ал. 2 ДОПК, нито може да се приеме като „данни за укрити
приходи или доходи“ по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК. Материалните данъчни
закони (например ЗКПО и ЗДДС) дават възможност за интервениране в данъчната основа
на доставките (сделките) при отклонение от данъчно облагане, но не и по реда на 122 и
сл. от ДОПК.
84. Без да навлизаме в подробностите, които предполага казусът, тук следва да отбележим
само, че е вероятно при ревизия на наемодателя, при когото са налице данни за укрити
приходи от сделката, НАП да премине в ревизия по особения ред за облагане като, при
равни други условия, се обложи разликата между привидната и прикритата цена, без да се
определи данъчна основа на сделката по по-ниската от прикритата (1200 лв.) пазарна
(1000 лв.) цена, а така също сме на мнение, че при ревизионно производство при наемателя
данъчната основа на сделката няма да бъде коригирана от органа по приходите по пазарни
цени, т.е. на наемателя не би се признал разход в нито размер на реално платената цена
(1200 лв.), нито в размер на пазарната такава (1000 лв.).
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Относно понятието „платец на дохода”
за целите на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ
Стефан Тихолов
[Публикувано на: 22.11.2015 г.]

Чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на
физическите
лица
(ЗДДФЛ)
гласи,
че
предприятията
и
самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално
осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за
изплатените през годината доходи, конкретно посочени в текста на
данъчния закон. Справката се предоставя в срок до 30 април на
следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция
за приходите (НАП) по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Целта на задължението на платците на доходи за предоставяне на тази
информация на НАП е на приходната администрация да се осигури
възможност за контрол върху достоверността на подадената от
физическите лица данъчна информация в данъчните декларации за
съответната година.
Законът не дава легална дефиниция на понятието „платец на
дохода“, което на практика създава редица затруднения поради
възможността като “платец на дохода” да бъде третирано както лицето,
което фактически изплаща дохода, така и лицето, което има правно
задължение пред получателя на дохода да изплати същия.
Пример: За илюстрация на горното нека приемем, че физическото
лице (А) сключва договор за извършване на услуга с дружество (Б). За
физическото лице (А) доходът от предоставената услуга е по чл. 10, ал.
1, т. 3 ЗДДФЛ – доход от друга стопанска дейност. Дружество (Б) е
едноличен собственик на капитала на дружество (В). Представляващия
на дружество (Б) нарежда на дружество (В) да изплати вместо него на
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физическото лице (А) задължението му по сключения договор за
предоставяне на услуга. Дружество (В) фактически изплаща на
физическото лице (А) сумата по договора, която му е наредена от
представляващия на дружество (Б).
В практиката подобни случаи не са редки и до такива казуси се
стига, обикновено когато са налице договорни отношения, в които участва
физическо лице като изпълнител и при които плащането на дохода на това
лице по различни причини става от едно трето лице, което обикновено
няма никаква облигационна връзка с физическото лице – изпълнител, т.е.
при всички случаи е налице задължение на едно лице да изплати доход в
полза на физическо лице и отношения между длъжника и едно трето лице,
което фактически изплаща дохода на физическото лице.
Отношенията между длъжника, платеца и физическото лице
(получател на дохода) могат да бъдат различни. Третото лице (платец)
може да е встъпило като съдлъжник по съглашение с кредитора (физическо
лице) или с длъжника. То може да е заместило в дълг длъжника, но само
със съгласието на кредитора (физическо лице). Накрая, третото лице може
да се е задължило към длъжника да изпълни вместо него задължението му
към физическото лице (кредитор).
В сферата на търговското право е мислимо например едноличният
собственик на капитала на едно дружество, което е едноличен собственик
на капитала на друго търговско дружество по силата на чл. 65, ал. 3 ТЗ,
чрез представляващия да нареди на дъщерното дружество и то да вземе
решение да плати дълга на дружеството-майка към едно физическо лице.
В този случай е възможно да не са налице договорни задължения по
плащането между двете дружества, а плащането да е следствие от изразена
воля на техните върховни органи, т.е. основанието не е задължително да
бъде винаги договорно.
При всички случаи споразуменията и/или нарежданията между
страните уреждат разплащането и регламентират финансови отношения
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между страните, но единствено в сферата на гражданското или търговското
право.
Независимо от разглежданите хипотези винаги възниква въпросът
кое лице трябва да посочи в справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ изплатения
на физическото лице доход – лицето, което реално е заплатило дохода, или
лицето, което е имало задължение към получателя на дохода да му го
плати, но реално не е платило дохода, т.е. въпросът винаги се свежда до
това фактическият или юридическият платец следва да посочи дохода
на физическото лице като изплатен. Данъчният закон не дава ясен отговор
на този въпрос.
Неяснотата на данъчния закон създава проблеми в практиката и се
налага тълкуване на разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от закона, защото тя е
изключително неясна и дава възможност за интерпретации при
прилагането й. В достъпната ни практика на приходната администрация и
съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) не открихме
ясен и категоричен отговор на поставения въпрос кое лице следва да се
третира като платец на дохода за целите на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ.
Разгледани са различни хипотези и са дадени конкретни отговори на
поставени въпроси, но липсва принципно становище по отношение на
въпроса кое лице е задължено да подаде справката по чл. 73, ал. 1 от закона.
Чл. 46, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) указва, че
разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им
смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря
на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на
правото на Република България.
Както беше споменато по-горе, ЗДДФЛ не дава собствено понятие
за „платец на доход“, поради това е нужно да се издири точният смисъл
на понятието, който е вложен от законодателя. Това може да стане чрез
тълкуване в смисъл, който най-много отговаря на други разпоредби от
закона, както и на целта на данъчния закон.
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Българският тълковен речник определя платеца като лице, което
плаща дължими суми. Според нас в това определение на тълковния
речник се дава предимство на фактическото плащане.
Противоположно на фактическото плащане следва да бъде
юридическото задължение за плащане. За разлика от фактическото
плащане, което може да се извърши от всяко трето лице, юридическото
плащане обикновено възниква като задължение за едно определено лице,
което е страна по сделка.
За улеснение в терминологията биха могли да се приемат две
работни понятия – фактически платец (този, който реално плаща
дължимите суми) и юридически платец (този, който има правно
задължение да изпълни, да плати).
Кое от тези две лица – фактически или юридически платец –
има предвид данъчният закон, когато изисквът платеца на дохода да
посочи изплатения доход в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ?
Отговорът на този въпрос следва да се извлече чрез тълкуване на смисъла
на нормата на чл. 73, ал. 1 от закона.
Според нас е необходимо да се обърне внимание и на използваното
от закона словосъчетание. ЗДДФЛ използва израза “платци на доходи”, а
не друго еквивалентно или близко понятие. Нещо повече, в края на
коментираната разпоредба, преди лимитативното изброяване на доходите,
подлежащи на оповестяване в справката по чл. 73, ал. 1 от закона, отново
се обръща внимание, че в справката се включват изплатените през
годината доходи.
На мнение сме, че по този начин законодателят е насочил
вниманието към непосредствената юридическа връзка между платеца на
дохода и лицето получател на доход, а не към фактическата връзка между
тези лица. Именно при една непосредствена юридическа връзка между
платеца и получателя на дохода се изплаща доход. Ако връзката е
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фактическа, третото лице може въобще да не знае изплатената сума
представлява ли доход, или не, а и във всички случаи третото лице-платец
не изплаща доход, схващан като понятие на данъчното право.
В сферата на облигационното отношение между кредитор и
длъжник задължението може да бъде изпълнено от трето лице, дори против
волята на кредитора, освен ако той (кредитора) има интерес то да бъде
изпълнено лично от длъжника – чл. 73 от Закона за задълженията и
договорите (ЗЗД). Не подлежи на валидно изпълнение от трето лице
единствено дълг, който е с оглед личността на длъжника. Във всички
останали случаи трето лице може да изпълни задължението на длъжника
по едно облигационно правоотношение (най-често това е договор).
Промяната на длъжника по едно облигационно отношение може да се
осъществи чрез:
 поемане на изпълнението от едно трето лице. Този договор не е
уреден в нашето право, но по силата на чл. 9, ал. 1 ЗЗД той е допустим.
Договорът има сила между длъжника и третото лице, но няма действие
за кредитора (получателя на дохода), т.е. той не може да изисква от
третото лице плащане на задължението;

 встъпване в дълг. Този договор е уреден в чл. 101 ЗЗД;

 заместване в дълг. Заместването в дълг е уредено в чл. 102 ЗЗД;

 като разновидност на поемането на изпълнението от едно трето лице
може да се схване разпореждането/нареждането посредством вземане
на решения на органите на търговски дружества едно търговско
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дружество (обикновено дъщерно дружество) да заплати дълга на
дружеството-майка;

 в практиката често се ползват т.нар тристранни протоколи, които
следва да се възприемат като хибридна форма между няколко от
посочените по-горе способа за промяна на длъжника, както и
едновременно с това като форма на уреждане на финансови отношения
между три лица.
При отговора на поставения въпрос кое лице е платец за целите на
чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, следва да се държи сметка, че данъчните задължения,
включително тези в широк смисъл, като задължението за подаване на
справка за изплатените през финансовата година доходи на физически
лица, са публично-правни задължения и за тях не е присъщо
регламентиране на принципа на свобода на волята за договаряне, както
е това при правоотношенията от частноправен характер.
Страна в данъчното правоотношение винаги е едно публично тяло
(фиск) и правоотношението винаги е създадено и основано на данъчния
закон, поради това е недопустимо с каквито и да било договори от
частноправен характер да се променят субектите, носещи данъчното
задължение. Подобни договори, с които се заменят или подменят
носителите на съответното данъчно задължение, нямат никаква сила по
отношение на публичната власт, те си остават договори с частноправни
последици и при никакви обстоятелства техните последици не настъпват в
публичноправната сфера. Това е така, тъй като по силата на чл. 21, ал. 1
ЗЗД договорите пораждат действия между страните, а спрямо трети
лица - само в предвидените в закона случаи. Данъчният закон не е
предвидил такова изключение, с което един частно-правен договор да
обвърже администрацията. Тъй като данъчните правоотношения са такива
от публичен характер и се създават и основават единствено на нормата на
данъчния закон те са правни отношения със субектна стабилност.
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Прехвърляне или поемане на данъчни задължения може да има единствено
и само тогава, когато данъчният закон изрично е уредил това. Ако даден
данъчен закон урежда подобна хипотеза, той изрично посочна и начина, по
който данъчните задължения преминават върху друг субект.
Каквито и отношения да са възникнали между юридически платец,
фактически такъв и получател на дохода, то те остават единствено в
сферата на частното право и техните последици нямат отражение
върху данъчните правоотношения, защото тук е нужна изключителна
сигурност и установеност по отношение на фиска кое точно лице е
носител на съответното публично задължение.
Предвид изложеното е от изключителна важност да се даде
еднозначен отговор на въпроса кое е лицето, което носи задължението за
подаване на справката за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, защото,
както стана ясно поради особения характер на данъчното задължение и
данъчното правоотношение, каквито и частноправни способи за встъпване
или замяна на длъжника да са уредени между страните по едно
облигационно правоотношение те имат единствено частноправни
последици и не касаят фиска, т.е. за публичното тяло способите за замяната
на субекта в гражданските правоотношения са ирелевантни – задълженото
за данъчното право лице може да е само едно - това, което изрично е
посочила разпоредбата на данъчния закон. Кое лице сочи нормата на чл.
73, ал. 1 ЗДДФЛ, е въпрос на тълкуване на закона.
Чл. 11 от закона регламентира момента на придобиване на дохода от
физическото лице. Чл. 11, ал. 3 ЗДДФЛ предвижда, че доходът се смята за
придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по
споразумение между него и платеца, плащането или престацията са
получени от трето лице. Според нас тази разпоредба урежда обратната на
разгледаната по-горе хипотеза. Тук законодателят е указал изрично, че
каквито и договорености и/или нареждания да са налице между платеца на
дохода и юридическия му получател за фактическо плащане на друго лице,
то дохода се смята за придобит от лицето, което първоначално е имало
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право да го получи. В разглежданата норма изрично и с цел защита на
фиска е изключена хипотезата на фактическо получаване на дохода като
основание за облагане на едно трето лице. По този начин се избягва
възможността за фиктивно прехвърляне чрез гражданско-правни способи
и нареждания на данъчната тежест върху различен субект от субекта, който
следва да я носи.
Тълкувайки нормата на чл. 11, ал. 3 ЗДДФЛ, не виждаме основателна
причина в обратната хипотеза – когато са постигнати съглашения или са
налице нареждания между платеца на доход и едно трето лице за
фактическо плащане на дохода – да се приложи различна правна логика,
т.е. тук не би следвало да се допусне разместване на данъчните
задължения, макар и такива за предоставяне на данъчна информация, с
гражданско-правни сделки и/или нареждания, като се даде предпочитание
на фактическото състояние пред юридическата обвързаност.
Текстът на чл. 73, ал. 3 ЗДДФЛ, тълкуван във връзка с чл. 11 от
закона, налага да се приеме извода, че доходите се включват в справката
по чл. 73, ал. 1 от закона от техния юридически платец, а не от лицето,
което фактически изплаща дохода.
Принципното положение, възприето в ЗДДФЛ при облагане на
доходите на физическите лица, е закрепено в чл. 11, ал. 1, т. 1, 2 и 3 –
доходите се смятат за придобити на датата на фактическото им получаване
(принцип на паричния поток). Изключенията са изчерпателно уредени в
закона - в случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне
на права или имущество (акции, дялове, финансови активи) доходът се
смята за придобит към датата на прехвърлянето (чл. 11, ал. 2 ЗДДФЛ);
доходът от прехвърляне на предприятието на ЕТ със заличаване от ТР се
смята за придобит от лицето на датата, на която прехвърлянето е
вписано в регистъра (чл. 11, ал. 4 от закона); при авансово плащане на
доходите от лихви по депозитни сметки в търговски банки доходът се
смята за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на
предсрочното му прекратяване(чл. 11, ал.5 ЗДДФЛ).
Категория:
Данъчно право

Относно понятието „платец на дохода“… 202

От своя страна чл. 73, ал. 3 от закона предвижда доходите от
дивиденти и ликвидационни дялове да се включат в справката за данъчната
година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента или
ликвидационният дял е начислен. Правилото за посочване на дохода
според данъчната година на начисляването му важи и при доходи, които
представляват скрито разпределение на печалба. Общото за тези доходи е,
че те се посочват при разпределяне или начисляване, т.е. фактът на
плащането при тях е правно ирелевантен. Естествено е, че поради
спецификата на тези доходи, разпределяне или начисляване може да има
само при лице, което има юридическото задължение да плати дохода, но
не и при лице, което е фактически платец на такъв доход. Поради това сме
на мнение, че задължено лице – платец на дохода – следва да е неговият
юридически платец.
Съобразно момента на придобиване на доход от възмездно
прехвърляне на права или имущество (акции, дялове или други финансови
активи) по чл. 11, ал. 2 ЗДДФЛ законодателят е уредил и посочването на
този доход в справката по чл. 73, ал. 1 от закона да стане в същата данъчна
година, през която данъчният закон приема, че доходът е придобит – това
е годината на прехвърлянето, независимо в коя година доходът е изплатен.
Тук законодателят за данъчни цели също е игнорирал плащането, като му
е придал правна несъщественост. И в тази хипотеза сме на мнение, че
лицето, което е длъжно да посочи дохода от прехвърляне на права или
имущество (акции, дялове, други финансови активи) е лицето, което е
насрещна страна по прехвърлителната сделка – приобретателят на
активите, а не лицето, което фактически ще заплати дохода. Това е така,
защото и в разглеждания случай законодателят при придобиване на дохода
се е дезинтересирал от плащането на същия като факт, а е дал предимство
на юридическата връзка между страните по основното (гражданско или
търговско) правоотношение.
Във всички останали случаи доходите се посочват в справката за
данъчната година, през която са изплатени – този е моментът на тяхното
придобиване от съответното физическо лице. Това изрично е предвидено в
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чл. 73, ал. 1 от закона. Тоест може да се приеме, че нормата на чл. 73, ал. 1
ЗДДФЛ, относно посочването на изплатените доходи на физически лица в
справката, е в унисон и с разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 1 – 3 от закона,
регламентиращи момента на получаване на дохода.
От анализираните хипотези може да се изведе общият законодателен
принцип – доходът, изплатен на физически лица се посочва в
справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ от платеца на дохода в данъчната
година, в която законът приема, че доходът е придобит от лицето.
Не виждаме съществена разлика в данъчното облагане и в същността
на посочените по-горе доходи, която би била от значение за законодателя,
за да го мотивира да регламентира по различен начин лицето, което следва
да подаде справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ. Затова може да се твърди, че
това лице отново е юридическият платец на дохода.
Необходимо е на следващо място да се държи сметка и за
функцията, която изпълнява справката за изплатените доходи по чл.
73, ал. 1 ЗДДФЛ, а както беше споменато по-горе, тя се изразява в това да
се осигури възможност за контрол от страна на приходната
администрация върху достоверността на подадената от физическите лица
данъчна информация в данъчните декларации за съответната година. При
получаване на облагаеми доходи лицата следва да ги декларират в
годишната си данъчна декларация. Последващият контрол от страна на
НАП има за цел да установи данъчния дълг на лицето – отговаря ли
декларираният данъчен дълг на данъчния дълг, който се е породил от
конкретните данъчни задължения. Справката по чл. 73, ал. 1 от закона
служи като база за проверка дали данните в подадена от лицето данъчна
декларация, отговарят на данните, които платците за същото това лице са
подали като информация за изплатения доход в НАП. При контролната
дейност следва да се установят обективно фактите, с които данъчният
закон е свързал определени правни последици. Фактите в сферата на
гражданското и търговското право, които касаят данъчното облагане,
обикновено са сделки и дейности, чрез които лицата реализират доходи.
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Подобни факти и обстоятелства, както и доказателства за тях, е нормално
да се открият у страните по сделките и лицата, които са осъществили
дейностите.
При фактическия платец на един доход обикновено и най-често не
биха могли да бъдат открити факти и обстоятелства, отнасящи с до
облагането. Най-често това лице ще притежава единствено платежен
документ за изплатения доход, договор между него и длъжника на дохода
или нареждане за плащане, изходящо от лицето, задължено да плати
дохода. Това е така, защото третото лице – фактически платец на дохода, е
външно лице за сделките и дейностите между страните, от които се
реализира доходът.
Може да се направи изводът, че ако се приеме, че платец на дохода
за целите на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ е лицето, което фактически е изплатило
един доход, то не би била изпълнена напълно функцията, която справката
има, както и не би могла на база на данните в справката правилно,
методически и законосъобразно да се предпостави дейността на НАП по
последващ данъчен контрол, т.е. целта, която преследва данъчният закон
не би била напълно постигната. Ако се приеме, че платец на дохода за
целите на чл. 73, ал. 1 от закона е юридическият платец, то целта, която
поставя закона с въвеждане на задължението за подаване на информацията
е надлежно изпълнена.
Допълнителен аргумент в подкрепа на развиваната тук теза е, че
фактическият платец не изплаща доход. Той може да погасява едно свое
задължение по друг договор към длъжника на дохода, може с определено
намерение да замести в дълг юридическия платец на дохода, да встъпи в
дълга му, или да изпълнява негово нареждане, но изплатените реално суми
от това лице не представляват изплащане на доход. Доход, схващан като
данъчно-правно понятие, може да изплати само лицето, което има
юридическото задължение да плати дохода по едно друго правоотношение.
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Разбира се, могат да се изложат още редица правни аргументи от
конкретния данъчен закон, както и доказателства в подкрепа на
коментираната теза от други материални данъчни закони, но дори
изложеното тук тълкуване може да се разбира като минимално необходимо
и достатъчно, за да се обоснове правно тезата, че като предвижда
изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ от платците на доходи,
данъчният закон има предвид юридическите платци на дохода, а не
фактическите такива.
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КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО
Независимост и ефективност на съдебната власт – принципи,
проблеми, решения
Иван Кьосев
[Публикувано на: 16.07.2015 г.]

„Съдиите трябва да бъдат по-скоро почтени,
отколкото такива, които искат да бъдат хвалени,
по-скоро предпазливи, отколкото самоуверени.
Това, което те притежават като нещо отличително свое и което е найценното им качество, е преди всичко тяхната честност.“
Френсиз Бейкън, „Опити“ (1625 г.)

І. Съдебната власт в правовата държава – основните принципи и
институционална архитектоника
Едно от основните начала на модерната правова и демократична
държава е разделението на властите. Съгласно този принцип държавната
власт се подразделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. В своята
актуална проекция тази конструкция притежава сложност и
многопластовост, обусловена от многообразието на нормативно
регулираната материя и от динамиката на развитие и протичане на
социално-икономическите процеси и правни отношения. Водещи
правнополитически положения в тази връзка са сътрудничеството и
функционалното взаимодействие, както и взаимният контрол между
властите. Днес в условията на парламентарна демокрация, политически
плурализъм и свободна стопанска инициатива съдебната власт е един от
стълбовете на демократичния правов ред, гарант за развитието на свободно
и жизнеспособно гражданско общество. Тази правнополитическа
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парадигма е валидна и основополагаща независимо от формата на
държавно устройство, от формата на държавно управление и от
спецификите на конституционната и законова уредба на демократичните и
правови държави.
Съдебната власт като стожер и гарант на правовия ред е обект на
правнополитическа уредба на първо място във върховния закон на
държавата и обществото – конституцията. Предвид особеното място и
държавоподдържащата роля на съдебната власт в правовите и
демократични държави въз основа на конституционната регламентация се
създават и действат съответни устройствени закони и се отделят
значителни средства и солидна материална база за обезпечаване на
правосъдната дейност. Също така се учредяват и действат независими
институции за ръководство на съдебната власт. В различните държави тези
органи имат различни наименования – Висш съвет на магистратурата
(Франция, Италия), Висш съдебен съвет (България), Генерален съвет на
съдебната власт и Прокурорски съвет (Испания) и т.н. В редица европейски
държави, сред които и Република България, органът за самоуправление на
независимата съдебна власт е постоянно действащ.
Една от съществените гаранции за независимостта на магистратите е
принципът за несменяемост. С придобиване на определен трудов стаж на
своята длъжност и след преминаване на атестационна процедура
магистратът става несменяем до момента на пенсионирането си. Също така
магистратите притежават функционален имунитет. Съгласно този
принцип при осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и
следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за своите
служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако
извършеното е умишлено престъпление от общ характер. Особено
внимание в съответните устройствени закони се отделя на процеса на
администриране на правосъдната дейност – разпределянето и движението
на делата, издаването на документи, участието на представители на
гражданското общество, определянето и статута на вещите лица и др.
Детайлно са уредени процедурите по селектиране на личния състав на
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магистратурата, както и кариерното развитие на магистратите, ранговете в
системата и необходимите предпоставки за служебно израстване. На
законово ниво са предвидени и нормативни и институционални механизми
за мониторинг на работата на магистратите с прилагане на съответни
поощрителни или санкционни мерки в зависимост от начина на
изпълнение на служебните задължения на всеки конкретен магистрат. По
този начин – чрез прецизна нормативна уредба и солидно финансово и
материално обезпечаване се целú осигуряването на качествено,
справедливо и бързо правосъдие. Характерна тенденция за модерната
правова държава е непрестанното повишаване на изискванията към
представителите на публичната власт. Днес освен профилирани
юридически познания, организационни умения и професионален морал
всеки магистрат следва да формира и демонстрира активна позиция по
основополагащите въпроси на правосъдието и в по-широк план относно
проблемите в социалната сфера.
От гледна точка на правната наука интерес представлява развитието
на независима съдебна власт в условията на правнополитически преход. В
такива условия съществува вече четвърт век българската съдебна система.
С Конституцията от 1991 г. Република България формално се присъедини
към общността на правовите и демократични държави. Този процес на
налагане и възприемане на фундаментални правни принципи и
съответстващата им институционална структура се откроява особено
релефно в областта на конституционната и законовата уредба на съдебната
власт. С премахването на еднопартийното управление и с
деполитизирането на правоохранителните и правораздавателните органи
се създадоха правнополитически предпоставки и правнонормативна
основа за изграждането и функционирането на ефективна и независима
съдебна система с професионално подготвени кадри, съблюдаващи
стриктно правилата на професионалния морал.
Съгласно действащата българска конституционна уредба съдебната
власт защитава правата и законните интереси на гражданите,
юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. При
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осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели,
прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. В
Конституцията се декларира основополагащото правнополитическо
начало „Правосъдието се осъществява в името на народа“ (суверена).
Предвид особената значимост на правосъдната дейност на
конституционно ниво е регламентирана постановката, че съдебната власт
разполага със самостоятелен бюджет. Бюджетът на съдебната власт се
състои от бюджетите на Висшия съдебен съвет (ВСС), на Инспектората
към Висшия съдебен съвет, на органите на съдебната власт, които са
юридически лица, и на Националния институт на правосъдието.
С новата конституционна уредба от 1991 г. съдебната система у нас
се реорганизира съгласно утвърдените образци във водещите
западноевропейски държави. Впоследствие в Конституцията са извършени
и съществени допълнения, които регламентират правомощията на ВСС, на
министъра на правосъдието, както и отчетността на съдебната система.
Съгласно новата ал. 7 в чл. 130 (2007 г.) на Конституцията ВСС изслушва
и приема годишните доклади на Върховния касационен съд (ВКС), на
Върховния административен съд (ВАС) и на главния прокурор за
прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и
разследващите органи и ги внася в Народното събрание. Чрез процедурата
по изслушване и обсъждане на докладите се реализира ключов аспект на
контролната функция на парламента. Също така Министерският съвет
(МС) всяка година с отчета за изпълнението на държавния бюджет внася в
Народното събрание и отчета за изпълнението на бюджета на съдебната
власт, приет от ВСС, с подробна обосновка.
В съответствие с конституционната уредба действа специален
устройствен закон – Законът за съдебната власт (ЗСВ). Бе създаден
постоянно действащ орган за управление и контрол на съдебната система.
Създадоха се специализирани органи за надзор върху работата на
магистратите (Инспекторат към Висшия съдебен съвет) и правомощия за
налагане на дисциплинарни санкции при констатирани нарушения. Бе
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въведено триинстанционно производство за решаване на граждански и
наказателни дела. Създаде се правнонормативна и институционална база
за съвременно административно правосъдие по западноевропейски
образец. Съгласно действащия модел правораздаването се осъществява от
ВКС, ВАС, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.
Върховните съдилища изпълняват важни функции свързани с
хармонизирането и уеднаквяването на съдебната практика, с
професионалното развитие на кадрите в съдебната система и с надзора за
противоконституционност на законите и за законосъобразност на
подзаконовите нормативни актове на МС и на министрите.
Във върховния закон са регламентирани статутът и правомощията на
прокуратурата и следствието. Съгласно Конституцията Прокуратурата
следи за спазване на законността, като: ръководи разследването и
упражнява надзор за законосъобразното му провеждане; привлича към
отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа
обвинението по наказателни дела от общ характер; упражнява надзор при
изпълнение на наказателните и други принудителни мерки; предприема
действия за отмяна на незаконосъобразни актове; в предвидените със закон
случаи участва в граждански и административни дела. Структурата на
прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата. Следствените органи
като част от системата на съдебната власт осъществяват разследване по
наказателни дела в случаите, предвидени в закона.
Също така съгласно уредената в Конституцията възможност и
предвид усложнената криминогенна среда и сериозната ескалация на
организираната престъпност бе създаден Специализиран наказателен съд
и съответно специализирана прокуратура.
Бе създаден и действа Национален институт на правосъдието с важни
функции по отношение повишаването на квалификацията на магистратите
и съдебните служители и обучение в областта на сложната материя на
правото на Европейския съюз.
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Днес съдебната власт в Република България се ръководи от
независим специализиран орган – ВСС, чрез който се осъществява
самоуправлението на съдебната система. ВСС се състои от 25 членове.
Действат множество комисии на ВСС, включително Комисия по
професионална етика и Комисия по натовареността. Председателят на
ВКС, председателят на ВАС и главният прокурор са по право членове на
ВСС. Съгласно Конституцията и в съответствие с общоприетите стандарти
в правовите и демократични държави за членове на ВСС, които не са
негови членове по право, се избират юристи с високи професионални и
нравствени качества, които имат необходимия петнадесетгодишен
юридически стаж. Единадесет от членовете на ВСС се избират от
парламента и единадесет – от органите на съдебната власт. Важен фактор
за стабилната работа на върховния ръководен орган на съдебната система
е мандатността. Мандатът на изборните членове на ВСС е пет години. Към
момента у нас е дискусионен въпросът за създаването на отделни колегии
към ВСС и дори на два отделни ръководни органа за съда и прокуратурата,
които да вземат решенията по финансовото и материално обезпечаване на
дейността, кариерното развитие и дисциплинарната отговорност.
Основание за тази идея са различните организационни форми и функции
на съда и прокуратурата, а също така и опасението, че вземането на
решения на общи пленарни заседания относно назначенията, повишенията
и дисциплинарните въпроси създава предпоставки за упражняване на
политически натиск и конфликти между двете професионални групи в
рамките на единния ВСС.
Съгласно конституционната уредба към ВСС действа Инспекторат,
който се състои от главен инспектор и десет инспектори. Инспекторатът
проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга
независимостта на магистратите при осъществяването на техните
функции. Главният инспектор и инспекторите при осъществяване на
функциите си са независими и се подчиняват само на закона.
Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани,
юридически лица или държавни органи, включително на съдии, прокурори
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и следователи. Инспекторатът представя годишен доклад за дейността си
на ВСС.
Важни функции по ръководство и координация в съдебната власт
изпълнява министърът на правосъдието. Както се посочва в доктрината:
„Министърът на правосъдието е особена фигура в общата конфигурация
на изпълнителната власт. Неговата основна задача по Конституция, освен
да е главен юридически съветник на правителството, е да подпомага
работата на съдебната власт в две направления – материално и
организационно подпомагане… и упражняване на законодателна
инициатива чрез МС за приемане, изменение или допълнение на законите,
които пряко засягат съдебната власт…“1. Съгласно конституционната
уредба министърът на правосъдието председателства заседанията на ВСС.
Министърът може да прави предложения за назначаване, повишаване,
понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии,
прокурори и следователи. Към министъра на правосъдието са създадени
структурни звена, които подпомагат взаимодействието му с ВСС и с
органите на съдебната власт за осъществяване на конституционните му
правомощия.
От момента на приемането на Република България в ЕС съдебната
система се поставя под особения надзор на върховните ръководни органи
на Европейския съюз. С оглед напредъка на България в постигането на
специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу
корупцията и организираната престъпност с решение на Европейската
комисията е създаден т. нар. Механизъм за сътрудничество и проверка.
Резултатите от този мониторинг се обективират в ежегодни доклади.
Оценката за напредъка на реформите се формира въз основа на няколко
индикативни показателя, сред които се открояват следните: реформа на
съдебната власт в насока подобряване на професионализма, отчетността и
ефикасността; провеждане на безпристрастни разследвания на твърдения
за корупция по високите етажи на властта; предприемане на мерки за
предотвратяване и борба с корупцията, и по-специално на границите и на
равнище местно управление; изработване и прилагане на стратегия за
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борба с организираната престъпност, със съсредоточаване върху тежките
престъпления, изпирането на пари, както и върху систематичното
конфискуване на имущество на лица, извършващи престъпления.
Безспорно сътрудничеството с ръководните органи на ЕС и надзорът,
който те упражняват има ключово значение за успеха на реформите.
Положителен факт по отношение успешното реформиране на съдебната
система у нас е одобрената от Европейската комисия оперативна програма
„Добро управление“ за България по Европейския социален фонд (ЕСФ) за
периода 2014-2020 г. В тази програма са очертани приоритетите и целите
за изразходване на близо 336 млн. евро за подпомагане на модернизирането
на публичната администрация и прозрачността на съдебната власт в
България. По-специално за съдебната система се отделят 30 млн. евро, с
които ще бъдат финансирани мерки за повишаване на прозрачността и
ускоряване на съдебните производства чрез структурни, процедурни и
организационни реформи в съдебната система; за подобряване на
достъпността и отчетността на съдебната власт чрез въвеждане на система
за електронно правосъдие и за разширяване на обхвата и подобряване на
качеството на обученията в съдебната система.
ІІ. Съдебната власт в условията на прехода – основните проблеми
Както е видно от по-горе очертаната картина, налице са
необходимите основни предпоставки за организацията и функционирането
на ефективна и независима съдебна система. В същото време в
продължение на двадесет и пет години заложената правнонормативна база
и финансово-ресурсното и кадровото обезпечаване не дават желания
резултат. През годините на демократично развитие в съдебната система се
очертаха редица репродуциращи се нерешени проблеми, някои от които са
се превърнали в трайна тенденция и статукво.
Съществени детайли по управлението на правосъдната дейност са
уредени законодателно и административно с голямо закъснение. Такива
са задължителните конкурси при постъпване в системата и при
Категория:
Конституционно право

Независимост и ефективност на съдебната власт …

повишаване в длъжност, въвеждането на категорични правила и обективни
критерии при атестирането и при назначаването на административни
ръководители, нормативната уредба на обучението на магистратите и др.
Очакванията на гражданското общество се сблъскват с реалност,
която съвсем не съответства на първоначалния замисъл на
извършените промени. Най-очевидни и обществено нетърпими са
проблемите в сектора на наказателното правосъдие. От началото на
прехода до 2013 г. липсва целенасочена, системна и ефикасна наказателна
политика на държавата. Законодателната дейност в тази област страда от
сериозни слабости. Съдебната система, но и системата на
правоохранителните и разследващите органи в Министерството на
вътрешните работи, както и на органите по управление на местата за
лишаване от свобода, все още не съответстват в необходимата степен на
добрите модели за работа в съответната сфера2. Допускат се сериозни
процесуални нарушения, които водят до значително забавяне решаването
на делата, налице са индикации за корупционни практики и за оказване на
натиск върху магистрати, нарушаване на професионалните етични
стандарти в различни аспекти, конфликт на интереси, слаба подготовка на
отделни магистрати. По отношение на някои от т. нар. знакови дела (вкл.
относно умишлени убийства, документни престъпления, стопански
престъпления, престъпления против правосъдието) се пристъпва към
действие едва след реакция на представители на изпълнителната власт или
на високопоставени дипломатически представители на водещи
западноевропейски държави у нас, което е изключително негативно за
цялостния облик на страната ни явление. В същото време и в немалка
степен като резултат на посочените негативни явления през периода на
прехода е налице явна ескалация на броя на тежките и извършени с
изключителна жестокост посегателства над личността на гражданите и над
личното им имущество. Ежедневно се извършват демонстративни актове
на масирано унищожаване и повреждане на природни ресурси, на
обществено имущество и на публична инфраструктура. Липсва ефективна
работа по превенция на престъпността и по-специално в насока мерки за
предотвратяване на посегателствата срещу живота и здравето на
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гражданите. Към началото на 2015 г. стотици обвиняеми и осъдени на
лишаване от свобода лица се укриват в страната или в чужбина. Сред тях
са издирвани или осъдени за тежки умишлени престъпления лица. Особено
неблагоприятно е положението в местата за лишаване от свобода, където
не се води ефективна работа с осъдените с оглед на тяхното
превъзпитаване, социализация и личностна промяна. Налице са множество
случаи на осъдени лица, изтърпели наказание лишаване от свобода, които
след излизането си на свобода извършват умишлени убийства и нанасят
тежки телесни повреди на жертвите, много от които са млади жени, майки,
деца, възрастни хора. Оттук произтича и крайно изостреното общественото
внимание към функционирането на този сектор на публичната власт и
неговите представители.
Показателни за нивото на ефективност на съдебната система в
периода на преход към правова и демократична държава са резултатите от
проучването на социологическа агенция „Алфа Рисърч“ относно
обществените нагласи към съдебната система в България (2012 г.).
Цялостният извод от проучването е, че общественото доверие към
правораздавателната система в България e под критичния минимум.
Корупцията, заедно с оказвания политически натиск се открояват като
двата основни проблема пред всички институции в системата. Едва 9% от
гражданите са на мнение, че в периода 2007-2012 г. се наблюдава
подобрение по показатели ефективност и безпристрастност на
съдилищата, а 66% считат, че няма промяна в това отношение.
Сред близо 90% анкетираните доминира мнението, че е налице
тотален неуспех по т.нар. „обществено значими дела“. Тази нагласа е
индикация за сериозен спад на доверието на гражданите в разследващите
и правосъдните институции. Също така 40% от участвалите граждани
смятат, че издаваните присъди никога не са справедливи спрямо
извършените престъпления. Според екипа на проучването ниското доверие
към ефективността и безпристрастността на системата поставя под
съмнение легитимността й. Почти половината анкетирани (49%) не биха
сътрудничели на правораздавателните органи, ако станат свидетели на
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престъпление. Приблизително същия процент нямат доверие, че ще
получат необходимата защита при свидетелстване. Близо 90% от
гражданите считат, че съдебната система в България осъжда единствено
дребните престъпления, като големите остават ненаказани. Според
мнозинството анкетирани един от основните проблеми на съдебната
система е не просто липсата на съдебни процеси и присъди, а липсата на
справедливо, обективно и безпристрастно издаване на такива.
Общественото мнение е силно повлияно от факта, че твърде често съдът
издава оправдателни присъди, особено по отношение на „обществено
значимите дела“. Според проучването мнозинството от анкетираните е
категорично, че оправдателните присъди са резултат не от доказаната
невиновност на обвиняемото лице, а от неефективността на разследващите
и съдебни институции и оказвания политически и икономически натиск
върху работата на съда.
Съществен проблем на съдебната система е регулирането на
натовареността на магистратите. В продължение на двадесет и пет години
този проблем е оставен без необходимото внимание. Едва в мандата на
настоящия състав на ВСС се въвеждат модерни подходи за измерване и
регулиране на натовареността на съдиите3. В резултат на задълбочено
проучване се получава възможност за определяне на оптимално
необходимия брой съдии във всяко съдилище и за рационално прекрояване
на границите на съдебните райони. Особено съществен резултат от тази
крайно необходима инициатива е изработването на допустимата норма за
натовареност на съдията и определянето на нивото на професионална
ангажираност на всеки конкретен съдия в съответствие с тази норма4. По
този начин се създават благоприятни предпоставки за качественото
изпълнение на служебните задължения, за успешно кариерно развитие и за
ефективно и експедитивно правосъдие. Положителен факт е, че с решение
на ВСС от м.12.2014 г. са приети Правила за измерване на натовареността
на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и
следовател с утвърждаването на съответна норма на натовареност5. Тук е
необходимо да се подчертае, че съвременна методика за измерване и
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регулиране на натовареността би следвало реално да се приложи и за
разследващите органи от системата на МВР.
На следващо място се явяват процедурите по атестиране на
магистратите. Необходимо е осигуряването на точна и безпристрастна
оценка при кариерната селекция. В тази връзка внимание заслужава идеята
за създаване към ВСС на централен постоянно действащ орган по
атестирането. Също така решаване изисква проблемът за разпространената
практика за командироването на магистрати в по-престижни и желани
звена в системата. По този начин се създават предпоставки за заобикаляне
на установените правила за кариерно развитие и за нарушаване на добрата
работна атмосфера в съответното звено. Необходимо е чрез изменение в
ЗСВ да се наложат по-ясни, категорични и диференцирани правила за
командироването на съдии, прокурори и следователи, които
административните ръководители на съдилищата да са задължени да
спазват.
Съществен проблем в сектор „Правосъдие“ е липсата на развита
единна система за електронно управление. Според констатациите в
актуалните стратегически документи информационните системи,
автоматизиращи дейностите по същество на отделните звена, на практика
липсват. Основен недостатък на работещите към момента информационни
системи е фактът, че те са разработени и внедрени преди приемането на
актуалната нормативна уредба в областта на електронното управление и
поради тази причина не удовлетворяват основни изисквания за оперативна
съвместимост и информационна сигурност. Нито една от сега работещите
информационни системи не е сертифицирана в съответствие с Наредбата
за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна
сигурност, както и не е осигурена свързаност с Единната среда за обмен на
електронни документи (ЕСОЕД). Обменът на данни между
Министерството на правосъдието и второстепенните разпоредители с
бюджет, както и с органите на съдебната власт се осъществява основно на
хартия, няма реализирани вътрешни електронни административни услуги
по електронен път.
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На следващо място се очертават сериозни проблеми във връзка със
същинската дейност на магистратурата. Професионалната подготовка на
част от личния състав се нуждае от сериозно подобряване. Особено
внимание от страна на ВСС изискват случаите на повърхностно отношение
към изпълнението на служебните задължения, както и допускането на
сериозни процесуални нарушения като например необосновано забавяне
изготвянето на мотивите на съдебните актове, изготвянето на привидни
мотиви, игнорирането на релевантни факти и доказателства и др.
Отношението към гражданите – страни и участници в съдопроизводството
невинаги е на нивото, отговарящо на утвърдените във водещите правови
държави професионални етични стандарти и на европейските стандарти за
защита правата на човека.
Също така е наложително преодоляването на практики на
нерегламентирано влияние върху магистратите, чиито най-крайни форми
водят до подмяната на вътрешното убеждение по разглежданите дела с
такова, което е желано от оказващия влиянието субект. Очертават се
различни форми на въздействие, включително различни форми на натиск
и предоставяне на материални облаги, които не се следват. В сферата на
съдебната система подобни актове са с особено високо ниво на негативно
ерозионно институционално и антиобществено въздействие. Съществен
проблем относно независимостта и ефективността на съдебната система е
ефективното водене на борба с корупцията. Макар че през 2009 г. е приета
Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност, която по-късно е последвана от редица
планове за действие, липсва практическа реализация на заложените цели.
Действията за борба с корупцията в периода 1989-2013 г. не са
концентрирани и не е създаден институционален капацитет за
координация и ръководство на борбата срещу това вредоносно и
общественоопасно явление, включително в системата на магистратурата6.
Проблемите на съдебната система не са и няма как да са изцяло
породени в рамките на един самоуправляващ се сегмент на публичната
власт. Тези проблеми са резултат от цялостния модел на функциониране
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на държавата в периода на прехода. Законотворческата дейност в областта
на правосъдието и вътрешния ред не се основава на стабилна правна рамка,
липсва континуитет и кохерентност в работата на отделните легислатури,
не се прилага модерна методика за комплексна оценка на
законодателството7. Честите парламентарни и правителствени кризи не
позволяват извършването на необходимата серия от последователни
държавновластнически актове и действия с оглед повишаване капацитета
и степента на независимост. Оттук в обществото се налага мнението, че
липсва политическа воля в тази насока и е налице нежелание за
съобразяване с препоръките на компетентните институции на ЕС.
Съществена роля по отношение ефективното функциониране на съдебната
система и нейния авторитет има националният парламент и в ролята си на
носител на позитивна патронажна власт. За успешно функциониране на
системите на публичната власт е нужно компетентно и дейно ръководство
на отделните сектори, звена и подсистеми. Показателен в тази връзка е
фактът, че в продължение на над две години Народното събрание не успява
да избере главен съдебен инспектор.
ІІІ. Приоритетите независимост и ефективност на съдебната власт.
Възможните решения и наложителните промени
До голяма степен по-сериозните проблеми в съдебната система могат
да се решат с реализирането на определени неотложни и за съжаление
твърде закъснели мерки. Наложителни са серия от законодателни
промени и създаване на нови нормативни актове. Необходимо е актуалните
стратегически документи и текущите управленски актове за развитието на
сектора да се приведат в незабавно изпълнение8. Като по-съществени се
открояват следните насоки за промени:
‒ Актуализиране на съдебната карта на страната с корекция на
съдебните райони за промяна на институционалната среда, балансиране на
натовареността на съдилищата и намаляване на разходите. Към момента
някои съдилища поемат несъразмерно голяма част от натовареността.
Наложително е редуциране на броя на районните съдилища въз основа на
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цялостна система от стандарти за оценка на натовареността и на
демографските, социалните и икономическите фактори, които се отразяват
върху количеството на делата и факторите, които влияят върху достъпа на
гражданите до правосъдие. Впоследствие следва да се реорганизират и
окръжните, апелативните и административните съдилища за постигане на
крайната цел9.
‒ Реформа на прокуратурата в насока децентрализация и
осигуряване на гаранции за независимостта на прокурорите и
следователите. Повишаване на ефективността (изграждане на собствен
капацитет за разследване на престъпления, свързани с финансовата
система и тежки корупционни престъпления и ползване на релевантен
експертен ресурс) и по-добрата координация с останалата част на
съдебната система и като цяло със секторите на публичната
администрация. Осигуряване на независимостта на прокурорите в рамките
на своята служба и повишаване на мотивацията за инициативен подход в
разследванията. В тази връзка особено съществено е предложението на
прокуратурата за изменение и допълнение в ЗСВ и съответните разпоредби
на НПК съгласно което са обвързващи само мотивираните писмени
разпореждания, издадени от по-горестоящия по длъжност прокурор, и че
прокурорът, към когото са адресирани тези разпореждания, може да поиска
отмяната им от горестоящата прокуратура на издалия разпореждането
прокурор. Наложително е разширяване на компетентността и балансирано
натоварване на следователите чрез изменение и допълнение на
съответните разпоредби на НПК.
‒ Извършване на конституционни и законови промени в насока
промяна в структурата на ВСС и обособяване на две колегии в рамките на
съветаа – съдийска и прокурорска колегия. Тази промяна е в съответствие
с редица препоръки на авторитетни международни организации и ще
нареди Република България в групата на държавите с качествена и модерна
правна уредба на работата на „правителството на съдебната власт“.
Обособяването на две колегии е продиктувано от редица прагматични
съображения, сред които се откроява необходимостта от независимост и
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самостоятелност при решаване на кадровите и вътрешноорганизационните
въпроси на всяка колегия. Също така е необходимо увеличаване на
магистратската квота в състава на ВСС.
‒ Налагане и поощряване на съдийското самоуправление като
средство за осигуряване на независимостта на отделните звена в системата
на съдилищата. Ограничаване на административните форми на влияние
върху независимостта на съда и повишаване на отговорността и
ефикасността на администрирането на съдилищата. Разширяване на
правомощията на общите събрания на съдиите в процеса на
администриране на съдилищата и при номинирането и избор на
председатели, заместник-председатели и председатели на отделения.
‒ Активно участие на звената на магистратурата в процеса по
усъвършенстване на правната уредба. В тази връзка е необходимо с
изменение в Закона за съдебната власт да се възложи на върховните
съдебни инстанции и на ръководството на прокуратурата да подпомагат
парламента с експертни становища относно релевантните изменения и
допълнения в законодателството10.
‒ Законодателни промени и създаване на институционален
капацитет за превенция и предотвратяване на конфликта на интереси и
корупцията в рамките на съдебната власт, а в по-широк план и в останалите
сектори на публичната власт. Необходимо е с промени в ЗСВ
повишаването на капацитета на Инспектората на ВСС в тази насока. От
2011 г. действа Закон и съответно Комисия за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси. Анализът на валидната
правнонормативна уредба води до заключението, че тази комисия не
разполага с необходимите правомощия и ресурси за постигане на желаните
резултати. Към момента се налага тенденцията за създаване в рамките на
съществуващата институционална структура на обединени звена между
МВР, ДАНС и прокуратурата за по-ефикасна борба срещу престъпността
(по-специално организираната престъпност и корупцията по високите
етажи на властта).
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‒ Утвърждаване на обективна, последователна и категорична
дисциплинарна практика на ВСС – при идентични нарушения налагане на
съответните наказания с необходимата степен на прозрачност и
публичност на процедурите и аргументираност на приетите решения.
‒ Подобряване на координацията между ВСС и Инспектората и
активизиране на съвместната дейност, включително по дисциплинарни
казуси. С оглед нарастването обема на работата е необходимо увеличаване
на щатните бройки на инспекторите и съответно на администрацията на
Инспектората.
‒ Прецизиране на критериите за атестирането на магистратите.
Крайно наложително е в ЗСВ ясно и категорично да се регламентират
водещите обективни критерии за оценка – броят на потвърдените и
отменени актове, както и бързината и организацията на работата11. При
атестациите за придобиване на несменяемост е необходима и проверка на
нивото на професионална етика и оценка на личностното развитие,
мотивацията и степента на индивидуалната независимост на магистратите.
Нужни са и диференцирани правила за атестиране за съдиите, прокурорите
и следователите, съобразени със спецификата на тяхната функция.
‒ Въвеждане на механизъм за определяне на норма на натовареност
на магистратите и на съдебната администрация и равномерно
разпределение на работата.
‒ Въвеждане и прилагане на ресурсите на електронното правосъдие
в сектор „Правосъдие“. Крайно наложително е разработването и
внедряването на eдинна информационна система на съдилищата. В тази
връзка е изработена специализирана Стратегия за въвеждане на електронно
управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ с времева
рамка 2014-2020 г. Предвижда се осигуряване на надеждна и сигурна екомуникация между органите на съдебна и изпълнителна власт, граждани
и бизнес. Фактор за централизирането и повишаването на кохерентността
на системата е използването на модерни хардуерни системи и софуерни
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технологии за кумулиране, съхранение и обмен на данни и документи,
както и надеждната защита на информационните масиви. В резултат от
тези мерки ще се постигне опериране с електронно съдържание от страна
на съдебни и административни служители и магистрати чрез преминаване
от използването и водене на документи и дела на хартиен носител към
електронни. Тук следва да се отбележи, че горепосочените намерения и
реални стъпки са сериозно закъснели. Съществен въпрос във връзка с
електронните ресурси е този за въвеждане на единна система за
разпределяне на делата на случаен принцип, със съответни софтуерни и
правно-процедурни гаранции за нейната сигурност и последващ контрол.
‒ Хармонизиране на съдебната практика и целенасочено
аргументирано изясняване на казуси с фактическа и правна сложност,
които генерират противоречиви съдебни решения и присъди.
Продължаване на досегашната линия на активна тълкувателна практика на
колегиите на ВКС. Разширяване правомощията и засилване на активността
на Инспектората към ВСС по отношение на този проблем.
‒ Модернизиране и преориентиране на наказателната политика.
Актуализация на определени институти и състави от Наказателния кодекс
и разработване на проект за нов осъвременен кодекс. Към момента
несъгласуваността между определени разпоредби води до противоречива
съдебна практика. Необходима е замяната на някои от
наказателноправните санкции с по-ефективни административнонаказателни санкции за съответните деяния. Необходимо е осигуряване на
по-високо ниво на кохерентност на нормативната уредба. Наложително е
прецизиране на дефинициите на определени категории престъпления и поадекватно градиране на степента на обществена опасност, която се придава
на деянието и съответстващото ниво на наказателната репресия.
‒ Изготвяне на детайлен анализ относно ефекта от приложението на
Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК). Безусловна е необходимостта от
преодоляването на прекаления формализъм на кодекса. Нужно е
прецизиране на разпоредбите на НПК и свързани нормативни актове в
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насока бързина при разследването, разглеждането и решаването на
наказателни дела, включително чрез следните стъпки: рационално
използване ресурса на следствените органи; облекчаване на процедурите
за изслушване на свидетели и вещи лица; прецизиране на правилата
относно отводите на съдии; рационализиране на съдебните процедури по
сложни дела; нормативната уредба на адекватни мерки за препятстване на
укриването на заподозрени и обвиняеми лица и на отклоняването от
изтърпяване на наложено наказание лишаване от свобода.
‒ Наложителни са и нормативни и организационни промени във
връзка с подобряване ефективността на специализираното наказателно
правосъдие. Безспорно е, че като профилирани единици в системата
специализираните прокуратура, вкл. съответните следствени отдели) и съд
допринасят за по-бързото производство по дела срещу организираната
престъпност и спомагат за сътрудничеството между различните
компетентни институции при работата по такива дела.
‒ Провеждане на реформа в сектора на изпълнение на наказанията.
Нужни са спешни мерки за преодоляване на недокомплекта, за повишаване
на квалификацията, интегритета и увеличаване на трудовите
възнаграждения на служителите в местата за лишаване от свобода.
Необходимо е спазването на правата на задържаните и осъдените лица в
съответствие с утвърдените международни стандарти. Налага се и промяна
в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража във
връзка с работата по превъзпитанието и наблюдението на личностното
развитие на лишените от свобода. Особено належащо е реалното
провеждане на програми за реинтеграция на изтърпяващите наказание
лишаване от свобода, включително с разширяване на индивидуалната
социална работа. Належаща е необходимостта от изграждане на нови места
за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и обновяване на
наличните затворни сгради.
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‒ Законодателни промени и конкретни мерки за допълнителна
подкрепа на жертви на престъпления със засилена грижа за малолетните
лица.
‒ Повишаване на мотивацията и реалното обществено участие в
правосъдната дейност чрез института на съдебните заседатели. Създаване
на нови методики и процедури при номинирането и назначаването на
представителите на обществеността в съдебния процес. Прозрачност и
публичност в избора на съдебните заседатели.
‒ Повишено внимание към правнонормативната уредба и
ресурсното осигуряване на защитата на свидетелите. Правилна стъпка в
тази насока е създаването на специален законов акт. Към момента със ЗИД
на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно
производство е създадено Бюро за защита при главния прокурор.
‒ Съдебните експертизи – повишаване изискванията при подбор на
експерти с оглед професионалната им квалификация и безпристрастност;
поддържане и развитие на квалификацията и периодична професионална
атестация, придружени с осигуряване на различни форми на обучение;
рационално планиране на бюджета за експертизи и съответно
финансиране; нормативи за адекватно заплащане на вещите лица,
съобразено със сложността и обема на извършената дейност.
‒ Насърчаване на медиацията и други извънсъдебни способи като
алтернативни средства за решаване на определени категории правни
спорове с оглед повишаване на гражданската култура, спестяване на
разходи и време, както и облекчаване натовареността на съда.
Изграждането и поддържането на независима и ефективна съдебна
власт е изключително предизвикателство. Налице е консервативна
система, която се нуждае от дълбоки преобразувания. Те трябва да доведат
до рационално преструктуриране, до повишаване на работния капацитет,
до еволюционни промени в манталитета и в мотивацията на личния
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състав, в отношението към правосъдието и до реалното възприемане на
ценностите и принципите на демократичния правов ред. Дали и доколко
идеите и поставените амбициозни цели ще се превърнат в рационално
законодателство, в институционално развитие и в реални действия зависи
от много фактори. Сред тях се открояват динамично променящата се
парламентарна конюнктура, адаптивността и реактивността на съдебната
система, качествената и експедитивна работа на ВСС, усвояването на
секторното европейско финансиране и цялостното финансовоикономическо състояние на държавата, както и съдействието от страна на
обществото. В този смисъл осигуряването на независимо и ефективно
правосъдие като приоритетна задача е процес с отворен времеви хоризонт
за задоволителна реализация. За да отговорят на високите обществени
изисквания и на потребностите на професионалната общност, всички
законодателни промени и управленски решения следва да бъдат
съобразени с принципа, формулиран още от римската правнополитическа
мисъл, от който се ръководят най-развитите и богати държави и днес –
Justitia est fundamentum regnorum (Правосъдието е основата на
държавността).
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Право и справедливост.
Юридическа и философска трактовка в българската доктрина
Симеон Книжаров
[Публикувано на: 13.12.2015 г.]

В настоящото изложение са разгледани подробно проблемите,
свързани със справедливостта, видовете справедливост, релацията
справедливост- право и други въпроси, близки до материята. Като основа,
върху която е изграден анализът, са използвани трудовете на автори като
проф. д-р Тенчо Колев, проф. дюн. Георги Бойчев, проф. Цеко Торбов, доц.
Михайлина Михайлова и др.
Въпросът за отношението между право и справедливост заема
основно място в проблематиката на ценностните оценъчни явления в
правната наука. Неслучайно латинският термин iustitia, който поначало
означава справедливост, по-късно става термин, означаващ и правосъдие.
Не може да се говори за право без връзката му със справедливостта.
Тя е основна ценност за обществото и отделната личност. По това дали е
издигната в принцип и дали е действителен регулатор, обществото
получава своето определение като справедливо или несправедливо. С
правото тя има най-тясна и особена връзка, която произтича от единната
им същност на разпределящи ценности, а като по-висша ценност
справедливостта е негова идея, дължимо свойство и цел.
1. Понятие за справедливост и философски теории по въпроса
Справедливостта е ценностно явление, което има универсален
характер. Дж. Дел Векио при разкриване качествата на справедливостта
изтъква, че тя е едно абсолютно изискване. Изискване и коректив за
правилно функциониране на един обществен организъм. Може да се каже,
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че правото до голяма степен е изградено и основано върху идеята за
справедливост. Според Георги Бойчев колко то е справедливо се определя
от това, доколко отразява и гарантира естествените права на личността.
Справедливо според него е правото, което институционализира нормите и
принципите на общочовешката нравственост. Оценката за степента на
справедливост на правото зависи и от степента, в която то установява и
гарантира правна мяра на свобода за правните субекти. Съответно като
несправедливи са определени правните предписания, които установяват
привилегии. Проф. Бойчев като представител на учението за философията
на правото посочва в своята книга „Въведение в правото. Част втора.
Философия на правото“, че универсалният характер на справедливостта
като критерий за качествата на правото е причина, поради която
отношенията между нея и правото присъстват като централен проблем в
историческото развитие на философията на правото. Справедливостта е
определена като мяра в разпределителните отношения и в отношенията на
възмездие в рамките на едно общество.
Правото е само едно от средствата, може би основното, за
нормативно институционализиране на справедливостта. Връзката между
право и справедливост е неизбежна, тъй като правото регламентира именно
разпределителните отношения и отношенията на възмездие, спрямо които
справедливостта е мяра. Правото само по себе си не притежава мяра,
поради което институционализира справедливостта като мяра. Авторите,
занимаващи се с философията на правото, определят най-общо правната
справедливост като институционализарана в правото мяра в
разпределителните отношения и в отношенията на възмездие.
Правото е предназначено преди всичко да регулира фактическите
обществени отношения и обществени връзки, които отразява в себе си. Ето
защо то е преди всичко мяра на справедливост в разпределителните
отношения. Освен това правото трябва да гарантира с наказателни средства
сигурността на личността и други нейни блага. Поради това то се проявява
като мяра на справедливост и в отношенията на възмездие.
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Съвременното законодателство в някои случаи се позовава
специално на справедливостта. Така тя се превръща в самостоятелен
критерий при прилагането на правото. Например в гражданското право се
предвижда, че обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда
по справедливост. Съгласно наказателно-процесуалното право явно
несправедливата присъда е самостоятелно основание за нейната отмяна.
Това показва, че справедливостта намира специфично проявление и в
процеса на правоприлагане.
Според написаното от проф. Ж.Л. Бержел в неговата „Обща теория
на правото“ правото не е „завод за производство на обществен ред“, а е
изкуство, което се характеризира чрез целта, която преследва и че по
думите на Аристотел или на Свети Тома Аквински „целта на правото е
справедливото“. Според тези твърдения целта на правото се състои в
„определяне на най-справедливата пропорция между интересите“.
Въпреки отсъствието на единна дефиниция и ясно очертани граници,
справедливостта играе много важна роля в юридическата дейност. На нея
се гради доверието в съда, респектът към прокуратурата и упованието в
адвокатската професия. А убеждението, че има начин да се получи
справедливост, дори ако е необходимо да се прибегне до принудителната
власт на държавата, е основата, върху която се изгражда правовата
държава.
Още в Древността се оформя идеята, че справедливостта – това е
идеалният ред на нещата и обществото (Хераклит).
За да продължим по-нататъшния анализ е необходимо да се изясни
доколкото е възможно конкретно понятие за справедливост. Тъй като е
намерило място в изследванията на множество автори, не можем да се
позовем на едно конкретно определение, но има опорни точки, които са
засегнати от повечето теоретици, разглеждали проблема. Според François
Gény „правните норми целят необходимо и изключително да се реализира
справедливостта, която възприемаме най-вече под формата на една идея,
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една идея за справедливо...“ Истина е, че справедливостта се определя по
различен начин от юристите и етиците .
За едните тя е постоянна и продължаваща воля да се дава на всеки
това, което му се полага/ дефиниция на Цицерон, по-късно на Свети
Августин и Свети Тома/.
Така справедливостта не се ограничава от един дълг, поставен на
съвестта на всеки. Тя носи в самата себе си своите собствени изисквания в
този смисъл, че се установява сама по себе си или с посредничеството на
определени лица или органи. За други справедливостта е „равновесие чрез
ефективно съгласуване на претенциите на едни със задълженията на
други“. В друг един възглед „идеята за справедливост е идея за един висш
ред, който трябва да цари в света и който ще осигури триумфа на найзначителните и почитани интереси“.
Тя – справедливостта – се представя предимно като равноправие, а
несправедливостта като неравенство, което не облагодетелства всички.
Трябва да се прибави и твърдението, че съществува и една справедливост,
която не е по необходимост справедливостта на законите.
Разглеждайки проблема около понятието за справедливост, спирам
вниманието си върху произведението на проф. Цеко Торбов „Основният
принцип на правото. Право и справедливост“.
Там той красноречиво сочи, че правото се усъвършенствало
съразмерно с това, доколко е схващало идеята за справедливостта като своя
най-съкровена „двигателна пружина и ръководна звезда“. Мнозинството от
автори, посветили своя труд върху разглеждане на проблема за
справедливостта, подобно на проф. Торбов, определят справедливостта
като основна цел на правото.
„Справедливостта е право“. Проф. Торбов също дава определение,
което предполага, че справедливостта „не е нищо друго освен лично
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равенство“. Понятието за правото може да се разгледа като тясно свързано
с идеята за справедливостта, тъй като то е винаги опит да се реализира
справедливостта. Тя е определена като „душата на правото“, което отново
я показва като сърцевина на правото, основна градивна частица, която е
неделима от тялото. Под справедливост навсякъде се разбира онова, което
обикновеният говор влага в тази дума, когато си служи с това понятие като
мащаб за преценка на правото и на неговата задължителност. В този
смисъл понятието за справедливостта се употребява като понятие,
свързано с нашия дух, което ни дава основанието да приемем правото като
един практичен закон, предписан от човешката съвест и издигнат над
всякакъв произвол. Приемането на справедливостта като критерий за
правния характер на дадена система от правни норми за поведение
получаваме и частично отговора на въпроса за съдържанието и
задължителността на правото. Проф. Цеко Торбов извършва обстоен
анализ на проблематиката около понятието за справедливост и едно от
определенията, който той съставя е: „Справедливостта е идея на човешкия
дух, едно естествено или право на разума, обективна норма или ценност,
практичен закон, метафизична даденост, душа на правото, абсолютно
изискване на съзнанието и пр.“ Може да се каже, че от тази дефиниция
изхождат повечето автори, разглеждали по-късно материята около
понятието „справедливост“.
Справедливостта е ключова за правото категория. Тя е нашата
преценка за съществуването на съответствие между различни социални
явления като даване и получаване, възможности и условия за тяхното
реализиране, заслуги и признание, права и задължения, нарушение и
санкция и т.н. Постигането на справедливост в обществените отношения,
във функционирането на социалните явления може да играе ролята на
идеал, на цел, изхождайки от анализа, съставен от Борислав Градинаров в
„Юридическа етика“. Така според по-тесния смисъл на понятието
справедливостта засяга отношенията между обществените явления,
оценявани през призмата на баланса, на еквивалентността. В по-широкия
смисъл на думата справедливостта съвпада с общото благо на обществото
или на общността, към която индивидът принадлежи.
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С други думи, справедливостта в своите морални измерения включва
едновременно нравствено съзнание и отношение, но и практическо
изискване във взаимоотношенията с другите хора, както и с обществото
като цяло. Може да се заключи, че справедливостта придобива двойствено
проявление.
Тя е субективната ни оценка, представата ни за съществуването на
хармония, пропорционалност между две и повече социални явления и в
същото време е изискване, гаранция за запазване на вътрешното
равновесие и хармония в обществото на определен етап от развитието му.
Изразено по друг начин, посредством нравствените категории „добро“ и
„зло“ като че ли оценяваме дадено явление в зависимост от неговото
значение за нас, докато с категориите „справедливост“ и
„несправедливост“ преценяваме отношението между две социални
явления. Трябва да се има предвид, че справедливостта е фундаментална
етическа категория, която може да изпълнява и ролята на обществен идеал
в степента, в която справедливостта е елемент от комплексния човешки
стремеж към пълноценен и щастлив живот.
В определен смисъл справедливостта в своите оценъчни измерения
спрямо обществените институции и порядки изразява степента на
общественото равновесие, на социалния хомеостазис. В това си качество
тя изразява ролята на критична оценка за обществото, за отношенията в
него от гледна точка на тяхната оправданост и съразмерност. Естествено,
справедливостта е немислима извън оценъчната си функция за дължимата
мяра на поведение и за наличието на еквивалентност във всеки отделен
случай, но тя има своето значение и като оправдание за безкористните или
безвъзмездните действия или отношения. Поради всичко това освен общ
фундамент на социалната и правната действителност, тя е качество и на
човешкия характер, една от най-важните лични добродетели.
Макар да има характер на абсолютна ценност, справедливостта няма
пряко изводимо юридическо съдържание, не е юридическа категория и не
може да се дефинира юридически. Затова никъде в закона няма да срещнем
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нейното легално определение. От нея не произтичат пряко правни норми,
както и от някои други етични принципи и категории. Справедливостта
обаче е елемент от правната реалност. Тя запълва определени празноти в
позитивно-правната регулация на обществото и е признак на консенсуса и
равновесието в него. Само в отделни, изрично посочени в закона, хипотези
можем да срещнем препращане към справедливостта като основание за
преценка на определени обстоятелства и в тези случаи можем да твърдим,
че справедливостта е косвен източник на правото.
Справедливост има там, където има взаимно насочени действия,
където се разпределят и разменят дейности, блага, отговорности, където се
определя социалното положение на личността. Така, от гледна точка на
социалната философия, справедливостта се разглежда като съразмерност
между права и задължения на личността, между труд и възнаграждение,
между престъпление и наказание и други социални явления. Както беше
посочено, в нейното богато съдържание има и момент на добродетелност.
Съдържа изискване всеки да живее според нормите и установения ред.
„Първоначално справедливостта е означавала целия комплекс от
човешки добродетели, следване на общоприетите норми. По-късно се
проявяват като регулатор на разпределяни блага на обществото.“
Справедливостта е ценностно свойство. Изразява познание на
социалния субект относно природата на обществото и неговата преценка
за определени страни на обществения живот. Социалните общности и
индивиди преценят нещата като справедливи или като несправедливи от
гледна точка на своите позиции и интереси, но справедливостта отразява
обективно дадени реалности и сама е свойство на такива реалности. „При
всяка ситуация има скрит зад фактите...мащаб за справедливост, който
трябва да бъде открит. Този мащаб е иманентен на нещата, заложен е в
тяхната природа.“ Свойствата на обществените, в крайна сметка и на
разпределителните, отношения, които произтичат от положителната
същност на всяко общество, получават при нея смисъла на нещо дължимо,
на изискване за правилност и оправданост. Взети в тази съвкупност, тези
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свойства изграждат цялостната мяра за оптималните параметри на
фактическите състояния и отношения.
Като субективно обществено явление справедливостта подхожда
заинтересувано към обществената действителност. Вписва в нея субекта и
неговата позиция.
Има нещо, което прави добра дори справедливостта на дадено
общество, дори когато осигурява приоритет на икономически или
политически
силните.
Справедливостта
обхваща
по-цялостно
обществените отношения и включените в тях общности и индивиди. В нея
винаги присъстват социално слабите общности и индивиди.
Като дава право на икономически силните и политически властващи,
тя поставя граници на тяхното господство. Не допуска социално слабите
да бъдат злепоставени повече от обективно оправданото. Да бъдат
пренебрегвани техните екзистенциални права, така че да бъде поставено в
опасност самото им съществуване. Поставя състоянията и свойствата на
обществения живот, които зависят от субекта в релация към нормативната
същност на обществото.
Във всеки случай в преценката за справедливост и в изискванията за
справедливост се проектират реални свойства и състояния. Нещата носят
еднакъв обективен смисъл, който ги прави справедливи или
несправедливи. Елемент на релативност внася субектът, който преценява
съобразно собствените си интереси и нужди, но тях справедливостта
поставя в съответствие с обективно оправданото.
Според Михайлина Михайлова справедливостта е свойство, което се
прибавя към нещата. Без връзката си с действителното положение на
нещата тя губи своя смисъл и съдържание. Признава за справедливи
обективно дадени характеристики , които издига в изисквано и дължимо
свойство, когато и доколкото са ценни за обществото и за отделната
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личност. Тя e проява на постоянния преход между обективно и субективно,
между дължимо и съществуващо.
Макар да има отношение към социалните общности, във фокуса на
справедливостта стои в крайна сметка човекът, отделната личност. Към
индивида от обществото е ориентиран не само съдържащият се в нея
елемент на милосърдие, на справедливост към конкретния случай, а и
цялото нейно съдържание.
Тъй като се наслагва към различни отношения, факти и явления в
организационно-разпределителната сфера, справедливостта получава от
тях определени нюанси. Обособява се различна по вид справедливост.
2. Видове справедливост, класификация
Според Аристотел справедливостта е добродетел, която се състои в
нагласата да се изпълняват действия, създаващи или запазващи щастието,
както и елементите на благополучието в една политическа общност. Затова
справедливостта не засяга отношенията на човека към божественото,
нейната цел е общото благо на обществото. Според Аристотел
справедливостта не може да се сведе до една вътрешна добродетел, а е
израз на необходимото отношение към другия. В този смисъл тя според
него е завършена добродетел, докато този, който я притежава, е способен
да я практикува по отношение на другия, а не само за себе си, защото
мнозина могат да практикуват добродетелта в личните си дела, но не са
способни да правят същото по отношение на другите.
В своята „Етика“ Аристотел събира и обобщава сведенията за това
как са се управлявали близо 200 антични, предимно гръцки, полиса и
формулира два вида справедливост – изравняваща и разпределителна.
Според Борислав Градинаров изравняващата се проявява в частните
отношения, в сделките, които са сключвали помежду си гражданите,
докато разпределителната се отнасяла до отношенията между гражданите
и държавната власт. Друго становище по въпроса има Михайлина
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Михайлова, която е на различното мнение, че изравняващата
справедливост регулира размяна на вещи и стойности, а разпределящата се
отнася до личността и нейните заслуги.
Трябва да се има предвид, че според Аристотел справедливостта е
единствената гражданска добродетел. Според древногръцкия философ
качеството „добър човек“ не съвпада с „добър гражданин“.
Справедливостта е съвършена добродетел, но не в своите абсолютни
измерения, а в отношението на едно нещо спрямо друго.
Съвършената добродетел и гражданската добродетел съвпадат само
там, където полисът се управлява от идеалната конституция. Така общата
справедливост, която се проявява като публична (полисна, общинска)
добродетел съдържа в себе си всички останали, каквито са смелостта,
благоразумието, съчувствието, защото всички те подпомагат
осъществяването на общото благо.
В такъв смисъл Аристотел пише, че „справедливостта е изобщо
добродетел“, която има един специален обект и този обект е общото благо
на гражданите. Но общото благо не е непосредственият обект на другите
добродетели, затова справедливостта има приоритетно значеие по
отношение на всички тях.
Според проф. Цеко Торбов можем да обособим два вида
справедливост – абсолютна (човешка, естественоправна) и позитивна
(законова). Той приема, че между абсолютната и позитивната
справедливост няма пропаст, тъй като същността на човешкия род,
вложена в него от самата природа, е да се постигне обществото на
гражданите, в което справедливостта да бъде осъществена и защитена.
Държавата трябва да гарантира свободата на отделния гражданин и
същевременно да защитава позициите на тази свобода. Както беше
посочено, Цеко Торбов приема справедливостта за цел и принцип на
правото. Затова и категоричният нравствен императив е с универсална
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насоченост- не само към отделния човек, но и към цялата човешка
общност.
В съответствие с класификацията на морала също могат да бъдат
различени няколко вида справедливост:
Поради големите различия в обществените представи за
справедливост, традициите, нагласите, религиите и т.н., общочовешката
представа за справедливост, която би трябвало да е валидна за повечето
съществуващи към определен момент раси, държави, нации, етноси и др.,
е най-бедна по съдържание. Тя има отношение към най-висшите ценности,
признавани от максимален брой хора, като съхраняването на човешкия
живот и здраве, хуманното отношение към другите, опазването на
природата и др. Обикновено нормите за поведение, възприети като прояви
на общочовешката представа за справедливост, са залегнали в
международните договори или уставите на световните и регионалните
организации.
Официалната (господстваща) представа за справедливост има найголямо значение за морала и правото, тъй като тя се отнася за гражданите,
живеещи в пределите на отделната държава. Обикновено с нея са свързани
законодателните решения на най-важните обществени отношения, а
моралните й измерения би следвало да бъдат приемливи за максимален
брой от хората, които населяват държавната територия.
Колективната (груповата) справедливост е най-богата по
съдържание, тъй като включва в себе си представите на ограничен брой
индивиди, свързани с някакви специални отношения- родствени,
етнически, професионални, идеологически и др. В нея могат да се
съдържат морални разрешения на определени конфликти, които не
съвпадат с официалната (господстващата) справедливост и понякога дори
могат да влязат в колизия с нея (например кръвното отмъщение, убиването
на пролюбодейците).
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В повечето случаи официалната (господстващата) справедливост
отразява в максимална степен колективните представи за справедливост на
групата, която притежава политическата власт или има лостове да й влияе.
И накрая, личната представа за справедливост се отнася до
индивидуалната ценностна система на отделния човек. Тя е основата за
неговото отношение, както към околните, така и към самия себе си, тя е
представата на конкретния индивид за равновесието, еквивалентността
между явленията и действията в неговия личен свят. Понякога може да
приеме деформирани форми и да доведе до суицидни действия или да
мотивира антисоциално, дори агресивно поведение към околните.
2.1. Социална справедливост
Справедливостта е мяра и критерий, съобразно с който се преценява
дали обществото е добро и дали установеният ред е правилен.
Справедливостта е между онези явления, които трудно се поддават на
определение, но в живота хората едва ли грешат по въпроса кое е
справедливо. В дългата история на своето обществено съществуване те са
осъзнали, че социалната справедливост е най-важна за техния съвместен
живот. Осъзнали са, че обществото е добро, когато е справедливо, а не е
добро, когато е несправедливо. Всяко общество е длъжно да даде онази
справедливост, която е заложена в неговата природа. Дали и доколко може
да бъде постигната тази справедливост, зависи твърде много от
субективния фактор.
Справедливостта е ценностна представа и критична преценка за
обществото и за отношенията в него от гледна точна на тяхната правилност
и оправданост. Без справедливост, казва Аристотел, не е възможен
гражданският и обществен живот. Ако обществото не е способно да даде
справедливост, това доказва, че то се е изчерпало като такова и че се
нуждае от преустройство. Социалната справедливост осигурява цялост на
обществото, стабилност на неговите структури, пълноценно ангажиране на
енергията на хората в обществените процеси. Колкото повече се изчерпват
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положителните сили на обществото, толкова повече спада социалната
справедливост.
Справедливостта не може да бъде разбрана, ако не се държи сметка
за един съществен момент. Тя е ориентирана към добрата страна на
обществото. Към неговия положителен потенциал. Дори справедливостта,
която важи за даден тип общество, оправдава само обективно неизбежните
противоречия, различия в общественото положение и начина на живот. Не
одобрява, когато неспособността на управляващия субект носи застой,
произвол неоправдани ограничения и страдания на широките слоеве на
обществото. А от гледна точка на субекта може би нейният краен смисъл е
в това да защити социално слабите общности и индивиди, дори когато
одобрява отношения на господство и подчинение.
Да се съблюдава социалната справедливост, означава да се намери
оптималната мяра за разпределение на благата. Ето защо за класиците на
марксизма „реалните проблеми на справедливостта са проблемите на
организацията в размяната и потреблението“. Има място във всички
обществени отношения, но най-напред в отношенията на разпределение,
където регулира приноса и получаването. В социалната сфера регулира
разпределението на социалните блага, в политическата- участието в
осъществяването на държавната и обществена власт. В сферата на
културата – разпределението на благата на културата. Проблемът за
разпределението на благата между членовете на една общност (или
общество) има много дълга биография. В чисто практически план той е
стоял пред всяка група от човешки индивиди далеч преди теоритизирането
да се превърне в самостоятелно занимание.
За да продължим анализирането на справедливостта е необходимо да
бъде разгледано съотношението между справедливостта в субективен, в
морален аспект (équité) и справедливостта в обективен, в правен аспект
(justice).
2.2. Справедливостта в субективен и обективен смисъл
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Релацията между тези две проявления на справедливостта е обстойно
разгледана и анализирана от проф. Тенчо Колев в „ Теория на
правораздавателната дейност, том втори: Истина, обоснованост,
справедливост“. Част от неговата аргументация и мотивация по дадения
проблем препраща към труда на Перелман „Етика и право“. Според Chaim
Perelman е илюзия да се изброят всички възможни смисли на понятието
„справедливост“. За да потвърди тази своя теза, авторът дава няколко
примера за най-значимите концепции за справедливостта: 1) На всеки същото нещо; 2) На всеки - според заслугите; 3) На всеки- според делата;
4) На всеки - според нуждите; 5) На всеки - според ранга му; 6) На всеки според това, което му възлага правото.
Според 1) всички същества трябва да бъдат третирани по един и същ
начин, без да се съобразяваме с особеностите, които ги различават.
Според 2) не се изисква равенство между всички, а се третират
според присъщо качество, каквото е заслугата на човешката личност.
Според 3) също не се изисква равно, а пропорционално третиране.
Тук отсъства какъвто и да е морал. Единствено важен е резултатът от
действието.
В 4) се съдържа формула, която се доближава до нашето виждане
относно милосърдието и може да се използва в рамките на социално
законодателство, определящо например жизнения минимум.
При 5) сме
справедливостта.

изправени

пред

аристократична

представа

за

В 6) разбираме, че за да бъде справедливо – това е на всяко същество
да се полага това, което законът му приписва.
Тази концепция ни позволява да заключим, че един съдия е
справедлив, когато прилага към едни и същи ситуации едни и същи закони.
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В крайна сметка тази формула допуска в процеса по
правоприлагането й толкова варианти, колкото са различните
законодателства. Всяка правна система възприема една справедливост,
която е присъща на правото. С други думи, справедливо е, когато се
прилага правото, несправедливо е фалшифицирането в рамките на
правораздаването на правилата на определена правна система.
Изправени пред всички тези формули на справедливостта и пред
техните разновидности, могат да бъдат фиксирани три възможности.
Според Перелман първата е да приемем, че между шестте формули
няма нищо общо. От нея произтича като пряка последица втората. След
като между различните формули за справедливостта няма нищо общо, не
ни остава нищо друго, освен да изберем една измежду тях, която да
смятаме за най-достоверна и убедителна. Тази възможно е найнеприемливата за Перелман. Ето защо той се спира на третата възможност,
която си поставя задачата да намери това, което е общото между шестте
формули за справедливостта. Перелман се обосновава, че това, което
обединява всички възгледи за справедливостта, е идеята за известно
равенство. От Древността до наши дни се възприема, че справедливостта
се състои в прилагане на принципа на равенството. В своя труд проф. Колев
сочи, че, търсейки връзката между шестте формули, Перелман дискутира
с Tourtoulon и произведението му „Les Trois Justices”.
Според Tourtoulon идеалната (перфектна) справедливост се състои в
пълното равенство на всички хора. Идеалът му за справедливост
съответства на първата формула, посочена от Перелман. Тази перфектна
справедливост обаче е нереализуема. Различни концепции за
справедливостта равенство, без да бъдат напълно противоречиви, е
различават по възможността им да се реализират.
Дистрибутивната справедливост има за обект възможно най-доброто
разпределение на благата, правата и задълженията между хората и
евентуално пренебрегване на обективното равновесие на престациите. Тя
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има за предмет това равенство, което държи сметка за способностите и
индивидуалните усилия, заради които се предоставят предимства. На
всекиго според неговите заслуги.
Комутативната действителност престава да се интересува от
индивидуалния живот. Тя установява равенството във всеки юридически
акт, така че ако вземем за пример един договор, той да не облагодетелства
един за сметка на друг.
Проф. Ж. Л. Бержел дефинира и трети вид справедливост от тази
категория – легална справедливост. Тя съответства на задължението на
всички членове на обществото да спомогнат за общото благо, уважавайки
правата на общността, към която те принадлежат. Това се изразява чрез
задълженията на гражданите по отношение на държавата да съдействат за
нейната защита посредством военна служба, за нейното действие
посредством данъчната система или участието в държавните служби. За
управляваните е важно „да се подчиняват на законите и на законовия ред,
установен от властта“, за управляващите това означава едно вярно и
редовно изпълнение на техните задължения. С други думи всеки,
включително държавата трябва да изпълнява „своя обществен дълг“ и да
се съобразява с изискванията на общественото благо.
И въпреки всичко казано дотук следва да се съгласим, че все пак
съществува нещо, по което хората в равна степен си приличат и от което
би произлязло определянето на справедливостта. „Необходимо е да има
някакво общо нещо между индивидите, чрез което да се установи тяхната
частична идентичност, за да се потърси реализирането на справедливостта
(justice) между тях.” Ако с помощта на Парелман се предприеме един опит
за намиране нa една формула за справедливостта (justice), която да бъде
обща по отношение на различните концепции, които анализирахме, то
тогава тази формула трябва да съдържа една променлива, чието
детерминиране ще ни даде ту една, ту друга концепция за справедливостта.
Ще трябва да се изходи от нещо, което е общовалидно и общоприето.
Постигнато е съгласие, че справедливо означава нещата да се третират по
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един равен начин. Крачка към определянето на справедливостта като равна
мяра е доказаното твърдение, че справедливост имаме тогава, когато
третираме по един и същи начин хора, които са равни от определена гледна
точка. Тази изходна точка стои в преддверието на юридическата
справедливост, която е в сърцевината на правораздаването, а още преди
него – на законодателството. Според Перелман формалната или абстрактна
справедливост (justice) се определя като принцип за действие, според който
хората от една и съща същностна категория трябва да се третират по един
и същи начин.
Трябва да признаем, че това определение е формално наистина,
защото то не детерминира що е „същностна категория“, за да приложим
към нея понятието справедливост. Трябва още да се посочи, че
разгледаните от Парелман шест формули всъщност са различни
проявления на същата тази формална концепция за справедливостта.
2.3. Формална и неформална справедливост
Дефиницията на Перелман представлява висока степен на
конкретизация спрямо тази, според която „сходните ситуации се третират
по един и същ начин, а различните- по различен“. В практически план
определението му се нуждае от още по-голяма степен на конкретизация.
Под практически план се разбират житейски ситуации или по-точно
практическият план се отнася до правораздаването, в процеса на което
съдията се среща с множество най-различни и конкретни ситуации,
пораждащи съответния правен спор.
Конкретното прилагане на формална справедливост (justice)
предполага ако не класификация, то поне известно подреждане на
правните субекти според същностната им характеристика, която да
послужи за негова основа.
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Всяко практическо прилагане на формална справедливост се
предхожда от предварително класифициране на адресатите в рамките на
универсалния дискурс. За нещастие обаче действителността е доста покомплицирана. Формалната справедливост се сблъсква твърде често с
допълнителни същностни характеристики, които излизат извън обхвата на
универсалния дискурс и могат да бъдат толкова много, че да се стигне до
заключението, че няма перфектна справедливост на този свят. В такива
случаи трябва да имаме предвид комбинацията от шестте формули на
Парелман и да формулираме всеки за себе си известно чувство за
справедливост, което би ни послужило и за критерий да третираме по един
и същ начин различни индивиди, участващи в една и съща категория,
разглеждана като същностна.
В изкуството да се правораздава влиза следователно умението да се
фиксират адресатите в една същностна група или подгрупа, в рамките на
която те са равни и като такива следва да се третират по един и същ начин,
без да е необходимо да се държи сметка за друга характеристика, която би
се противопоставила на първата.
С други думи, всеки път, когато принципът на формалната
справедливост (justice) е в невъзможност да бъде адекватно приложен, тя
се подпира на équité като на „патерица“. Неформалната справедливост
(équité) се свежда до понятието „равновесие“, което се родее, но не съвпада
изцяло с „равенство“. Тя се старае да намали неравенството там, където
установяването на едно перфектно равенство, на една формална
справедливост, е невъзможно поради факта, че се държи сметка
едновременно за две или повече същностни характеристики, които се
сблъскват в конкретни случаи на прилагането.
Обобщено казано: в случаите, в които формалната справедливост не
е достатъчна, за да се реши един или друг конфликт, се прибягва до
неформалната справедливост. Неформалната справедливост допълва
формалната. Когато се сблъскват две формалности, уравновесяването им
се осъществява чрез критерий, който може да бъде единствено
Категория:
Конституционно право

Право и справедливост. Юридическа и философска… 246

неформален. Съвкупното съществуване на формалната и неформалната
справедливост може да бъде отъждествено с принципа : сходните ситуации
се третират по един и същ начин; различните – по различен.
Ако се вгледаме в заобикалящата ни социална действителност, ще
открием на всяка крачка тенденцията към постоянен баланс между
формалната и неформалната справедливост. Към неформалната се
прибягва винаги, когато законът не държи в достатъчна степен сметка за
същностните характеристики на дадена категория или клас, които са от
толкова голямо значение за определени слоеве на населението. Тъкмо при
висока степен на неглижиране на същностните характеристики на група, в
която попадат множество членове, се прибягва към неформалната
справедливост.
Според проф. Тенчо Колев при всяко преходно състояние на
обществото се прибягва до неформалната справедливост значително почесто в сравнение с епохи, характеризиращи се с плавно и еволютивно
развитие. Преходните състояния на обществото се характеризират със
сътресения от финансов и икономически характер. В тези състояния
условията, които са съществували преди тях и са били съобразени с
правото към този момент, се различават коренно от новоустановилите се
условия. Точно тук се забелязва твърде съществена разлика между
предишни и сегашни правни правила, което предизвиква по-честото
прибягване до неформалната справедливост. Или – друга причина.
Преходните състояния на обществото причиняват формулиране на
същностни характеристики на нови категории, в които попадат различни
слоеве. Самите стойности на обществените ценности се променят и това
предизвиква отново прибягване до неформалната справедливост в
значително по-голяма степен в сравнение със спокойните времена на
обществения живот.
Колкото до формалната справедливост, тя не е нищо друго освен
конкретното прилагане на едно правило на конкретната справедливост,
което определя начина, по който следва да се третират всички членове на
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една и съща същностна категория. Когато фактът на принадлежност към
една и съща същностна категория съвпада с равното третиране, запазено за
нейните членове, нашето чувство за формална справедливост е задоволено.
Важен аспект от разглеждания въпрос е релацията равенствозакономерност. Правилото за формалната справедливост може да
прецизира по съвсем определен начин третирането на членовете на една
същностна категория единствено когато става дума да се съгласува нещо
налично в неограничено количество. Но ако нещата са в краен брой,
задачата да се третират по един и същ начин лицата се усложнява.
Да си представим, че известно количество блага следва да се
разпредели съгласно правилото на формалната справедливост въз основа
на формулата „според заслугите“. Очевидно всеки ще получи дял,
пропорционален на неговите заслуги, но този дял ще бъде в крайна сметка
зависим от общата сума блага, предназначена за разпределение. Така че
абсолютната стойност за всеки бенефициент, макар и получена в резултат
на формалната справедливост, ще бъде различна в зависимост от тоталното
количество, предназначено за разпределение, решение за което е взето
предварително.
Въпреки всичко правилното прилагане на формалната справедливост
означава равно третиране на всички тези, които същото това правило не
разграничава. При това- необходимо е самото то да бъде универсално,
положително или отрицателно, и съдържащо задължението да се третират
по съответен начин всички субекти, принадлежащи към една и съща
категория.
Справедливостта не може да бъде инстинктивна, тя е подчинена на
логиката, включваща правила, условия, квалификации.
Говорейки за формалната справедливост, е задължително да посочим,
че нейното прилагане се основава и на правилата на формалната логика.
Поради това формалната справедливост сочи, че един акт е справедлив, ако
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е резултат от прилагането на известно правило. Но формалната
справедливост не показва кога едно правило е справедливо. Ето защо
мнозина ще си помислят, че проблемът, вместо да бъде решен, е само
изучаван. Според тях истинската справедливост не се състои в коректното
прилагане на едно правило, а в съответното прилагане на едно справедливо
правило.
На практика съществува един-единствен общ знаменател,
преодоляващ всеки антагонизъм у хората, които вярват или проповядват
една или друга формула на справедливостта. Този знаменател е
универсалният принцип на обосноваността.
Атаката срещу една формула на справедливостта се притъпява, даже
преодолява, ако формулата бъде обоснована. Правим извод, че право на
безпроблемно реализиране на една формула на справедливостта се
придобива чрез нейното обосноваване. Обоснованата формална
справедливост е възприемана от нейните адресати. Те доброволно й се
подчиняват. Обосноваването на формалната справедливост е възможно,
ако тя е консенсуално приета. Едно правило за поведение е обосновано,
ако се елиминира всичко онова, което фаворизира произволно един или
друг член на същностна категория или една категория пред друга.
Без съмнение формалната справедливост има своя собствена ценност,
независимо от ценностите, на които се основава и тя се състои във факта,
че нейното прилагане задоволява рационалната нужда от кохерентност и
регулируемост. Оттук можем отново да се съгласим с Перелман, че
структурата на справедливостта обхваща три елемента: ценността, на
която се основава; правилото, което я провъзгласява; и акта, който я
реализира. Съдията трябва да открие онази ценност, на която ще обоснове
своето решение: най-често това са правата на личността и гражданина.
После ще потърси правилото, прогласяващо нормата, от адекватното
прилагане на която ще зависи справедливото му решение и накрая ще се
вгледа в поведенческия акт на субекта, в полза на когото ще отсъди.
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Формалната справедливост ни позволява да отсъдим кога и при какви
условия един акт е справедлив. Можем да определим и неформалната
справедливост, позволяваща ни да избегнем антиномиите на формалната
справедливост, в които ни въвлича желанието да приложим едновременно
повече правила на справедливостта, несъвместими помежду си.
Оттук можем да дефинираме и това, което смятаме за несправедливо.
На първо място, един акт е несправедлив, ако не съответства на правилото
за справедливост или най-малкото - когато не можем да оправдаем
отклонението от това правило чрез позоваване на правилата на
неформалната справедливост. На второ място, едно правило е
несправедливо, когато е произволно, когато представлява необосновано
отклонение от формалните и неформалните източници на правото и по
този начин произвежда произволни разграничения. А разграничението е
произволно, когато не е защитимо по рационален път. Изправени сме пред
ирационално, когато се откроява една отделна, частична позиция;
частичната позиция пък се свежда до частни интереси, несъвместими с
общото и универсалното за обществото.
2.4. Справедливостта като дело на юристите
Каква е ролята на съдията в процеса на правораздаването? Съдията е
изпълнител на правото. Правото е средството, мярата за разпределение на
блага. Правото разпределя.
Ако моралът е изкуство, което принадлежи на субективната
добродетел и предписва на индивида добро, включително справедливо,
поведение, то справедливостта (justice), която се отделя от него и ни казва
кое е справедливо, показва също така това, което принадлежи на всеки.
Тъкмо това нещо е правото.
Ако формалната справедливост в правото се свеждаше до
универсална, всепоглъщаща, обща справедливост, то тогава би се заличила
разликата между право и морал, съдията би бил изместен от машината.
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Още Платон и Аристотел определят правото като добра пропорция на
поделените неща между принадлежащите към един и същ град. С други
думи, правото се възприема в строгия смисъл на думата само като
„специфична“, единична, конкретна справедливост.
Правото без съмнение е напуснало отдавна сферата на същинската
нравственост. Заедно с него, ние, хората, навлизаме в друг свят, в сферата
на обществения ред, управляван от справедливостта, а не от
нравствеността.
Та, относно ролята на юриста, ако между две страни, преди да
възникне спорът, е имало отношения като друг с друг, то съдията се
различава от другия, защото е трети. Третият е на такава дистанция от
другите двама, че както казва Георг Зимел, „не съществуват наистина
социологически взаимодействия, които да засягат и трите елемента
едновременно“.
„Незаинтересоваността се превръща в „обективност“, сочи проф.
Колев в своя труд. Според Зигмунд Бауман от гледна точка на третия
„моралната общност“ се превръща в група, в тоталност, притежаваща свой
собствен живот и която е по-голяма от сумата на своите части. Там в
същото време личностите стават измерими, сравними и поддаващи се на
преценка според нормативни стандарти. Третият е поставен в позицията на
съдията, който издава присъдата.
Понякога съдията вижда, че формалната справедливост не е
достатъчна, за да се реши спорът. В този случай съдията прибягва до
неформалната справедливост, която му е на помощ „срещу закона“.
Впрочем, ако се направи един анализ на функционирането на
съдебните системи, принадлежащи към континенталното и прецедентното
правно семейство, относно начините на прилагане на формалната и
неформалната справедливост, можем да установим както сходни, така и
различни практики в процеса на правораздаването. Съдията, прилагащ
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Common Law, е по-скоро пасивен, отколкото активен участник в процеса.
Активните участници в правния спор са страните, които играят
господстващата роля с целия риск да го удължат и да го направят
скъпоструващ и отегчителен. Обратно, континенталният съдия има цялата
грижа да ръководи и направлява процеса по решаване на спора. На него
тежи грижата да бди над доброто му протичане. Същият съдия се стреми
все повече и повече към „приятелското“ решаване на спора, като той
самият търси начини да примири страните.
С течение на времето съдията престава да бъде само „устата на
закона“ в уреждането на спорове, противопоставящи частни интереси.
„Съзидателната роля на съдията днес се упражнява отвъд единствено
тълкуването на правните норми. Съдията сътворява доста често самото
определение на правилата. Той се асоциира със законодателя, когато
последният му предоставя грижата да определи съдържанието на нормите
принципи, стандартите, чието използване в законодателството значително
се разширява в последните 30 години: интереса на детето и интереса на
семейството, обществения интерес и интереса на дружеството, добрите
нрави, добрия тон.“ – Cadiet описателно анализа ролята на юриста и
нейното развитие в процеса на правораздаване.
Освен всичко това днес повече от всякога справедливостта трябва да
отговори на изискванията на ефикасността на икономиката.
В Европа обаче, значително повече, отколкото в САЩ, прилагането
на справедливостта забранява икономическата рационалност да се
превръща в единствен критерий за оценяване ефикасността на съдебните
институции. Целесъобразността (équité) в решаването на икономически и
търговски дела отстъпва в значителна степен на законността (justice). Без
съмнение съвременният свят се нуждае и от „икономически прочит“ на
справедливостта. Това обаче съвсем не означава, че съдията се превръща в
обикновен математик – в нещо като агент на пазара, негов посредник.
Континенталният съдия възприема постепенно от американския си колега
и политическото измерение на справедливостта. Политическата
Категория:
Конституционно право

Право и справедливост. Юридическа и философска… 252

философия на справедливостта почива в значителна степен на идеята, че
справедливостта се превръща в място, където се разработват социалните
арбитражи.
В чист вид американското политическо виждане за справедливостта
означава залез на законодателната власт и намаляване на изпълнителните
функции в сравнение с тези на съдебната власт. Тази идея е неприемлива,
защото прекъсва връзката между съдия, държава и общество и създава
връзка между съдия, право и пазар.
Увеличаващата се роля на съдията се дължи преди всичко на
нарастващата автономност на личността и нейните общности, което
поражда нови и най-различни интереси, чието предварително моделиране
чрез законодателни мерки е твърде трудно. Оттук и важната роля на
съдията на основата на формалната и неформалната справедливост да
решава адекватно многобройни и непредвидими спорове.
Американското право почива върху един корпус от безбройни
съдебни прецеденти, самите те, основаващи се на Common Law и на
неформалната справедливост (equity), които съставят основата на правните
системи, чийто произход е англосаксонски. Equity служи за
комплектуване, коригиране или дори за хуманизиране на правните норми.
В континентална Европа водеща роля играе формалната истина
(justice), „разпръсната“ в огромно количество правни нормативни актове,
поради което неформалната справедливост остава почти без значение в
качеството й на коректив, модератор или фактор, допълващ позитивното
право, ergo, формалната справедливост.
Засягайки за пореден път ролята на юриста за постигане на
справедливостта, ще обърна внимание на различията в понятието “équité”
в американското и континенталното му разбиране:
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Американският гражданин предоставя на своя съдия да прецени коя
от страните има право. Той му се доверява в това негово решение.
Доверието обаче е съпроводено с чувството, че властта бди за спазването
на фундаменталните принципи, които управляват законността на
действията на публичните власти.
Обратно, европейският гражданин от континента сякаш
предварително знае правото, дори своето право, или че е в правото си, даже
че притежава всички права, включени в позитивното право, чийто адресат
е. За него правото не произтича от съдебната власт. Чувството
следователно за „своето право“, на което „има право“, се среща с
обективното право, което ще изрече съдията. Съдебните прения ще бъдат
за него онова свещено място, в което „неговото“ право преминава в Право.
Това е мястото, където конфликтът се ритуализира. А щом процесът е
мястото за справедливото ритуализиране на спора, то от съдията се изисква
да бъде справедлив, а именно безпристрастен, неутрален, компетентен да
приложи правилно формалната справедливост. Така неформалната
справедливост, която „освещава“ процеса, се превръща в обвивката на
формалната справедливост, облечена в законовите рамки.
Според
проф. д-р. Тенчо Колев съчетаването на формалната и неформалната
справедливост е най-добрият инструмент, с който може да си послужи
съдията. Формалната справедливост, отново по негови думи, не може без
неформална и обратното. Или казано по друг начин, не трябва да гледаме
на неформалната справедливост единствено като на „патерица“. Напротив,
съчетаването на двете превръща правораздаването в изкуство на доброто и
справедливото.
3. Връзката истина-справедливост
Може да се каже, че връзката истина- справедливост е от най-важно
практическо значение, като се има предвид целта на правораздаването. За
да успеем да добием по ясна представа, ще се поставим на мястото на
съдията, който от своя страна е пред произнасянето на своя акт. Той знае
какво е истина, кои са критериите за истинност, какви са положителните и
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отрицателните качества на основните теории, посветени на истината.
Съдията е теоретично подготвен относно справедливостта и нейните
проявления, прави разлика между формална и неформална справедливост.
Наясно е, че те се допълват, а не се изключват. Винаги е предпазлив, когато
трябва да се довери безрезервно на законодателя, тъй като знае, че той не
може, а и не бива да се опитва да регулира всички възможни житейски
ситуации, просто защото това е невъзможно. В същото време няма право
да критикува закона.
Оставен сам със себе си, съдията осъзнава, че не се води от своите
непосредствени наблюдения, че той трябва да се довери на свидетелствата
на други. Добре разбира, че му липсват достатъчно специални научни и
технически знания, за да прибегне до официална експертиза или да отчете
полученото от неофициалната. В крайна сметка съдията е изправен пред
най-важния въпрос: Да осмисли истината,за да могат страните по спора да
му се доверят или да осмисли справедливостта,за да могат те да повярват
в справедливото правосъдие?
И така, задачата на съдията е да убеди спорещите в правотата на
своето решение. Решението ще бъде правилно, ако е истинно, обосновано,
следователно справедливо. С други думи, изправени сме пред
необходимостта да разкрием връзката истина- справедливост, която е в
основата на обосноваността на всеки съдебен акт. Истината не може да
бъде отделена от разумността. Съществуват три начина за спасяване на
истината от релативизирането й, които не изискват непременно обвързване
с вяра в света на истината: съответствието, съгласуваността и консенсусът.
Връзката истина-разумност се изразява в тяхната неразделност. „Да
познаваш, не означава просто да констатираш, а винаги означава и да
разбираш.“ – Ем. Левинас (Тоталност и безкрайност). Същият автор
развива идеята, че истината предполага справедливостта. С оглед на
правораздавателната дейност тази идея заслужава в изключителна степен
нашето внимание и уважение. Достигането на истината предполага равно
третиране на аргументите на двете страни, участници в спора, и
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следователно изначално принадлежащи към една и съща категория. Оттук
достигането до истината е в пряка зависимост от предварително
определения консенсусно критерий за справедливото. Разумът позволява
истината винаги да е споделена. Тя е израз на равното съгласие между мен
и другия, изречено и удостоверено от трети. Ако истината се търси в
обективността, а тя по думите на Ем. Левинас е положена в дискурса, в
разговора, то справедливостта е предпоставката й. Само поставените един
спрямо друг носители на права и задължения могат да самооткрият
истината за себе си поотделно и заедно, ако ли пък не- да потърсят третия,
който да я установи и удостовери.
Спорът
между
страните
възниква
винаги
поради
неудовлетвореността на едната или двете страни от нарушаването на тази
справедливост. На тази основа се търси следователно истината. Няма място
за съдията, ако не възникне спор. Не се изисква правораздаването, ако е
спазена справедливостта. Несправедливостта поражда необходимостта
съдията да търси истината. Отсъждането въз основа на истината
възстановява нарушеното равновесие, възстановява справедливостта.
Правото като най-важен нормативен регулатор на обществените
отношения и връзки съдържа преди всичко правила, които предписват
определено поведение на участниците в тях. Докато истината в
описващите съждения означава, че описваните явления, обекти, неща
съществуват сами по себе си, то в нормативните предписания липсва
истина. В тях се отразява под формата на правилност задължителността на
начина на действие или бездействие. Тази констатация дължим още на
Кант и неговото разграничение между теоретичния и практическия разум.
Ако теоретичният разум достига до моралното знание (истината), то на
практическия разум дължим емпиричното знание (правилността), смята
проф. Колев.
Хабермас обръща внимание на ясното и чисто разграничение между
обстоятелството, от една страна, че едно фактически признато съждение е
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„в сила“ и, от друга – „валидността“ на едно съждение, заслужаващо да
бъде признато за интерсубективно, защото е истинно.
4. Легитимността като критерий и граница на валидността
Въпросът за валидността и легитимността в правото е много близък
до този за справедливостта и намира основно място в труда на проф. д-р.
Даниел Вълчев „Валидност и легитимност в правото“. Там той посочва
четири основни легитимиращи идеи – космоса, Бог, човешкия разум и
държавата. Едно от най-съществените различия между тях опира до
разбирането за това дали правото е дадено на човека, или е създадено от
него.
Космосът и Бог са идеи, които оправдават правото от гледна точка на
външен стандарт или външен авторитет. И в двата случая правото се
приема като съществуващо над човека и независимо от човека. Хората не
са създатели на правилата, по които живеят. През Античността добрият
законодател е философът, който може да разбере устройството на света и
да пресъздаде в полиса законите, по които функционира космосът. Така
процесът на правотворчество е всъщност процес на откриване на правото.
При замяната на космоса с Бог няма драматично преобръщане на
представите за принудителния ред в обществото, но са налице и някои
различия. Общото е в това, че се запазва представата, според която правото
е дадено на човека, а не създадено от него. Но докато Космосът подлежи
на опознаване, то Бог е непознаваем. Така пътят към правилата вече не
може да бъде извървян с помощта на разума, а само с помощта на вярата.
Логично следствие от това е замяната на философа от свещеника като
основен интерпретатор на реда.
Естествените закони са достъпни чрез разума, но Бог остава
първопричина на всички неща. До XVII в. (в някои случаи и след това)
всички теории, които по някакъв начин опират до оправдаването на
правото, приемат Бог като начално основание за това оправдаване.
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Характерно и за Античността, и за Средновековието е невъзможността да
бъдат отграничени легитимност и валидност в правото. И през двата
периода е немислимо да се поддържа разбиране, че правото може да бъде
валидно и на това основание да се дължи спазване (прилагане) на правните
предписания, без да се подкрепя тезата, че то е и легитимно. Независимо,
че далеч не всеки съществуващ през тези дълги периоди принудителен ред,
а с още по-голямо основание норми от този ред могат от съвременна гледна
точка да бъдат определени като легитимни, то господстващите към
момента на действието на реда (нормата) теории определено не позволяват
отделянето на въпроса за валидността от въпроса за легитимността. Всяко
твърдение, че правото е валидно, се опира върху разбирането, че то е
легитимно.
С мълчаливото, а след това и с откровеното изоставяне на Бог като
начална легитимираща предпоставка се откриват възможности не само за
реабилитация, но и за решително нарастване на значението на човешкия
разум в теориите, оправдаващи принудителния ред в обществото.
Човешкият разум, който през Античността е само посредник между
обективно съществуващи правила, които са част от общия космически ред,
се превръща в основна легитимираща идея. Макар че продължават да не
правят разграничение между легитимност и валидност, представителите на
Новото естествено право внасят няколко дълбоки промени в теориите за
оправдаността на принудителния ред в обществото.
Правото за пръв път е представено като човешко творение. Човекът
вече участва в общата логическа конструкция на оправдаността на реда. От
тази дълбока промяна се внасят и други идеи в логиката на оправдаване на
реда.
Постепенно се налага разбирането, че законът е израз на общата воля.
Като следствие може да се изведе и съждението, че правото е продукт не
на разум, а на воля.
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По същество приемането на закона като израз на общата воля
означава и това, че правото е напълно отделено от морала.
За първи път традиционният юридически позитивизъм издига тезата,
че правните норми могат да притежават обвързваща сила, без да са
носители на очевидна морална оправданост. Волята на държавата,
формирана по определен начин, е в състояние да създаде валидни правни
норми, независимо от тяхното съдържание. Така въпросът за валидността
за пръв път в западната традиция е отделен от въпроса за легитимността.
Но традиционният юридически позитивизъм не е напълно безчувствен към
проблема за легитимността. Държавната воля не е просто воля. Освен
централизирана публична принуда зад нея стои и определена логика на
легитимиране. Наистина това легитимиране не е съдържателно
легитимиране на отделната норма чрез морала. Става въпрос за друг вид
легитимиране- легитимиране чрез връзката на нормата с легитимен
авторитет. Така взаимното легитимиране на правото и държавата донякъде
компенсира отсъствието на морално легитимиране на съдържанието на
правните норми. Наред с това легитимирането не е толкова по отношение
на отделната норма, колкото на правния ред като цяло. Така макар и
формално отделени валидността и легитимността в правото остават
свързани. Правният ред не е просто принудителен нормативен ред, а такъв
принудителен нормативен ред, който е легитимно създаден, тъй като негов
създател е държавата. Тя от своя страна е легитимен създател на правото,
защото самата тя е правова държава, т.е. нейната дейност е изцяло в
рамките на легитимния правен ред, обяснява проф. Вълчев.
Така в рамките на западната традиция се достига до един важен етап
в развитието на възгледите за оправдаността на принудителния ред в
обществото. Правото е официално признато за продукт на човешката воля.
Правните норми са валидни независимо от тяхното съдържание, стига да
са създадени от компетентен държавен орган в рамките на неговите
правомощия и при спазване на съответната процедура. Запазва се една
разтеглена връзка между валидност и легитимност, която не е
съдържателна, а се отнася до легитимиране чрез създателя на правото –
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държавата. Според Даниел Вълчев това е и дълбокият смисъл на взаимното
легитимиране между право и държава.
През Античността се приема, че и нормата, и редът като цяло трябва
да съответстват на общата подредба на нещата в света (космоса). Това важи
както за правораздаващия (правоприлагащия), така и за всеки друг. По
подобен начин стоят нещата и през Християнското средновековие. Тезата,
че Бог е върховен легитимен авторитет и едновременно с това критерий за
добро и зло, се приема независимо от перспективата и независимо дали
става въпрос за отделна норма или за реда като цяло. Няма промяна през
XVII и XVIII в. В последствие човешкият разум става критерий за
легитимност, а чрез посредничеството на обществения договор законът се
представя като израз на общата воля. По този начин и за правораздаващия
(правоприлагащия), и за всички останали съществуването на една правна
норма или на правния ред като цяло е поставено в зависимост от нейната
(неговата) оправданост от гледна точка на връзката с разума. Характерно
е, че и при трите легитимиращи идеи (космос, Бог, човешки разум) се
счита, че правните норми следва да бъдат спазвани, доколкото са
легитимни (оправдани от гледна точка на съответната идея). Едва с
установяването на държавата като основно понятие, участващо в
конструкцията за оправдаването на правото, отчетливо се появяват две
различни перспективи.
От една страна, това е перспективата на участника, който трябва да
установи валидността на нормата в зависимост от система от формални
съответствия и, от друга страна – перспективата на останалите, които са в
позицията на външни наблюдатели и по тази причина не са обвързани
единствено с формално-юридическа преценка.
След Втората световна война част от представителите на
естественоправната школа намират благоприятна обществена почва за
разширяване на влиянието на своите възгледи, като привеждат аргументи
от близката история в подкрепа на тезата за необходимата съдържателна
връзка между морал и право. Казано по друг начин, тези автори
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възстановяват дебата за наличието на необходима връзка между валидност
и легитимност. Необходимо е да се уточни, че тези теории не претендират
да възстановят пълната зависимост на валидността в правото от
моралността на неговото съдържание, респективно за възстановяване на
ролята на легитимността като критерий за валидността в правото. В общи
линии на валидността е призната независимост от моралната преценка на
съдържанието на правните норми, респективно от общата морална
преценка на правния ред. Все пак в част от непозитивистките теории, които
възникват и бързо пробиват тежест в юридическите среди след Втората
световна война, на морала е отредена една специална роля: да бъде крайна
граница на юридическата валидност, или казано по друг начин: в
изключителни случаи легитимността да се явява граница на валидността.
На юридическата валидност се признава, че тя не е пряко зависима от
нормативното съдържание и е по-скоро вътрешен за правния ред въпрос.
Но заедно с това се твърди, че валидността предполага поне една базова
степен на моралност на нормативното съдържание. Отсъствието на такава
базова степен на моралност води до прекрачване на една граница, която
отделя валидността от невалидността в правото. Легитимността служи за
крайна граница на валидността.
Според Густав Радбрух: „Конфликтът между справедливостта и
правната сигурност би трябвало да се реши така, че позитивното право,
осигурено чрез законите и властта, да има предимство дори тогава, когато
по съдържание е несправедливо и нецелесъобразно, освен ако
противоречието на позитивния закон по отношение на справедливостта
достигне такъв размер, че законът трябва да отстъпи като „неправилно
право“ пред справедливостта“. Отново според него „...там, където
справедливостта не е цел, където при прилагането на позитивното право
съзнателно би било отречено равенството, съставляващо сърцевината на
справедливостта, там законът не само е „неправилно право“, но му липсва
всъщност всякакъв правен характер.“ Горепосоченото е включено в
настоящото изложение с цел да се добие представа, че тезата за
обвързаността между изискването за морално съдържание на позитивното
право и валидността в правото по същество придава ново измерение на
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отношението между легитимност и валидност в правото. Легитимността не
е критерий за валидност в правото, а крайна граница на валидността.
5. Морална справедливост и право
Вторият значим опит в следвоенните години за изграждане на теория,
която да включва легитимността като крайна граница на валидността, е
теорията на Лон Фулър. Фулър изхожда от разбирането, че моралът не е
единна система. Той счита, че следва да разграничаваме моралните
изисквания, които се основават на стремежите (претенциите) на човека и
моралните изисквания, които следват идеята за реципрочността. Авторът
разглежда правото като отнасящо се до управлението на човешкото
поведение чрез правила.
Подобно на мнозинството следвоенни представители на
естественоправната традиция, Фулър не твърди пряко, че моралът
(справедливостта) може да бъде критерий за валидността в правото.
Авторът споделя, че в основата на теорията му стоят 8 принципа (условия,
изисквания, насоки), които в тяхната съвкупност Фулър описва като
изразяващи вътрешната моралност на правото или принципи на
легалността. Тези принципи са:
А) правото на обхваща неперсонални правила за поведение, които да
изключват регулирането на човешкото поведениe (респективно
правораздаването) да се основава на решения ad hoc;
Б) правните норми да бъдат обнародвани или направени по друг начин
известни на лицата, които са техни адресати;
В) правните норми да нямат ретроактивно действие;
Г) правните норми да имат ясен и еднозначен смисъл;
Д) нормите в една правна система да не са взаимно противоречиви;
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Е) правните норми да не предписват поведение, което обективно не може
да бъде осъществено от адресатите;
Ж) промените в правната система да не бъдат толкова чести, че адресатите
да не могат да съобразят поведението си с нормите, от които тя е изградена;
З) да няма разминаване между обявените за действащи правни норми и
реално прилаганите правни норми;
Тези твърде разнообразни и от различен порядък изисквания към
правната система и нейните компоненти съставляват именно вътрешната
моралност на правото. Тази вътрешна моралност, която стои в центъра на
теорията на Фулър, има три различни функции в правната система.
На първо място, тези морални изисквания донякъде предпоставят и
справедливостта на правното съдържание.
На второ място, изразените в тези осем принципа изисквания на
вътрешната моралност на правото очертават рамките на процеса по
създаване на валидни правни норми. Тяхното спазване или неспазване
също би се отразило върху легитимността, а оттам и върху валидността в
правото, но не непременно през неговото съдържание.
И на трето място, в теорията на Фулър осемте принципа, изразяващи
вътрешната моралност на правото, имат и още една важна функция. Те са
представени като условие за ефикасността на правната система.
Така осемте изисквания към процеса на правосъздаване са едновременно:
1) изисквания на вътрешната моралност на правото;
2) принципи на легалността и
3) условие за ефикасност.
Именно на основание на този троен смисъл на осемте принципа,
изразяващи вътрешната моралност на правото, Лон Фулър претендира, че
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неговата теория успешно решава един от най-трудните проблеми във
философията на правото- установяването на връзка между валидността в
правото, съдържателната моралност на правото и ефикасността на правото.
6. Връзката право-справедливост
Фактът, че правото получава своята легитимност в зависимост от
степента, в която е в състояние да изрази официалните (господстващите)
представи за справедливостта, обуславя и характера на отношението
справедливост- право.
Както Борислав Градинаров показва в своя труд „Юридическа етика“,
съществуват различни представи за това отношение.
Една от тях е, че справедливостта е основание и цел, основен принцип
същност на позитивното право. В най-чист вид такава представа стои в
разсъжденията на проф. Цеко Торбов, Дж. Дел Векио. Задължителността
на правото произтича не толкова от репресивната принуда, с която е
скрепено то , а от адекватното отражение в него на общия морален и
социален принцип на справедливостта.
Друга позиция защитава тезата, че позитивното право е напълно
различно от обществените представи за справедливост, че между тях няма
нищо общо. Такива са възгледите на Ханс Келзен, според когото не е
възможно да се каже какво е справедливостта. Тя не е нищо повече от един
ирационален обществен идеал, който в крайна сметка се свежда до трудно
приложимото „всекиму своето“.
Трето мнение по въпроса е, че между справедливостта и правото
съществува противоречиво и многозначно отношение. Според това
схващане, обществените представи за справедливост не винаги съвпадат
със законовите разрешения на спорните въпроси и в този смисъл
справедливостта като морална категория понякога присъства в
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позитивното право, но друг път може да влезе в разрез с него, тя може да е
въплътена в закона, но може и да му противоречи.
Справедливостта е нещо дължимо, но тя не винаги намира адекватен
израз в правото. Нейното присъствие в правото е променливо и зависи
пряко от развитието на историческата практика и еволюцията на
представите за равенството, свободата, човешките права и други ценности,
които обществото на конкретния исторически етап счита за важни.
Разбирана по друг начин, справедливостта е мащаб, общ принцип и
оправдание на правото. Правото съществува дотолкова, доколкото може да
функционира като механизъм за възстановяване на справедливостта,
когато тя е нарушена. Ако по някаква причина между правото и
справедливостта, в нейните конкретно-исторически измерения,
съществува разминаване, правото се дискредитира и рискува да загуби
своята легитимност.
Разбира се, доколкото справедливостта е общ принцип, тя не може
непосредствено да бъде инструментализирана, прилагана от
оправомощените за това институции. Тя предписва определени
характеристики и предявява изисквания към правото, но непосредственият
източник на правото в крайна сметка е законът. Ако няма сериозни
разминавания между тях, в позитивното право задължително присъстват
ключови елементи от т.нар. официална (господстваща) справедливост. Тя
обаче може да не съвпада с общочовешката, колективната или личната
справедливост. При конфликт между тях приоритет по правило има
официалната (господстваща) справедливост.
Въздействието на представите за справедливост върху позитивното
право може да бъде открито в две форми: при формирането и прилагането
на позитивното право. При формирането на позитивното право, в
законотворческата дейност справедливостта е основата, принципът, който
програмира и насочва законовите решения, тя е общата рамка, в която би
следвало да се впише позитивното право. Справедливостта в тази си роля
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е негов идеал, цел, модел, критерий, определител и ограничител. В крайна
сметка, тя създава легитимност на правото и нравственото основание за
неговата задължителност.
При прилагането на позитивното право в правораздавателната
дейност справедливостта контролира формата и мярата на правото, като
задава неговата оправданост, правилност, съразмерност, придава му
гъвкавост и точност при намирането на позитивноправните решения за
отделните житейски случаи.
Позитивното право оказва влияние
справедливост в три основни посоки:

върху

представата

за

Първо, при формиране на конкретните представи за това кое е
справедливо разпоредбите на закона имат значението на точни и пряко
приложими от институциите норми. Представата за справедливост, която
поради своя общ, абстрактен характер търпи многозначност в
тълкуванията от страна на различните субекти (индивидуални или
групови), се универсализира и придобива еднозначност и предвидимост. А
това е съществен фактор за запазване на социалното равновесие.
Второ, при запазването, институционализирането на обществените
представи за справедливост чрез устойчивата законодателна и
правоприлагаща практика. При колизия между различните представи за
справедливост, законовите разпоредби би трябвало да стоят най-близо до
т.нар. официална (господстваща) представа за това кое е справедливо и кое
– не. Но по-честият случай е, когато официалната представа в това
отношение съвпада с представите или възгледите на социалната група или
политическа сила, която притежава или поне контролира политическата
власт. На практика това означава, че законът (в широкия смисъл на думата)
е формата, в която тези представи за справедливост започват да се
възпроизвеждат, да се утвърждават благодарение на своето
институционализиране.
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Трето, при утвърждаването и развитието на възгледите за справедливо и
несправедливо законовите решения може да са причина за еволюция и
промяна на обществените нагласи и представи. Понякога, особено при потрадиционни общества, чиито морал и в частност възгледи за това кое е
справедливо и кое – не, влизат в сблъсък с по-модерни представи за
справедливост, законодателят при определени условия може да се
превърне във фактор за развитие и модернизиране на тези разбирания.
Колкото и привлекателни да изглеждат различните концепции за
справедливостта, тяхното практическо приложение в един момент
неизбежно опира до ролята на държавата. Една от класификациите на
справедливостта я поставя в зависимост от мащаба на субектите, за които
тя е възможна и реализуема. Затова говорим за общочовешка, официална
(господстваща), колективна и лична справедливост. Най- важно значение
и с най-голяма възможност да бъде реализирана с инструментите на
правото е официалната (господстващата) справедливост. Това е така,
защото неин гарант е държавата с всички икономически, политически и
репресивни възможности, които притежава.
Чрез този анализ бе извършен опит частично да се разгледа, онагледи
и синтезира проблемът, свързан със справедливостта като важна част от
правната материя – понятие, видове, връзка с истината и морала,
отношение към правотворчеството, валидността и легитимността на
правните норми.
Правото и справедливостта се намират в органическа връзка помежду
си. В определен смисъл те са обвързани изначално, доколкото
справедливостта предписва на правото като дължими фундаментални
свойства. Справедливостта изисква мярата на правото да бъде обективно
оправдана, разумна, балансирана. Когато правото усвои тези свойства, то
е справедливо в своята цялост.
По такъв начин правото и справедливостта се предполагат взаимно и
функционират като единно цяло. Но справедливостта е не само дължимо
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свойство на правото и негова мяра. То не само регулира в името на
справедливостта, но само следва да твори справедливост. В този смисъл
справедливостта е идея и крайна цел на правото.
„Ако справедливостта пропадне,
няма стойност люде да
живеят на земята.“ (Кант)
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НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
Принципът nulla poena sine lege в практиката на Конституционния
съд. По повод решение № 1 от 2007 г. на Конституционния съд
Васил Петров
[Публикувано на: 11.01.2015 г.]

С Решение № 1 от 13 февруари 2007 г. по кон. дело № 9 от 2006 г.1
Конституционният съд на Република България (КС) отхвърли искането на
Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд
(ОСНК, искателите) за обявяване противоконституционността на § 54 от
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за изпълнение на наказанията2 (оспорената
разпоредба, § 54 ПЗР) и противоречието й с някои разпоредби от
международни договори, по които Република България е страна.
Решението представлява интерес поради резултата от гласуването на
конституционната ни юрисдикция (равенство на гласовете) и поради
засеганите проблеми – налагането с обратно действие на наказания от
държавата и стабилитета на актовете на съдебната власт срещу намесата на
законодателната. Предмет на настоящата статия е само първият от тези
проблеми.
В статията са анализирани отделните становища на конституционните
съдии по реда на публикуването им в Решение № 1. Анализирани са и
теоретичните и практическите въпроси, които изразените становища
повдигат.
I. Въведение
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В периода декември 2002 г. – юни 2004 г. бе проведена реформа в
санкционната система на Наказателния кодекс (НК): заличени бяха три
наказания без лишаване от свобода – задължително заселване, лишаване от
право на местоживеене в определено населено място и поправителен труд,
а на тяхно място бе въведено нов вид наказание – пробация. Това наказание
е дефинирано като съвкупност от мерки за контрол и въздействие без
лишаване от свобода, които се налагат заедно или поотделно (чл. 42а, ал. 1
НК). Съдържанието, размера и условията за налагането на тези мерки са
установени в НК. Относно положението на лицата, изтърпяващи някое от
отменените наказания, § 54 ПЗР предвижда, че:
„Наказанията поправителен труд без лишаване от свобода,
задължително заселване и лишаване от право на местоживеене в
определено населено място, наложени преди влизането в сила на този
закон, се заменят с пробация от съда по реда на чл. 304 от
Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК)“.
На 16.IX.2006 г. КС образува дело по искане на ОСНК за установяване
противоконституционността на тази разпоредба, както и несъответствието
й с някои разпоредби на международни договори, по който Република
България е страна – чл. 15, ал. 1, изр. 2 от Международния пакт за
граждански и политически права (МПГПП)3 и чл. 7, ал. 1, изр. 2 от
Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ)4.
Искането е допуснато за разглеждане по същество и са конституирани
заинтересувани страни, от които за отхвърляне на искането становища
представят министърът на вътрешните работи и Министерският съвет, а
главният прокурор, омбудсманът, Висшият адвокатски съвет и
Асоциацията на прокурорите в България представят становища искането
да бъде уважено. При разискването не се постига изискуемото от
Конституцията (чл. 151, ал. 1) мнозинство от седем гласа5.
Шестима съдии6, с общо становище, отхвърлят изцяло исканията и
доводите на искателите. Трима съдии7 с общо становище приемат изцяло
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исканията и доводите на искателите, а други трима8, с отделни становища,
отхвърлят доводите на искателите, касаещи противоречие на оспорената
разпоредба с нормите на Конституцията относно разделението на властите
и стабилността на съдебните актове, но считат, че тя представлява налагане
с обратно действие на по-тежко наказание. Тези становища са обект на
анализ в следващите редове.
II. Становището на съдиите Груев, Друмева, Танчев, Токушев, Киров
и Стойчев
1.
Първият
довод
на
тези
съдии
срещу
твърдяната
противоконституционност на оспорената разпоредба е, че: „[От]
класическия принцип „Никой не може да бъде осъден за действие или
бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление в момента
на извършването му“… не може да се изведе забрана за замяна в
изтърпяването на наложено, но в последствие отменено като вид
наказание“.
Разбирането, че Конституцията прогласява изрично само принципа
nullum crimen sine lege, но не и принципа nulla poena sine lege, е широко
разпространено9. Компенсация на липсата на изрична разпоредба,
гарантираща този принцип на конституционно равнище10, едни11 виждат в
международните договори за защита на човешките права, по които
Република България е страна, други12 – в извличането на принципа от
нормата на чл. 4, ал. 1 на Конституцията. Едно подобно обосноваване би
могло да се сметне за излишно, ако приемем, че двата принципа са
доколкова логически и правно свързани, че прогласяването на единия по
необходимост предполага и защитеност и на другия, както приема проф.
Долапчиев13.
Анализирайки сходната ситуация при действието на Търновската
конституция, чийто чл. 75 прогласява само принципа за
законоустановеност на наказанията14, проф. Долапчиев смята, че
пропускът на търновските учредители се е дължал на това, че те са смятали
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„първата част на въпросния принцип [nullum crimen sine lege, бел. авт.] за
излишна да се предвижда изрично, като саморазбираема“. Едно подобно
тълкуване според проф. Долапчиев се подкрепя и от историческото
сравнение с източниците на Търновската конституция15. Според мен обаче
двата принципа, колкото и еднакво да са свързани в правосъзнанието ни с
представата за елементарни принципи на правовата държава и
конституционализма, защитават различни неща.
Принципът nullum crimen sine lege стои зад идеята, че на всеки индивид
е гарантирана определена, защитена от правото сфера на действие, вътре в
която дейността му не носи заплахата за употреба на принуда от страна на
държавата. Той цели да защити правната сигурност и правните очаквания
на правните субекти, като им позволи да разгръщат своята енергия. В
страните и епохите, в които принципът не е действал, предприемането на
почти всяко действие е рискувало навличането на наказание и затова
субектът, който е искал да го предприеме, се е нуждаел от благоволението
и уверението (нерядко съответно заплатено) на властта, че тя няма да го
преследва за това. В страните и епохите, в които поне отчасти е действал,
субектите са клоняли към подчинение на правилата на закона, а не и на
благоволението на властта.
Принципът nulla poena sine lege, от своя страна, стои зад идеята, че
наказателната репресия, която пристъпването на установените законови
забрани носи, е известна на индивида, който ги пристъпва и в момента
когато ги пристъпва. Индивидът има право да знае наказанието, което
рискува, като пристъпва законовите забрани. Този принцип гарантира
хуманността и редовността на наказанието както срещу съдийския
произвол, така и срещу засилването от законодателя с обратна сила на
наказателната репресия – средство за отмъщения и разправи, характерно за
всички епохи и държави, в които той не е действал, правейки обществото
„тъпо и сурово“16.
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Също така исторически те се утвърждават понякога различно във
времето и с различна степен на съвършенство в различните правни
системи17.
В Англия дълго време и двата не се спазват. Пример за това е един
ранен опит да се ограничи властта на съдиите (което по онова време
означава на изпълнителната власт) за разширително тълкуване на законите
и възвеждане на нови престъпни състави – Законът за измените (Statute of
Treasons), който разпорежда, че занапред съдът, сезиран с обвинение за
измяна, трябва да отнесе случая до краля и до парламента, които да се
произнесат по квалификацията на деянието. Този преждевременен опит за
ограничаване властта на съдиите обаче не сполучва – стига се дори до
някои крайни случаи: подбудителството на чужденци да нахлуят на
английския остров е счетено за заговор за убийството на краля,
работническа демонстрация за по-високи заплати – за война, обявена на
краля и пр.18.
През XVIII в. обаче се забелязва положителна тенденция. Съдиите,
запазвайки си правото да възвеждат нови престъпни състави, най-вече т.
нар. nuisances, обществено вредни деяния, които спадат към категорията
деяния malum in se (деяния, за които не е необходим отделен законов текст,
който ги забранява, тъй като са „зло сами по себе си“), и то към по-лекия
им вид, наречени misdemeanours, са ограничени от вида и размера на
наказанието за последните – затвор до 6 месеца или глоба до определен
размер. Така, принципът nulla poena sine lege в Англия е осъществен порано от принципа nullum crimen sine lege. Моралният и политическият
климат на епохата, движението към ограничаване на кралската власт,
влиянието на труда на Блекстоун, систематизирал наказателното право на
Англия в четвъртия том на своите Commentaries on the Law of England),
правят така, че нито едно престъпление не е възведено от съдиите след
XVIII век: „[И]зточник на наказателно право [може да бъде] законът –
писан или неписан, но не и съдебната практика“19.
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Във Франция принципите на законоустановеност на престъплението и
наказанието получават едновременно своето закрепване след Франската
революция20. Наказателното правосъдие при стария режим познава два
вида наказания: едните, наречени ordinaires или légales, установени чрез
кралски ордонанси или чрез обичая, и други extraordinaires или arbitraires,
определяни и налагани по усмотрение на съдията. С течение на времето
разграничението между двете постепенно се заличава и то в полза на
последните. Като се прибавят правото на краля да се намесва, пряко или
косвено, като решава или заповядва решаването на делата помимо законите
на страната, прословутите lettres de cachet, както и жестокостта на
наказанията, прилагани в епохата21, не е учудващо, че „наказателното
право бе станало във Франция [преди Революцията] едва ли не
политическа религия“22 и че въпросите на наказателното право заемат
подобаващо място в Декларацията на правата на човека и гражданина и в
законодателната дейност на френските парламенти.
Горният обзор на историческото развитие на двата принципа в две
представителни правни системи показва, че макар и тясно свързани като
два от темелите на правовата държава23 и на хуманната и редовна
наказателна политика, те все пак са различни принципи, нуждаещи се от
отделно обосноваване и извличане от тълкувания конституционен
материал24.
2. Следващ довод на шестимата съдии в подкрепа на конституционността
на оспорената разпоредба е свързан с „наказуемостта като основно
свойство на престъплението“: „В такава хипотеза [при отмяна на наказания
и въвеждане на нови] законодателят е длъжен [курсивът тук и навсякъде
по-долу мой – бел. авт.] да намери решение в съответствие със
справедливостта – извършилият престъпното деяние да не остане
ненаказан и остатъкът от наказанието да не е по-тежък.… Следователно
правната фигура на замяната по § 54 ЗИДЗИН не нарушава класическия
принцип, прогласен в чл. 5, ал. 3 от Конституцията. В конкретния случай
постигането на наказателноправните цели изисква изтърпяване на
наказанието, наложено на дееца за извършено от него престъпление,
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поради което с § 54 ЗИДЗИН няма нарушение, а доразвитие на принципа
за правовата държава…“.
Това становище, освен репресивно, е и погрешно и неправилността му
лесно може да се демонстрира. Съществуването на подобен принцип на
„справедвивостта“ и правовата държава не би било лесно примиримо с
дадените от КРБ правомощия на НС и на президента за амнистия и
помилване. С всяко помилване президентът, според това схващане, върши
нарушение на принципа на върховенството на закона, а с всяка амнистия
НС върши масово нарушение на същия този принцип! Не ми е известно
досега някой да е свързвал принцип на справедвивостта и правовата
държава със задължение на държавата да използва докрай наказателната
си репресия по отношение на осъдените лица25.
Разбира се, не може да се твърди, че тази група съдии поддържа
подобен „извод“26. Но служенето със правен или правно-политически
принцип, почерпен от закон, за да се тълкува Конституцията или да се
обосновава [не]конституционността на законова разпоредба, е опасно и
неправомерно. Служенето с един принцип, за да се обоснове
[не]конституционността на законова разпоредба, тогава само е
правомерно, когато онзи, който си служи с него, е готов да му придаде
надзаконова сила, с всичките последици от това. В противен случай с него
би могло да се обосновава законодателната целесъобразност27, но не и
[не]конституционността на законова разпоредба.
По-подир,
шестимата
съдии
търсят
потвърждение
на
конституционността на оспорената разпоредба в историческите традиции
на наказателната ни политика в подобни случаи: „[К]огато законодателят
променя своите правни възгледи – отменя видове наказания и въвежда
нови, тогава замяната в изтърпяването на наложено, но отменено като вид
наказание, присъства като легитимен законодателен подход в правни
конструкции от преходен характер – напр. чл. 422 от действащия НК“.
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Отначало трябва да се отбележи, че „фактът, че даден закон или
процедура са ефикасни, удобни и полезни при улесняване функциите на
държавното управление сам по себе си не би устоял, ако противоречи на
Конституцията. Удобството и ефикасността не са главните цели – или
белези – на демократичното управление…“28
„Легитимният законодателен подход“, използван в чл. 422 НК, както
и „наказателноправната традиция“29, трябва да бъдат подложени на същата
проверка за конституционност, както и оспорената разпоредба.
Използваният пример за потвърждение на конституционността на
постановената от законодателя с оспорената разпоредба замяна, е
възможно най-безпроблемният от гледна точка на правото и здравия разум
– замяна на смъртно наказание с наказание от 20 години лишаване от
свобода. Трябва да се съгласим, че „съдът трябва да допусне, че всеки
рационален човек желае да живее, колкото се може повече“30 и че в този
случай замяната е такава, че „никой човек, който е с всичкия си, при
каквато и да е възможност, не би могъл да я разглежда в каквато и да е
друга светлина, освен като смекчаване на наказанието“31. Използването на
подобен съвършено безпроблемен пример в подкрепа на такава спорна
законодатела замяната не може да не събуди съмнения.
3. Един следващ субсидиарен довод на шестимата съдии, е този за
променените правни условия и за „еволютивния подход“ за тълкуване и
прилагане на ЕКПЧ и на КРБ:
„… Конституционнят съд вече е имал случай да отбележи (Решение № 1
от 2005 г. по к.д. № 8 от 2004 г.) правилото в съвременната
наказателноправна доктрина и практика да се взима предвид новата
обществена оценка на деянията, ако има такава и е изразена в новия закон,
и да се отговори на свързаните с нея изисквания съответно и към деянията,
по които вече има присъди, постановени в заличените правни условия.“
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Но какво означава „да се взима предвид новата обществена оценка на
деянията, ако има такава и е изразена в новия закон, и да се отговори на
свързаните с нея изисквания съответно и към деянията, по които вече има
присъди, постановени в заличените правни условия“? Че законодателят
определя доколко налагането на нови наказания с обратно действие е
допустимо? Но когато изследваме допустимостта на една законова
разпоредба с обратно действие, се нуждаем от надзаконов критерий,
защото законодателят не може да бъде критерий на самия себе си. Че
конституционният съдия в подобни случаи, за да реши по единия или
другия начин делото, трябва да установи има ли действително нова
обществена оценка. И как ще извърши тази проверка? Ще се
самопровъзгласи за тълкувател на народната воля, обществените
въжделения? Ще се допита до световния опит? Задачата на
конституционния съдия е като се абстрахира от всякакви съображения за
законодателна целесъобразност, обществени оценки, модерни схващания
за реформа и пр. да извлече принципите, приложими по делото, и да ги
приложи на всяка цена, така че да тържествува принципът fiat justitia ruat
caelum.
По-нататък шестимата съдии цитират с одобрение един от
тълкувателните подходи, използвани от Европейския съд по правата на
човека32. Това налага да се спра накратко него.
За първи път Европейският съд използва еволютивния подход по
делото Tyrer v UK33. В него съдът приема, че „Конвенцията е жив
инструмент, който… трябва да бъде тълкуван в светлината на условията на
днешния ден“, както и че „Съдът не може да не бъде повлиян от развитията
и общо приетите стандарти в наказателната политика на страните членки
на Съвета на Европа“. Уточнението на Европейския съд е, че става дума за
стандартите, които преобладават понастоящем в европейското общество,
не тези, преобладавали при съставянето и подписването на ЕКПЧ.
Следвайки този широк подход, Съдът е постановил решения, с които е
отчел обществените нагласи към такива различни обществени проблеми
като отношението към незаконородените деца34 и хомосексуалистите35.
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Видно е, че подобен тълкувателен подход, ако бъде използван твърде
агресивно, неминуемо би предизвикал обвинения в „съдийски активизъм“
и „съдебно законодателстване“ и така би подкопал легитимността на
Европейския съд. Може би по тази причина Съдът проявява предпазливост
при използването му, като например приема, че с него не може да се въведе
право, което не е било замислено да бъде включено в обхвата на ЕКПЧ,
дори и понастоящем то да е по принцип признато в Европа36, както и
изчаква утвърждаването на еднообразна практика в голямото мнозинство
на страните членки на Съвета на Европа по даден въпрос37.
Като оставим настрана затрудненията при прилагането този подход (Колко
държави трябва да са възприели стандарта, който Европейският съд иска
да наложи като общоевропейски? Две трети? Три четвърти? Трябва ли да
има равномерно географско разпределение?) основното възражение срещу
изпълзването на подобен подход е, че то изхожда от недоказаната
предпоставка, че стандартите и обществените разбирания еволюират,
прогресират, развиват се във възходяща посока. Няма основания за
подобна увереност. Можем ли да твърдим, че наказателноправните
възгледи и политика през 30те години на XX век (и то ако оставим настрана
тези на откровено тоталитарните държави) с техните разширително
тълкуване и аналогия в наказателното право, „осигурителни мерки“,
антропологични теории и пр. представяват възходящо развитие спрямо
наказателноправните възгледи и политика от края на XIX век? Или
възгледите и политиката от средата на XX век с тези от началото на
прехласнатия по борба с тероризъм, пране на пари, агенти под прикритие,
анонимни свидетели, тайни затвори, задържане без съдебен контрол над 4
и дори до 28 дни XXI век? Истината е, че обществата невинаги еволюират.
„Понякога те загниват“38. В постоянно изменящите се обществени
разбирания и законодателни политики трябва да има нещо стабилно,
неизменно, което да гарантира правната сигурност. Това са
конституционните принципи. Един такъв принцип е принципът nulla poena
sine lege.
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4. Шестимата съдии обръщат и специално внимание на доводите на
искателите относто относителната тежест на пробацията и отменените
наказания: „Кое наказание е по-тежко се определя не от международното,
а от вътрешното право. Съпоставителната тежест на наказанията не е
предмет на конституционна уредба. На законово равнище видовете
санкции – наказания и мерки са посочени изчерпателно на отделни
редове“.
Личи си изключителната deference (ако използваме този дразнещ, но
подходящ по своята неутралност англосаксонски термин) пред
законодателната преценка на тежестта на наказанията. Кое от две
наказания, макар и съвсем разнородни и засягащи различни права или
законни интереси на осъдения, е по-тежко, това според тях определя по
своя суверенна преценка законодателят („наказанията и мерките са
посочени… на отделни редове“ – сиреч според постановената от
законодателя съпоставителна тежест). Ами при една законодателна замяна
на наказание глоба с наказание лишаване от свобода? А ако глобата е в
размер 100000 лв.39, а лишаването от свобода 3 месеца? Какви обективни
критерии могат да се предложат за сравняване обедняването на
имуществото на едно лице с 100000 лв. с лишаването му от възможността
да се радва на свободата си на придвижване 3 месеца от живота си? Чия
ценностна скала ще ни послужи за сравнение и защо? Изходът, намерен от
шестимата съдии, е изключителна deference пред мъдростта на
законодателя (българския!). Това обаче не е единственият отговор на
проблема.
По-нататък, веднъж отхвърлили сравняването in abstracto (и
автономно, неопирайки се на законодателната преценка „на отделните
редове“ на чл. 37 НК) тежестта на пробацията с тежестта на отменените
наказания, шестимата съдии изтъкват в подкрепа на становището си
мнението на проф. Долапчиев40, че „по-мек е оня закон, чието прилагане
към дадено конкретно деяние може да даде най-благоприятен резултат за
престъпника.“
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Но простият прочит на изложението на проф. Долапчиев показва, че
цитирането му в случая е неуместно. Проф. Долапчиев наистина задава
общия въпрос: „Кой закон трябва да се признае за по-мек?“, но не му
отговаря! Той не обяснява как трябва да се постъпи, когато законите
предвиждат различни по вид и по съдържание наказания, тъй като
вниманието му изцяло е съсредоточено върху сравняването на
господстващите тогава във Франция, Италия и Белгия и в Германия
практики за определяне на по-мекия закон, в случая на еднакви по вид и
съдържание, но с разходящи по размер максимуми и минимуми наказания
(по-нисък максимум, но по-висок минимум и обратно). А точно това е
случаят с § 54 ПЗР ЗИДЗИН! Безполезно е да гадаем дали проф. Долапчиев,
ако бе се изправял пред разпоредба, подобна на разпоредбата на § 54 от
ЗИДЗИН41, би направил уговорка към това свое обобщение, но във всеки
случай по-правдоподобно според мен е, че посоченото обобщение се
отнася само до горния частен случай и до сравнителноправната полемика,
която той е предизвикал, и не е замислено да даде критерии за сравнение
на тежестта на наказания от различен вид.
Тук е мястото да разгледаме анализа на проф. Долапчиев, тъй като
обобщението, което той прави, е един от главните доводи на шестте съдии
в подкрепа на конституционността на оспорената разпоредба. На
посоченото място проф. Долапчиев разглежда два различни подхода за
определяне на по-благоприятния („по-мекия“) закон в случаите на
разминаване между максимумите и минимумите на два наказателни
закона. Единият подход (Франция, Италия и Белгия) приема, че поблагоприятен закон е този, който има по-нисък максимум, независимо от
по-високия минимум. Другият подход (Германия), отчитайки, че когато
подсъдимият е действал при смекчаващи вината обстоятелства, може
всъщност да се стигне до прилагането на по-неблагоприятен закон, приема,
че по-благоприятен закон е този, който конкретно допуска по-леко
наказание, като се отчете и степента на вина и смекчаващите вината
обстоятелства. Това последно схващане винаги е било господстващо в
нашата доктрина и съдебна практика42. То удовлетворява хуманното
предназначение на разпоредбата за по-благоприятния закон, съществувала
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във нашите наказателни закони, както и правното ни чувство.
Теоретичната му обоснованост обаче може да бъде подложена на
съмнение. Определянето на наказание при тази хипотеза означава
прилагането на един от двата закона, като по-благоприятен закон, а не като
се вземат от двата закона най-благоприятните разпоредби и се „съшие“ поблагоприятен закон, както подчертава проф. Долапчиев и цялата ни
доктрина след това43.
Но точно това се получава при прилагането на този подход за
определяне на по-благоприятен закон! „Когато преобладават
увеличаващите вината обстоятелства, по-мек ще бъде оня закон, който
предвижда по-нисък максимум; когато пък преобладават смекчаващите
вината обстоятелства, по-мек ще бъде законът с по-нисък минимум“.
Сиреч, на дееца, каквато и индивидуализация да се извърши от съда, никога
не може да му се наложи наказание, по-тежко от по-ниския максимум, и
винаги може да му се наложи наказание до по-ниския минимум. С първото
твърдение ще се съгласи всеки (то е зрънцето истина в първия подход за
определяне по-благоприятния закон), но второто вероятно ще събуди
неразбиране. Как така винаги съдът може да слезе до по-ниския минимум?
Не е ли ограничен от смекчаващите вината обстоятелства?
Отговорът е, че индивидуализацията на наказанието в рамките на
пределите на съответния състав съобразно отегчаващите и смекчаващите
вината обстоятелства е винаги въпрос на дискреция44. То не би било въпрос
на дискреция само ако самият закон би посочил и то изчерпателно
отегчаващите и смекчаващите вината обстоятелства, които при това се
отнасят до ясни, обективно съществуващи и установими признаци на
действията или състоянията на дееца, деянието или друга част от
действителността (състоянието на жертвата, последиците за нея,
семейството й и т.н.)45. В такъв случай законът дава на индивида сигурност,
като ограничава дискрецията на съда. Вярно е, че ако преценката на едно
действие или на едно лице, не съобразно с ясни, обективни и установими
критерии, се остави на ограничена група лица, които при това са водени от
готовността последователно да ограничават дискрецията си46, като се
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придържат към определени от тях правила или стандарти, би се получила
сигурност не много по-малка от сигурността на ясния, обективен и
установим предварително съществуващ закон. Но тази сигурност не е
никога сигурността на закона, а сигурността на простата воля на тази група
лица47.
С това не искам да кажа, че е желателно да се установи законово
изброяване на отегчаващи и смекчаващи вината обстоятелства, каквито
съществуват в други законодателства (например в законодателствата на
американските щати). Нито пък, че е желателно да се въведат абсолютно
определени санкции, което би влязло в противоречие с нашето
правосъзнание. Настоявам само за повече откровеност. След като
индивидуализацията на наказанието изисква съобразяването на
недефинирани, необективни и предварително неустановими признаци на
деянието, дееца или действителността, значи то представлява упражняване
на дискреция, безразлично дали на първоинстанционния съд или в
последна сметка на касационната инстанция. Дискрецията на човека
винаги има склонността да отива до крайност, докато не стигне ясен,
обективен и установим предел, който вече не може да бъде преминат.
Именно затова наказателното право се е отказало от абсолютно
неопределените санкции, а НК въобще има Специална част и престъпни
състави, а не просто разпоредба в Общата част, че: „Съдът налага
наказание на дееца за общественоопасната му постъпка, което съответства
на неговата и на постъпката му обществената опасност, на смекчаващите и
отегчаващите вината обстоятелства, както и на целите по чл. 36 НК“.
Границите на тази дискреция в случая са пределите, използвани във втория
подход: по-ниският минимум на единия закон и по-ниският максимум на
другия. Но точно това се получава и ако съдът трябваше да наложи
наказание в рамките на един наказателен закон: неговия минимум и
максимум. С други думи, при този подход ние вършим това, което
отричаме, че вършим – „съшиваме“ си нов закон от два (най-малко!) други.
И именно в това се състои според мен теоретичната неправилност на този
подход (макар хуманният му ефект да е несъмнен).
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Две последни бележки по този въпрос.
Проблемът за съпоставителната тежест на наказанията има и
процесуален аспект. Така чл. 285 НПК (отм.)48 и чл. 225 НПК49
разпореждат повдигане на ново обвинение, респ. ново привличане на
обвиняемия, в случаите, когато се налага прилагане на „закон за по-тежко
престъпление“, респ. „закон за по-тежко наказуемо престъпление“. Но кое
престъпление е по-тежко, респ. кое наказание е по-тежко? Отговорът на
тези въпроси дава Тълкувателно решение № 57 от 4.XII.1984 г. на ОСНК,
според което критерият за преценка кога сме изправени пред „закон за потежко престъпление“ е предвидената в закона санкция. Когато
предвидените наказания са от различен вид, критерият за сравняване
тежестта им е разпоредбата на чл. 37 НК, т.е. ОСНК също показва,
deference пред законодателната преценка на съпоставителната тежест на
наказанията „на отделните редове“. По-нататък ОСНК разглежда случая на
наказания от един и същи вид, но с различен размер: по-тежко е
наказанието, за което при еднакви минимуми има по-висок максимум, а
при еднакви максимуми – това, което има по-висок минимум. Относно
хипатезата, която ни интересува обаче ОСНК мълчи.
По този повод в доктрината е изказано становище, че „когато… едното
наказание има по-висок минимум, но по-нисък максимум и обратно,
априори не може да се определи кой закон е за по-тежко, респ. по-леко
наказуемо престъпление. Въпросът е на конкретна преценка – ако ще се
налага наказание при превес на отегчаващи вината обстоятелства, ще се
сравняват максимумите, а при превес на смекчаващи – минимумите на
наказанията, предвидени в Наказателния кодекс“50, т.е., че трябва да се
използва вторият подход. Аз мисля обаче, че разрешението трябва да е в
полза на първия подход и в двете отделни хипотези: когато второто
наказание (1) има по-висок максимум, но по-нисък минимум, и когато (2)
има по-нисък максимум, но по-висок минимум.
Според мен при мълчанието на ОСНК по този въпрос, при (1) трябва
да се използва първият подход. И наистина, целта на посочените
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разпоредби е да се даде на подсъдимия, респ. обвиняемия възможност да
подготви пълноценно защитата си, условие за което най-първо е да знае в
какво е обвинен, защото „без пълното фактическо и юридическо
формулиране на обвинението в съответните стадии на наказателното
производство, правото на защита на обвиняемия не е гарантирано така,
както го изисква Наказателно-процесуалния кодекс“ (р.230-1990-I н.о.).
Едно от изключенията, които НПК допуска, когато, без да се изменя
съществено обстоятелствената част на обвинението, се налага да се
приложи закон за еднакво или по-леко наказуемо обвинение, е допустимо
именно защото обвиняемият не рискува да получи по-високо наказание. И
това е което има значение – кое е максималното наказание, което
обвиняемият рискува. Затова според мен значение за прилагането на чл.
225 НПК трябва да има само дали новото престъпление предвижда повисок максимум.
В полза на този извод има и едно прагматично съображение. Ако
използваме втория подход, преценката на прокурора, че не се налага ново
привличане на обвиняем, макар при разследването да се разкрият
основания за прилагането на закон, предвиждащ наказание с по-висок
максимум, тъй като в конкретния случай преобладавали смекчаващите
вината обстоятелства, е негова субективна преценка. Така прокурорът
рискува съдията-докладчик при предаването на съд да прецени обратното,
в който случай бихме били изправени пред отстранимо съществено
процесуално нарушение и делото ще бъде върнато на прокурора, за да се
извърши ново привличане на обвиняемия (чл. 248, ал. 2, т. 3 вр. чл. 249, ал.
2 НПК). Същата опасност стои, ако това бъде преценено от
първоинстанционния, въззивния или касационния съд51. Нормите,
установяващи гаранции за правата на гражданите, участващи в
наказателния процес, за да изпълняват предназначението си, трябва да
имат ясно и лесно установимо значение и да не зависят от субективната
преценка на държавните органи, а още по-малко от субективната преценка
на органа, изпълняващ функцията по обвинение в процеса.
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Колкото до хипотеза (2), там също смятам по изложените по-горе
прагматични съображения и с оглед правото на защита на обвиняемия за
по-правилно новото привличане на обвиняем във всички случаи за
наложително.
Всичко това, мисля, трябва да е достатъчно, за да стане ясно колко
подвеждащо може да бъде понякога прибързаното позоваване на „правната
традиция“, което освен всичко рискува да бъде и едностранчиво52.
5. Следващ довод на шестимата съдии е този за уникалния характер на
новото наказание пробация в системата на наказателното ни право: „…
въпросът за тежестта на наказанията в хипотезата на § 54 ЗИДЗИН не
следва да се третира по традиционния начин – с пробацията се появява нов
феномен в санкционната система… Такава е логиката на законодателя,
когато предвижда пробацията със „задължителен“ и „незадължителен“
компонент. Това отклоняване от класическата схема за определяне на
наказанието недвусмислено показва, че е налице нов вид наказание и
„съизмерването“ на неговата тежест не може да се извършва по
традиционния начин…“.
Наблюденията на шестимата съдии за характера на пробацията са
правилни и точно отразяват особеностите й в сравнение с тези на
останалите наказания в нашата санкционна система. Не е ясно обаче как от
тях следва нормативният извод, че „въпросът за тежестта на наказанията в
хипотезата на § 54 ЗИДЗИН не следва да се третира по традиционния
начин“. Задачата на конституционния съдия е именно тази – да прилага
към новите законодателни решения старите принципи и правила на
Конституцията. Целта на писаната конституция е именно да „замрази“, да
„застопори“ определени принципи и правила, около които съществува
определено по-широко принципно съгласие и така да ги изведе от контрола
на обикновените мнозинства53. Възможно е приложението на принципите
и правилата на Конституцията в конкретния случай да не удовлетворява,
да дразни, дори да възмущава54, но дългът на конституционния съдия е да
гарантира спазването на принципите и правилата на Конституцията,
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докато те са част от действащото право. Ако неудовлетворението,
раздразнението или възмущението от контретни хипотези на приложение
на конституционните принципи и правила, или от самите правила и
принципи, стане твърде голямо, правилата и принципите, залегнали в
Конституцията, могат да бъдат изменени или отменени по надлежния ред
от учредителната (политическата) власт, но не могат да бъдат игнорирани
ad hoc от конституционния съдия55:
„… Ако се сметне, че [правилото на Конституцията] е демодирано в
условията на на съвременната епоха, нещото, което трябва да се направи,
е то да се премахне от Конституцията, не да се „изрязва малко по малко“
посредством рафинирани посегателства на съдебни решения.“56.
Именно поради тази причина пробацията трябва да бъде подложена на
анализ за съвместимостта й с правилата и принципите на Конституцията,
както всяко друго наказание и както всеки друг институт, който
законодателят въвежда. Кога обаче една законодателна разпоредба
противоречи на Конституцията57? Този, привидно елементарен въпрос,
има основополагащо значение за теорията и практиката на
конституционното правосъдие.
Безспорно, ако разпоредба на Конституцията съдържа норма, която
забранява или ограничава правомощията на държавата или на държавен
орган, законова разпоредба, предвиждаща упражняване на правомощия на
държавата или на държавния орган, би била противоконституционна. Ако
пък разпоредба на Конституцията, съдържаща норма, заповядваща
извършването на определено действие или следването на определена
процедура, законова разпоредба, изрично предписваща неизвършването на
заповяданото от Конституцията действие или пропускането на
заповяданата
от
Конституцията
процедура,
би
била
противоконституционна. Но какво би станало, ако законовата разпоредба
не заповядва извършването на нещо забранено или пропускането на нещо
заповядано от Конституцията, а само го допуска, сиреч когато нормата,
съдържаща се в законовата разпоредба, е оправомощителна?
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Няма никакво съмнение, според мен, че ако законът допуска
противоконституционни действия или бездействия на държавни органи
или длъжностни лица от изпълнителната или законодателната власти –
двете
политически
власти
в
държавата,
той
би
бил
58
противоконституционен .
Категоричността на отговора в тази хипотеза, в отличие от случая,
когато законът допуска орган или длъжностно лице от съдебната власт да
извърши или да пропусне нещо забранено или заповядано от
Конституцията, според мен следва от коренно различния характер на
съдебната и другите две власти – законодателната и изпълнителната.
От една страна, длъжностните лица и органите и в трите власти при
встъпване в длъжност полагат клетва да спазват Конституцията и законите
на страната59. Но това не трябва да замъглява дълбоката разлика в
правомощията и характера на съдебната власт, от една страна, и
законодателната и изпълнителната власти, от друга. Законодателната и
изпълнителната власти в страната имат политически характер, тъй като те
са призвани и постоянно заети с реализирането на политическите програми
и тежнения, които ръководят политическия живот в страната. Спазването
на изборните програми, провеждането на външната и вътрешната политика
на страната и преразглеждането на дневния ред на обществото и нуждата
от социална промяна са ежедневна задача на законодателната и
изпълнителната власти.
Съдебната власт няма „дневен ред“. Тя няма приоритети за следване,
нито воля за социална промяна. Идеалът за съдията е бездушно същество,
което няма никаква воля, освен волята да прилага закона – „Съдебна власт,
разграничена от властта на законите, не съществува. Съдилищата са прости
инструменти на правото, и не могат да имат воля за нищо.“60.
Политическите власти – законодателната и изпълнителната – могат, а
особено законодателната, са длъжни да вземат ежедневно решения по
целесъобразност, предпочитайки едни пред други цели и жертвайки едни
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пред други интереси. Неполитическата власт – съдебната – никога не може
легитимно да взема решения по целесъобразност, а само по
законосъобразност и никога не може легитимно да взема решения за
предпочитане на едни пред други интереси, освен въз основа на общи и
безлични правила за поведение.
Законодателната и изпълнителната власти са „активните власти“, на
тях е поверено създаването и прилагането на законите, управлението на
държавните ресурси и административен апарат, а съдебната власт е
„пасивната“ власт – тя няма никакво отношение към процеса на създаване
на законите, нито към управлението на държавните ресурси и
административния апарат въобще, а „прилагането“ на закона, което тя
извършва се състои в това да „каже какво гласи правото“ в споровете,
които са пред нея. За разлика от другите две власти, тя никога не действа,
без да е сезирана с правен спор.
Съдебната власт е единствена власт, която има конституционното
задължение за безпристрастност, а съдиите задължението да се отведат,
ако съществуват причини, пораждащи съмнения в тяхната
безпристрастност. Законодателната власт, от друга страна, е изразител на
предпочитанията и интересите на гласоподавателите или на мнозинството
от тях, а народните представители не само нямат задължението да се
отведат, когато техни или на избирателите им интереси са заложени на
карта, но имат политическото задължение да отстояват интересите на
избирателите си, гаранция за което е конституционно признатата им
неотговорност за изказванията и гласуванията им в Народното събрание61.
Върху органите и длъжностните лица от изпълнителната власт наистина
тежат законови задължения за отвод62, но средствата за постигането на
този резултат са и вероятно винаги ще бъдат недостатъчни.
Съдебната власт е властта, натоварена със задачата да дава правна
защита, при това и срещу действията на другите две власти. Правната
защита, която дава, е винаги дължима. По тази причина на органите на
съдебната система е гарантиран определен привилегирован статус на
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независимост,
несменяемост,
финансова
обезпеченост,
а
в
конституционния механизъм на задръжки и противовеси на съдебната
власт са поверени важни правомощия за контрол над другите две власти.
От горните разсъждения следва, че доводът за конституционността на
законова разпоредба, допускаща съд да извърши или пропусне нещо
противоконституционно, може да намери известна опора в особеното
положение на съдебната власт и на съдията и поради следващия от него помалък риск от грешки, пристрастност и злоупотреба с власт.
Другото разбиране, че и съдията, както всички е изложен на риск от
грешки, пристрастност и злоупотреба с власт, а закон, допускащ съд да
извърши
или
пропусне
нещо
противоконституционно,
е
противоконституционен, е застъпено изрично от председателя на КС съдия
Янков. Тъй като становището му най-много се доближава до моето, то
отговорът на зададения по-горе въпрос ще бъде отложен до коментара на
становището на съдия Янков.
6. Шестимата съдии, водени от разбирането си за уникалния характер на
пробацията, приемат, че „… по отношение на § 54 ЗИДЗИН не може да се
прави изводът, че предвидената от законодателя замяна противоречи по
принцип на чл. 7, т. 1 ЕКПЧ и чл. 15, т. 1 МПГПП, без компетентният съд
да се е произнесъл във всеки конкретен случай, отчитайки особения
характер на пробацията като неединно наказание и прилагайки общите
законови правила за размерване на наказанията, вкл. недопускане
определяне на по-тежко наказание при замяната по § 54 ЗИДЗИН.“
Това изречение-постулат трудно може да се приеме за извод. Затова
въпросът – противоречи ли оспорената разпоредба на чл. 7, т. 1 ЕКПЧ? –
остава. Отговорът е парадоксален – и да, и не. Съгласно чл. 7, т. 1, изр. 2
ЕКПЧ: „Не може да бъде налагано наказание, по-тежко от това, което е
било предвидено за съответното престъпление в момента, когато то е било
извършено.“ Юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека
и на бившата Европейска комисия по правата на човека по чл. 7 ЕКПЧ е
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сравнително бедна. Тя е по-богата откъм решения, обясняващи какво те
означава въпросната разпоредба63. Така например тя се отнася до случаите,
в които едно лице е „осъдено“. Затова по пътя на жалба на индивид могат
да се атакуват само случаи на наказателно обвинение, което вече не е
завършило с осъждане. От друга страна, жалба от държава по чл. 24 ЕКПЧ
може да постави въпроса на съответствието с чл. 7 ЕКПЧ на национален
закон in abstracto, при липса на каквото и да е наказателно преследване.
Примерът засега е един – делото Ирландия срещу Обединеното кралство64.
Така, ако наказанието на някой осъден на отменените вече наказания
бъде заменено с пробация и той атакува пред Европейския съд тази замяна
с довода, че е нарушен чл. 7 ЕКПЧ, Европейския съд ще съпостави
конкретното наказание, на което първоначално е осъдено лицето, и
конкретната пробационна мярка, която му е наложена. От друга страна,
ако (теоретично) някоя държава страна по ЕКПЧ подаде жалба срещу
нашата страна заради оспорената разпоредба, Европейския съд ще се
занимае със съпоставителен анализ на тежестта на отменените наказания с
тази на пробацията in abstracto.
Как трябва да постъпи тогава КС в случая? Според мен в случая
именно вторият подход е правилният. Каквото е положението на
държавите страни по ЕКПЧ по заведените от тях жалби срещу действия
или актове на други страни членки по ЕКПЧ, такова е и положението на
ВКС по делата, образувани по негово искане за обявяване
противоконституционността на закон – положението на „институционални
ищци“ – органи, които няма нужда да доказват правен интерес, защото по
Конституция/ЕКПЧ имат задължението служебно да бдят за спазването на
посочените инструменти, като инициират производство по отношение на
определен закон за преценката му за съответствие in abstracto65 с
посочените инструменти.
III. Становища на съдиите Гоцев, Нейков, Славов, Янков, Павлова и
Пунев
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1. Общото становище на съдиите Гоцев, Нейков и Славов поставя еднакъв
акцент върху обсъждането конституционосъобразността на оспорената
разпоредба по отношение принципа на законоустановеност на наказанията
и на разделението на властите и стабилитета на съдебните решения, тъй
като тримата конституционни съдии единствени поддържат, че оспорената
разпоредба нарушава и принципа на разделението на властите и на това
основание е противоконституционна. Предмет на обсъждане по-долу е
само въпросът за съответствието на оспорената разпоредба с принципа
nulla poena sine lege.
1.1. Първата особеност на техния анализ е, че съответствието на оспорената
разпоредба с принципа за законоустановеност на наказанията се търси
само по отношение международните договори, по които Република
България е страна. Наистина, те изследват съответствието на оспорената
разпоредба с разпоредбата на чл. 4, ал. 1 КРБ. Те обаче правят това във
връзка не с нарушение на принципа на законоустановеност на наказанията,
а с нарушение на разделението на властите и стабилитета на съдебните
решения.
Съответствието на предвидената с § 54 ПЗР замяна се търси с
конкретни разпоредби от международните договори, по които Република
България е страна, които, за разлика от нашата Конституция66, изрично
уреждат принципа nulla poena sine lege. Означава ли това, че според тези
съдии този принцип няма конституционен статус в нашата правна система?
Защото като международни договори и ЕКПЧ, и МПГПП могат
(теоретично) да бъдат денонсирани67. Означава ли това, че според тях в
такъв случай българските граждани ще бъдат беззащитни пред закони,
нарушаващи принципа nulla poena sine lege?
Аз мисля, че подобно становище не може да им бъде приписвано. Поскоро задачата, пред която са изправени, е да отговорят на двете възможни
възражения срещу конституциоността на оспорената разпоредба, като
изчерпят членовете от Конституцията, цитирани от искателите в подкрепа
на искането им – чл. 4, ал. 1, чл. 119, ал. 1 от Конституцията и чл. 7, т. 1
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ЕКПЧ и чл. 15, т. 1 МПГПП. И понеже чл. 7, т. 1 ЕКПЧ и чл. 15, т. 1 МПГПП
съдържат норми, изрично прогласяващи принципа за законоустановеност
на наказанията, анализът на нормите от Конституцията по един неусетен,
но естестен начин се насочва към разрешаването на въпроса за
съответствието на оспорената разпоредба с принципа на разделението на
властите и стабилитета на съдебните актове, без да означава, че принципът
nulla poena sine lege не би могъл да бъде изведен по тълкувателен път от
някоя разпоредба на Конституцията (например чл. 4, ал. 1).
1.2. Втората особеност на анализа на тримата съдии на съответствието на
оспорената разпоредба с принципа за законоустановеността на наказанията
е автономното сравняване на съпоставителната тежест на отменените
наказания с тази на пробациони мерки, поотделно и в съвкупност. Те
повече от всички останали се наемат да дават автономна оценка на
тежестта на различни по вид наказания, неопирайки се на законодателната
преценка „на отделните редове“. От една страна, подобна липса на
deference пред законодателната оценка, когато става въпрос за защита
правата на гражданите и за важен конституционен принцип, може да бъде
поздравена, но от друга, подобен подход не се опира на никакви обективни
критерии.
Откъде иде легитимността на конституционния съдия (или на
народния представител) да преценява, че една ценност има по-голямо
значение от друга за индивида и че следователно замяната на лишаването
от нея е или не е правомерно, в сравнение с втората? Какъв е например
обективният критерий, според който бихме могли да заключим, че:
„Безспорно е, че „ограничението в свободното придвижване“ (чл. 42а, ал.
2, т. 3 НК), конкретизирано в чл. 42б, ал. 3, в съвременното общество е
много по-тежко от полагането на труд при намалено заплащане.“? Да, то е
такова – за адвоката, за научния работник, интелектуалеца, за хората с
подчертано активен начин на живот и за много други. Но дали е такова за
хората на ръчния труд, за хората, изкарващи прехраната си с труд по
трудово правоотношение? Въпросът обаче не е там. Въпросът е – какво
право има електорално неотговорният конституционен съдия (или по
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същата причина електорално отговорният народен представител) да налага
на индивида своята ценностна скала на правата? Автономията и
достойнството на личността сериозно се накърняват, когато правата на
гражданите са играчка в ръцете на държавата, която налага и произволно
променя впоследствие ценностна скала на правата над индивида.
Не е довод и фактът, че се касае за осъдени престъпници. Осъждането
не влече гражданска смърт. Осъденият е свободен гражданин, на когото
временно или завинаги са наложени някои ограничения на правата,
свободите и законните интереси, заради извършено от него престъпление.
Не само нямаме основания да бъдем по-снизходителни към нарушаването
правата, когато се касае до осъдени лица, напротив трябва да бъдем още
по-бдителни, защото осъдените са особено непопулярна социална група,
която лесно може да стане обект на издевателства от страна на държавната
власт.
2. Председателят на КС съдия Янков
2.1. Ходът на разсъжденията на председателят на КС съдия Янков следва
една подкупващо проста линия:
Първо, той приема, че „казусът се решава на конституционно ниво…
без значение е делението на наказанията на углавни, административни и
мерки за въздействие в отделните правни науки“.
Няма как да не се присъединим към това мнение. Според него
окачествяването на едно явление от законодателя с едно или друго
наименование („наказание“, „мярка за превъзпитание“, „мярка за
въздействие“, „осигурителна мярка“ и пр.) не обвързва конституционния
съдия, който не дължи deference пред постановеното от законодателя, а е
длъжен сам да даде оценка на естеството на законодателните разпоредби и
на съобразността им с Конституцията. Противното означава, че, например,
като нарече един институт, който по естеството си представлява наказание,
„мярка за въздействие“, „принудителна административна мярка“ и пр.,
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законодателят може да лиши от облагите на наказателния процес и
наказателното право адресатите на закона. Но в такъв случай всичко би
било позволено за законодателя: „осигурителни мерки“ от най-различен
вид68, отнемания на имущество, придобито по престъпен или спекулативен
начин69, закони за „гражданско затваряне“70, лустрационни закони71 и пр.,
както и най-разнообразни теории за оправдаването им.
В съответствие с това съдия Янков приема, че е нужно да анализира
независимо характера на пробацията и на пробационните мерки. Според
него конституционният съдия трябва да прилага един и същи стандарт и
принципи (законоустановеност, достатъчна спетен на яснота и
предвидимост и пр.) към всички явления, имащи характера на наказание,
независимо от това къде ги е „разположил“72 законодателят.
За да заключи, че пробацията е по същността си наказание, съдия
Янков изхожда от дадено от него определение за наказанието. Според него:
„Наказанието по класическото определение е налагането на силата на
държавата в най-груба форма. То означава, че с хората се отнасят зле: било
като посягат на правото им на собственост, на свободата или на живота…
От тази гледна точка [задължението] осъдените да се регистрират по
настоящ адрес; да имат срещи с пробационен служител; да бъдат
ограничавани в свободното придвижване; не по свое желание да участват
в курсове по квалификация… не представлява нищо друго освен
посягането на свободата, макар и в по-ограничена степен (да не забравяме,
че по отношение на понятието свобода трябва да боравим според
изискванията на 21 век)….а [щ]о се отнася до поправителния и
безвъзмезден труд в полза на обществото – те представляват своеобразен
хибрид между лишаването от правото да си свободен и посягат на
имуществен интерес.“
2.2. Посоченото становище се придържа към утвърденото разбиране за
наказанието като за най-тежка форма на държавна репресия и към
утвърденото в правната ни литература схващане за същността на
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наказанието. Според проф. Долапчиев: „Наказанието е увреждане на
правни блага, което държавата, в лицето на съда, налага на престъпника, в
посочените от закона случаи, заради извършено от него престъпление.“73
Същото разбиране за същността на наказанието поддържа и проф.
Стойнов, чието определение, ако бъде изчистено от несъществените за
целите на определяне естеството74 на едно правно явление като наказание
признаци, се свежда до: „Наказанието е мярка на държавна принуда,
изразяваща се в засягане правата на осъдения… заради извършено от него
престъпление.“75
Следователно няма съмнение, че наказанието се състои в
ограниченията и лишенията, на които се подлага едно лице заради
извършеното от него престъпление, но въпросът е ограничения и лишения
на какво – дали само на правата, респ. на основните права, или и на правни
блага, респ. интереси въобще? Трябва ли да констатираме, че
законодателят посяга на едно добре очертано (например посочено в
Конституцията) право или е достатъчно да констатираме посягането на
някакъв законен интерес въобще, за да приемем, че става дума за
наказание?
Защото от възприемането на по-тясното или по-широкото разбиране
зависи и това дали ще подложим тези законодателни разрешения на
строгите принципи на конституционното и наказателното право и процес
– законоустановеност, забрана на обратно действие, презумпция за
невиновност, реализация на отговорността по съдебен ред и пр.
Според съдия Янков трябва да се придържаме към по-широкото
разбиране за ограниченията и лишенията, които съставляват наказание,
тъй като не трябва „да… забравяме, че по отношение на понятието свобода
трябва да боравим според изискванията на 21 век“. Като се присъединявам
напълно към това разбиране, трябва да отбележа, че категоричността на
горното твърдение сочи на един вероятно несъществуващ вече консенсус
относно обхвата на понятието наказание. Ако не друго, коментираното
Решение № 1 на КС сочи на наличието на консенсус в обратния смисъл76.
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Утвърждаването на консенсус към посоченото от нас разбиране се натъква
и на почти непреодолимата съпротива на съвременните похвати на
управление на икономиката.
Да вземем два примера от областта на финансовото законодателство.
Съгласно чл. 76, ал. 5 от Закона за кредитните институции: „Не може да
бъде одитор лице, ако то или регистрираните одитори в него не са спазвали
изискванията на отменения Закон за банките или на този закон и
нормативните актове по прилагането им през последните три години преди
предлагането им за одитори.“, а съгласно § 2 ПЗР на Валутния закон:
„Обменните бюра, на които Българската народна банка е отнела
разрешението да извършват сделки с чуждестранна валута поради
нарушения на банковото или валутното законодателство, извършени след
1 януари 1995 г., нямат право да извършват такива сделки в продължение
на 5 години от влизането в сила на този закон.“
Ако настоя, че горните мерки представляват наказание и то
ретроактивно налагане на такова, както смятам, е вероятно да предизвикам
най-малкото неразбиране. Нима става дума за наказание? Къде
законодателят дава указания за наказателния характер на горните
разпоредби? Не представляват ли те легитимен законодателен подход във
връзка с избрания от законодателя режим на извършване на съответната
професионална дейност (лицензионен, регистрационен и пр.)? Не може ли
законодателят да гарантира, че съответната дейност няма да се извършва
от непочтени хора… превантивно? И какво е правото, от което е лишавано
едно лице чрез тези „наказания“?
Отговорът е: от правото/законния интерес да се извършва дейност като
обменно бюро или да се извършва дейност като банков одитор77. Ако
някому се струва, че тази възможност е твърде несъществена и
незначителна, за да се поддържа, че лишаването от нея ex post представлява
ретроактивно налагане на наказание, то за лицата, които си изкарват хляба
с посочените дейности, тя не е такава.
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Държавата има право да въвежда лицензионни режими за определени
дейности и да реформира санкционната система на наказателното си право,
но не да си служи с противоконституционни похвати – като нарушава
принципа nulla poena sine lege praevia poenali. Ако се отърсим от
психологическата бариера: „щом законодателят никъде не го
характеризира като наказание, защо да е?“ и от навика да квалифицираме
правата, свободите и законните интереси на индивидите на основни, важни
и незначителни78, ще открием, че широкото разбиране за наказанието,
което се застъпва тук, по-добре се вписва в същността на правовата
държава и задължението на държавата да „създава условия за свободно
развитие на човека и гражданското общество.“ (чл. 4, ал. 2 Конституцията).
2.3. Веднъж установил, че пробацията има характера на наказание, съдия
Янков пристъпва към следващата логическа стъпка: оценка на
съпоставителната й тежест спрямо тежестта на отменените наказания.
Във връзка с разсъжденията на съдия Янков трябва да отбележим, че
и той поддържа отхвърляното от нас (вж. по-горе Част II, т. 4)
ортодоксално схващане за допустимостта на сравнението тежестта на
различни по вид и съдържание наказания: „наказания[та] задължително
заселване и лишаване от право на местоживеене в определено населено
място…, сравнени с задължителна[та] регистрация, срещи с пробационния
служител и ограниченията, в правото на придвижване … в съдържателен
план не са по-тежки от тези, с които трябва да бъдат заменени.“.
Още веднъж искам да повторя възраженията си срещу този начин на
мислене. В края на краищата може ли да се поддържа, че едно общо и
безлично ограничение каквото е право на местоживеене в определено
населено място е по-тежко наказание от принудителния режим на живот,
следващ от задължението през определени периоди от време да се явяваш
на определено място или периодично да се срещаш и общуваш с определен
държавен служител. Обратно, подобни ограничения в по-голяма степен
засягат автономията и достойнството79 на свободния човек и, ако вярвахме
въобще в допустимостта на подобен подход, бихме могли да кажем, че в
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определен смисъл тези пробационни мерки са не по-малко тежки от
отменените наказания задължително заселване и лишаване от право на
местоживеене в определено населено място. Няма никакви основания да се
счита, че ограниченията и лишенията, съдържащи се в отменените и в
новите наказания, могат да бъдат подложени на оценка в някаква
абстрактна скала на ценностите, нито че държавната власт има правото
легитимно да разполага по този начин със съдбата на осъдените80.
Предвид горното, позицията на съдия Янков, че: „[щ]о се отнася до
наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото, то не само е ново,
но и по-тежко от поправителния труд, тъй като положеният труд въобще
не се заплаща“, може да изглежда непоследователна. Какво поддържа той
– автономно (необвързано от законодателната преценка „на отделните
редове“) сравняване на различни по вид и съдържание наказания, или отказ
от подобен подход („наказанието безвъзмезден труд в полза на
обществото… не само е ново (различно по вид и съдържание, бел. авт.), но
и по-тежко от поправителния труд, тъй като положеният труд въобще не се
заплаща“)?
Според мен отговорът е, че и съдия Янков е подвластен, както и
останалите конституционни съдии, на оспорвания тук ортодоксален
подход на съпоставителен анализ.
Колкото до сравнението на тежестта на пробационната мярка
поправителен труд с тежестта на отмененото наказание поправителен труд,
които имат едно и също съдържание, сравнението е напълно легитимно и
то е в полза на новото наказание: „… наказанието поправителен труд … е
бил[о] от три месеца до една година до 27.09.2002 г. и… при пробацията
трябва да бъде заменен[о] с продължителност от три месеца до две години
– между тях съществува количествена разлика.“
2.4. Следващата стъпка в хода на разсъжденията на съдия Янков засяга
неизбежния въпрос: дали даденото от законодателя право на съдията да
наложи новото наказание пробация, част от мерките на което са по-тежки
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от наказанието, на което е бил осъден деецът, е противоконституционно?
Тук е мястото да отговорим на поставения в Част II, т. 5 въпрос:
Противоконституционен ли е закон, допускащ, но незаповядващ
извършването на нещо противоконституционно?
Според съдия Янков „… трудно би могло да се приеме, че съдия,
прилагайки правилата на пробацията, би заменил наказанието
поправителен труд от една година с поправителен труд от две години,
както е предвидено в чл. 42а от НК. Но истината е и друга. Човешкият опит
е показал, че максимата „Няма лоши закони, след като има добри съдии да
ги прилагат“ невинаги отговаря на изпитанието на времето. Затова
въпросът се решава на нормативно ниво – самият закон [трябва] да е добър
и справедлив, а не с оглед на очакването съдиите да са безпристрастни и
справедливи.“
Отново се присъединявам към становището на съдия Янков.
Изложените по-горе в Част II, т. 5 доводи за особения характер на
съдебната власт и съдиите, колкото и да са убедителни, не могат да
променят факта, че съдиите са хора и като такива са изложени на всички
слабости и страсти в своята служебна дейност, на които са изложени и
останалите държавни органи и длъжностни лица. Грешката в правната
квалификация, небрежността, пристрастието и пр., колкото и нежелателни
да са у съдията, могат и в действителност съпътстват ежедневно правния
живот. Високото достойнство на съдията не само не премахва нуждата от
спазване всички принципи на Конституцията и особено тези, които
осигуряват пречка срещу злоупотребата или неправилното упражняване на
властта, но напротив прави тази нужда по-голяма. Не честотата, с която се
очаква да настъпват злоупотреби или неправилно упражняване на власт, е
тази, която определя необходимостта от по-големи или по-малки
предпазни средства, а възможното отражение на тези злоупотреби или
неправилно упражняване на власт върху легитимността на институциите и
правната сигурност. Злоупотребата или неправилното упражняване на
власт от страна на съдията има дълбоко делегитимиращо и рушително
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въздействие върху правовия характер на държавата и върху отношенията
между правните субекти.
Ако признаем, че съдията също може да бъде некомпетентен,
пристрастен, злонамерен или просто да сгреши, не ще подценим, принизим
или изопачим ролята на съдиите изобщо, а само ще признаем
необходимост от предпазна мярка за защита правата и свободите на
гражданите. Така, самите върховни съдии инициират производство пред
КС да бъде обявен за противоконституционен закон, който им дава една
недопустима, според тях, свобода! В този факт има нещо забележително.
Като правят това, върховните съдии очевидно смятат правомощието си да
дадат задължителни указания на съдилищата за недостатъчно. Те се
опасяват, че и при дадени от тях задължителни указания под формата на
Тълкувателно решение долустоящите съдилища биха могли да допуснат
грешка81 или да проявят пристрастие или злонамереност, но което е поважно: опасяват се те самите (състав на ВКС) да не допусне подобна
грешка или да прояви пристрастие или злонамереност. Подобна достойна
позиция, акò и да не опровергава прочутата максима на лорд Актън:
„Властта има склонността да покварява, а абсолютната власт покварява
абсолютно“, показва предимствата от съществуването във всяка страна на
независими, високо компетентни и обладани от високи нравствени
качества върховни съдии.
За щастие, подобна доблестна и отговорна позиция е характерна не
само за съдилищата, а и за прокуратурата. Освен становището по
разглежданото тук дело, главният прокурор неотдавна е предприемал
действия за обявяване противоконституционността на закон, който дава
власт на прокуратурата да нарушава един конституционен принцип, а
именно принципа nullum crimen sine lege. Така по искане на главния
прокурор е образувано к.д. № 4 от 2004 г., с което, между другото, се иска
обявяването за противоконституционна разпоредбата на § 2 (ДВ, бр. 92 от
2002 г.), с който се изменя ал. 6 на чл. 26 НК в частта „както и за
престъпления, извършени преди внасянето на обвинителния акт, но
невключени в него“, тъй като с нея:
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„… се позволява на прокурора при съставянето на обвинителния акт да
прецени по собствено усмотрение кои престъпления да включи в него и
кои да остави за друг обвинителен акт, в резултат на което при
предпоставки за продължавано престъпление може да бъдат внесени
различни обвинителни актове, без контрол от съда. Това положение
поставя гражданите в неравностойно положение.“82
Конституционният съд обаче единодушно отхвърля това искане с
Решение № 1 от 2005 г.83. Измежду мотивите му може да се прочете:
„Съдът счита, че тази конструкция [възможността прокурорът по
„собствено усмотрение“ (злоумишлено) да изключва деяния от
продължаваното престъпление – бел. авт.] е неприемлива. Тя се основава
на хипотетичната възможност прокурорът да е недобросъвестен и
избирателно да включи или да не включи в обвинителния акт едно или
друго деяние, което е част от продължаваното престъпление“, както и, че
„Правилното прилагане на закона е отговорност не на законодателя, а на
правоприлагащите органи, в частност прилагането на закона от
конституционно определените органи да привличат към отговорност
лицата, извършили престъпление е въпрос на законосъобразно,
компетентно и добросъвестно изпълнение на възложените им правомощия,
а не на конституционосъобразност на законодателната уредба.“84.
Тези съждения според мен са неправилни. Вярно е, че КС няма за
задача да контролира законността или добросъвестността на действията на
държавните органи, но има за задача да контролира законите за
конституционност, а закон, който предоставя правомощия на държавен
орган,
с
които
да
нарушава
Конституцията,
е
именно
противоконституционен и обявяването му за такъв спада към
задълженията именно на КС85. Възможността само за нарушаване от съда
на принципа nulla poena sine lege е достатъчна, за да направи законовата
разпоредба неконституционна.
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Доколко древен е този принцип86, е въпрос, чието разглеждане
решително излиза извън рамките на настоящата статия, но не мога да не се
съглася със съдия Р. Янков, че:
„Класическото определение на свободата казва, че тя е толкова
значима за всеки зрял човек и по въпросите, които касаят неговите
интереси,… [че] никой друг, особено държавата, без открити, ясни и
относително стабилни закони [не трябва] да има право да се намесва в
личната му сфера…. Още от древни времена важи принципът, че да
наказваш можеш само в съответствие с предварително предписание на
закона. В случая предварителното предписание е игнорирано, след като
веднъж си наказан и с последващ закон можеш да получиш по-тежко
наказание.“.
Следва да се отбележи, че съдия Янков смята § 54 ЗИН за „нетърпим
от гледището на правовата държава… [и в] противоречие с чл. 4, ал. 1 от
Конституцията“, т.е. той също извежда принципа nulla poena sine lege от
разпоредба на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
3. Съдия Павлова.
Становището на съдия Павлова освен позоваване на Преамбюла на
Конституцията (общочовешките ценности на хуманизъм и справедливост),
на чл. 31, ал. 4 Конституцията (който в случая обаче е неприложим87)
съдържа и следните две, привидно, несъвместими изречения:
„Дали наказанието пробация е по-тежко от отменените три вида
наказания не може да се прецени предварително без конкретната му
индивидуализация от съда.“ и „След като § 54 ЗИД ЗИН не предвижда
забрана за налагане на по-тежко наказание пробация в сравнение с
отменените наказания, напр. чрез прибавяне към задължителните мерки на
поправителен труд или общественополезен труд, възможност за налагане
на по-тежко наказание от замененото въз основа на разпоредбата
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съществува…
[откъдето]
произтича
противоконституционност на § 54 ЗИД ЗИН…“

и

частичната

Първото
изречение,
като
че
е
в
подкрепа
на
конституционосъобразността на оспорената разпоредба, докато второто е
в подкрепа на тук поддържаното становище за неконституционност на
същата. В становището си съдия Павлова застъпва разбирането, че за да
бъде неконституционен един закон, не е непременно необходимо да
предписва извършването на нещо противоконституционно или
неизвършването на нещо заповядано от Конституцията. Достатъчно е, че
той оправомощава държавен орган да извърши нещо, което макар и само в
някои конкретни случаи може да бъде противоконституционно: „След
като… не [се] предвижда забрана за налагане на по-тежко наказание…,
възможност за налагане на по-тежко наказание от замененото въз основа
на разпоредбата съществува… [откъдето] произтича и частичната [й]
противоконституционност…“.
4. Съдия Пунев
След като отхвърля доводите за противоконституционност на
оспорваната разпоредба като нарушаваща разделението на властите и
стабилитета на съдебните актове, съдия Пунев излага разбирането си за
правилния начин на процедиране от страна на КС. Правилният изход от
спора, с който е сезиран КС, според него е КС, ако установи недопустимо
несъответствие между тежестта на отменените наказания и пробацията88,
да обяви несъответна част за „частично противоконституционна“.
Макар този израз да е употребяван и от останалите съдии, изразили
становище в полза на противоконституционността на оспорената
разпоредба, съдия Пунев единствен дава обяснение на това, което разбира
под „частична противоконституционност“:
„[П]ри констатация, че част от предвидените пробационни мерки биха
били по-тежки по вид и размер от отменените наказания, [КС] би обявил
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за противоконституционно тяхното прилагане от съдилищата, щом като
законодателното разрешение не е съобразило изискването за
диференциация на наказанията, а е допуснато прилагането на цялата
съвкупност от включените в пробацията.“.
Можем обаче да се запитаме дали предложеното от съдия Пунев
конформно тълкуване е приложимо в случая? И наистина, ако оставим
настрана теоретичните възражения срещу подобен тълкувателен подход89,
можем да се запитаме каква е ползата от използването му в случая? От
използването му има смисъл, ако атакуваната законова разпоредба допуска
няколко възможни тълкувания или приложения, от които само едно
противоконституционно, така че, първо, да не може да се направи извод,
че целта на законодателя е била именно приемането на разпоредбата с
противоконституционното тълкувание, а, от друга, отхвърлянето на
искането за обявяване противоконституционността на оспорваната
разпоредба с указанието да бъде тълкуванана или прилагана по еди-кой си
начин, е съпроводено с определена степен на доверие в правоприлагащите
и правораздавателните органи.
Нито един от тези фактори не е налице в настоящия случай. Особено
нежелателно е конформното търкуване в случая предвид опасността от
съдебни грешки, които вероятно90 са извън властта на ВКС да поправи.
Иначе ходът на разсъжденията на съдия Пунев не се различава
съществено от този на другите съдии, изразили становище в полза на
противоконституционността на оспорената разпоредба: съпоставителен
анализ на тежестта на пробацията с тази на отменените наказания чрез
автономно сравняване ценността на правата, свободите и законните
интереси, които се ограничават – подход, срещу който, с риск да досадя на
читателя, отново ще възразя91 – и (за разлика от съдиите Гоцев, Нейков и
Славов) извеждане на принципа nulla poena sine lege като подразбиращ се
от принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1).
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Особеност на становището на съдия Пунев е констатираното от него
противоречие между уредбата на пробацията и чл. 8, т. 3 МПГПП и чл. 4,
т. 3 ЕКПЧ, допускаща поправителен (принудителен) труд само при
ефективно изтърпяване наказание лишаване от свобода или по време на
условно предсрочно освобождаване от него. Това противоречие, убягнало
на останалите конституционни съдии по делото, но не и на доктрината92,
обаче не е взето предвид от КС, вероятно поради факта, че той е сезиран от
искателите с искане за обявяване противоречието на оспорената
разпоредба само с точно определени разпоредби от международните
договори за защита на човешките права, по които Република България е
страна. с чл. 15, ал. 1, изр. 2 МПГПП и чл. 7, ал. 1, изр. 2 ЕКПЧ, но не и с
посочените от съдия Бл. Пунев разпоредби93.
IV. Заключение
От анализа на изразените от КС становища могат да се направят
определени изводи.
Преди всичко, Конституцията ни не прогласява изрично принципа
nulla poena sine lege. Докато едни от конституционните съдии го смятат за
подразбиращ се в понятието за правовата държава, други намират изразен
само в международните нормативни съглашения за закрила на основните
права, по които България е страна.
Един друг, по-дълбок проблем е проблемът за обратното действие на
по-благоприятния наказателен закон. Сред многото му аспекти изпъква
един, по който изразеното от мен становище се разминава със становищата
на всички конституционни съдии – това е въпросът може ли държавата
легитимно да налага на индивида определена ценностна скала на правата
му, които подлага на ограничения, после произволно да я променя,
запазвайки за себе си преценката на относителната важност на правата. По
мое мнение един такъв подход накърнява автономията и достойнството на
индивида, създава условия за неравнопоставеност между гражданите и
противоречи на принципа nulla poena sine lege. Радикалният изход от това
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положение, който може да бъде обсъден, е закрепването, и то на
конституционно ниво, на принципа, че обратното действие на
наказателния закон, както в хипотезите на чл. 2, ал. 2 НК, така и в
хипотезите на законодателни замени на наказания, подобни на
коментираната в настоящата статия94, не се прилага служебно, а само по
почин на подсъдимия. Така ще се преустанови практиката съдът или
законодателят да налагат на извършителите на престъпления наказания,
различни от тези, които са били предвидени към момента на извършването
на престъплението, под предлог, че според тях те били по-благоприятни за
дееца.
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26. Съдия Груев предлага (Груев, Л. Бланкетни наказателноправни норми, С., 1997, с.
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хуманизма“.
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№ 4, 19-25.
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30. Rooney v. North Dakota, 196 U.St.Rep. 319, at 326 (1905), Върховен съд на Съединените
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of
1787,
University
or
Kansas
Press,
1956,
на
www.constitution.org/cmt/zc/zc_3hrc.htm.
31. People v. Hayes, 140 id. 484, at 492 (1894), Върховен съд на щата Ню Йорк, съдия
Руфъс Пекам. Zechariah Chafee, Jr. op. Cit.
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някой си Шепард подпалва дома си в гр. Ню Йорк, в резултат на което загива съпругата
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Chafee, Jr. op. cit. В обратния смисъл – че законодателна замяна на смъртното наказание
(като алтернатива на наказание лишаване от свобода за определен срок) с наказание
доживотен затвор без право на замяна не е сама по себе си противоконституционна и че
за да се определи по кой закон трябва да се наложи наказанието – по стария или по новия
– следва да се използва именно втория подход, обсъждан тук, вж. решението на Върховния
съд на щата Ню Джързи от 12.05.2009 г. по дело State v. Steven R. Fortin (A-27-08)
(непубл.). Към делото обаче има и депозирани особени мнения.
32. За тълкувателните подходи на Европейския съд по правата на човека вж. подробно
D. Harris, M. O’Boyle, C. Warbrick. op. cit., 5-19.
33. Tyrer v. UK, A 26 para 31(1978).
34. Marckx v. Belgium, A 31 (1979).
35. Dudgeon v. UK, A 45 (1981).
36. Johnston v. Ireland, A112 (1986) – правото на развод не е защитено от чл. 12 ЕКПЧ.
37. Делата на трансексуалните за правото им на брак.
38. Изразът е на съдията от Върховния съд на САЩ Скалиа по време на дебата между
върховните съдии Скалиа и Брайър за допустимостта на позоваването на чуждестранна
юриспруденция и законодателни тенденции при тълкуването на Конституцията на САЩ
относно основните права, на www.freerepublic.com/focus/f-news/1352357/posts.
39. Напр. чл. 354а, ал. 1 НК.
40. Долапчиев, Н. Цит. съч., с. 81.
41. Такава разпоредба не е имало през целия период на действие на Търновската
конституция (разбира се, като оставим настрана Закона за съдене и наказване
виновниците за народната катастрофа от 1919 г. и Наредбата-закон за съдене от народния
съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за
злодеянията, свързани с нея от 1944 г.).
42. Вж. Ненов, Ив. Цит. съч., с. 123; Стойнов, Ал. Наказателно право, Обща част, Цит.
съч., с. 100. В същия смисъл Гиргинов, Ант. Цит. съч., с. 39. Съдебната практика на стария
и на новия ВКС, както и на Върховния съд на Народна Република България също е
константна. Най-старото съдебно решение в този смисъл, което ми е известно, е р. 214 1900-I н.о. (цит. по Долапчиев, Н. Цит. съч., с. 82). Има и едно (случайно) изключение:
решение № 248 от 08.I.1999 г. по н. д. № 215/1998 г., II н. о.
43. Вж. Долапчиев, Н. Цит. съч., с. 82; Стойнов, Ал. Цит. съч., с. 99.
44. Именно затова присъдата подлежи на изменение по касационен ред (чл. 348, ал. 1, т.
3 вр. ал. 5, т. 1 на чл. 348 НПК) само поради явна несправедливост на наказанието (когато
то очевидно не съответства на обществената опасност на деянието и дееца, на
смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства, както и на целите по чл. 36 от НК),
т.е., не когато съдът по същество е упражнил дискрецията си по начин, който
касационната инстанция не би направила, ако беше съд по същество, а само когато е
злоупотребил с нея. За друго тълкуване на разпоредбата вж. Корнажев, П. „Явно“
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смята, че той лишава себе си от arbitrium, свободна воля, дискреция или willkühr, в
отделния акт“ – Lewis, G. C. An Essay on the Government of Dependencies (London, 1841),
p. 16, n., цитирано по Hayek, F. A. The Constitution of Liberty, Chicago: University of Chicago
Press, 1960, p. 453.
47. Друг е въпросът, че у нас дори тази сигурност е невъзможна: касационният съд, който
в последна сметка, по силата на чл. 348, ал. 1, т. 3 вр. ал. 5, т. 1 НПК, е властен да
унифицира практиката на съдилищата по индивидуализацията на наказанията, заседава в
тричленни състави. Това обстоятелство, при положение, че съдиите от наказателната
колегия на ВКС са 30, означава в най-добрия случай 10 различни практики, съобразно с
преценките на съответните групи от трима касационни съдии.
48. Обн., ДВ, бр. 89 от 1974 г., многократно изм. и доп., отм.
49. Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., многократно изм. и доп.
50. Чинова, М. Новите положения на досъдебното производство по НПК, С., 2007, с. 209.
51. Вж. чл. 288, т. 1, чл. 335, ал. 1, т. 1 и чл. 354, ал. 3, т. 2 НПК.
52. Само няколко страници преди цитираното от шестимата конституционни съдии място
(с. 77) проф. Долапчиев изрично казва (относно различията между системата за обратно
действие на по-благоприятния закон у нас и тази на тогава действалия австрийския
наказателен закон), че „всяко съмнение кой закон трябва да се приложи… се тълкува в
полза на стария закон.“
53. За същността на Конституцията като обществен договор и като рамка на управлението
вж. Танчев, Евг. Цит. съч., 161-169.
54. Примери за такива ситуации са правото на събрания и манифестации на непопулярни
групи – неонацисти, желаещи да маршируват в квартала, в който живеят оцелели от
Холокоста. (Collin v. Village of Skokie, U.S. 7th Circuit Court of Appeals, Nos. 78-1381 §781385 – правото на тези лица да проведат своя марш е защитено от Първата поправка на
Конституцията на САЩ); правото на глас на всеки пълнолетен български гражданин,
който не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, и
вотът на изселниците от Турция.
55. Присъединявам се към становището на проф. Сталев (Сталев, Ж. Същност на
Конституционния съд, Юридически свят, 2001, № 1, 11-28) за същността на
Конституционния съд като особен съд за конституционно правосъдие.
56. Председателят на Втори апелативен съд съдия Магрудър по делото Maffie v. United
States, 209 F.2d 225, 227. Това отношение към противоконституционните закони е
характерно за американските съдии: приетият от Конгреса закон може да е добър, сиреч,
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би служил на публичния интерес, но, за съжаление, е „противоконституционен“, тъй като
е извън властта на Конгреса. Вж. за различния смисъл, който влагат англичаните,
французите и американците в термина „противоконституционен“ закон, Dicey, A. V.
Introduction to the Study of the Constitution, 9th edition, Appendix, Note VII. Пример за
подобно отношение у нас дава проф. Стайнов (Стайнов, П. Административно правосъдие,
1936, фототипно издание, С., 1993, с. 260, бел. 3 под линия) – в едно решение старият ВАС
приема, че „наредбата може да е явно полезна, но щом в закона няма никако основание за
задълженията, които тя предписва, тя следва да се отмени“ (решение от 17.XII.1928 г.,
Юридическа мисъл, м. 28/28.)
57. Алгоритъм за установяване противоконституционността на законите дава Зартов, Я.
За противоречието между Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на
граждани и Конституцията. – Съвременно право, 2003, № 1, 28-36.
58. Например, ако оправомощава Министерския съвет да въвежда, отменя или изменя
данъци. Тук е мястото да направя уточнението, че делението ми на нормите на
оправомощителни, от една страна, и заповядващи и забранителни, от друга, е не толкова
според съдържащото се в тях правило за поведение, колкото въз основа на възможността
осъществяването на съдържащото се в тях правило за поведение да бъде принудително
наложено на органа или лицето, които имат право да го упражнят. В горния пример
въвеждането на нов данък, отмяната или изменението на съществуващ би изисквало
издаването на нормативен акт и не би могло да бъде наложено от съда: „съдебната намеса
е неуместна и… недопустима, когато административният акт е подзаконов нормативен
акт, даже когато неговото издаване е предвидено от закона.“ (Сталев, Ж. Съдебен контрол
върху подзаконови административни актове. – Държава и право, 1988, № 8-9, с. 85). В
този смисъл въпросната законова норма ще има оправомощителен характер, макар спрямо
данъчно задълженото лице тя да има характера на задължаваща норма.
59. Срв. чл. чл. 76, ал. 2, 96 и 109 от Конституцията, чл. 14, ал. 2 от Закона за държавния
служител, чл. 155 от Закона за съдебната власт.
60. Председателят на Върховния съд на САЩ съдия Джон Маршъл по делото Osborn v.
Bank of United States, 22 U.S. (9 Wheaton) 736, 866 (1824).
61. Вж. чл. 69 Конституцията.
62. Вж. чл. 33 вр. чл. 10 АПК, чл. 76 ДОПК и др.
63. Вж. D. Harris, M. O’Boyle, C. Warbrick. op. cit., pp. 275 ff. и цитираната там съдебна
практика.
64. Ireland v. UK, No. 5310/71, 15 Yearbook 76 (1972). Република Ирландия атакува
съответствието на закон на Обединеното кралство с чл. 7 ЕКПЧ, едно от възможните
тълкувания на което е криминализирането с обратно действие на неизпълнението на
заповед на силите за сигурност. След като Главния прокурор на държавата-ответник
декларира, че няма да прилага закона с обратно действие, Ирландия оттегля жалбата си.
65. Това важи и в случая на чл. 150, ал. 2 от Конституцията. И тук също сме изправени
пред абстрактен нормен контрол макар и по конкретен повод. Друго би било, ако имахме

Категория:
Наказателно право

Принципът nulla poena sine lege в практиката ... 312
института на конституционната жалба и бе атакувано съдебно решение, което например
определя пробационна мярка поправителен труд с продължителност от 18 месеца на лице,
което преди това е било осъдено на наказание поправителен труд. В такъв случай КС би
констатирал, че в конкретния случай е допуснато нарушение на Конституцията и би
намалил наказанието.
66. Вж. по-горе Част I, т. 1.
67. За способите за правомерно прекратяване и спиране действието на международните
договори и случаите на неправомерно такова вж. Борисов, О. Съвременни проблеми на
теорията и практиката на международните договори, С., 2004, 107-128.
68. Само два примера от страна с утвърдена демокрация като САЩ: Закони „Меган“,
които предписват осъдените за полови престъпления да съобщават на съседите скоро след
като се нанесат в ново жилище за своите осъждания. И, разбира се, това се отнася и до
осъдените преди влизането на закона в сила, тъй като задължението да съобщаваш на
съседите си за своите осъждания не е наказание и значи принципът nulla poena sine lege
не е нарушен, а знаем, че не е наказание, защото законодателят не го нарича така.
Закони, изискващи отнемането на шофьорските книжки на осъдените за притежание или
употреба на наркотици (като „осигурителна мерка“) и пр. Върховните съдилища на
щатите, приели подобна мярка, приемат, че тя не е противоконституционна, но с едно
изключение. Върховният съд на щата Айова по делото Hills v. Iowa Dep. of Transp., 534
N.W.2d 640 (Iowa 1993) приема, че този закон има характера на наказание и не може да се
приложи към деяния, извършени преди влизането му в сила, а по делото Dressler v. Iowa
Dep. of Transp. (№ 383/94-1945) (Iowa 1996) приема, че същият противоречи на принципа
на забраната за double jeopardy (ne bis in idem), тъй като осъденият за притежание на
наркотици губи шофьорските си права във втори, повторен, несъдебен процес, и така за
изцяло противоконституционен по отношение на лицата, които, макар и осъдени за
притежание или употреба на наркотици, не са осъдени за шофиране под влияние на
употребата на наркотици.
69. Например Законът за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност (ЗОПДИППД), или Гл. III от Закона за собствеността на гражданите
(ЗСГ). Тези закони, казва законодателят, не налагат наказания, те просто въвеждат
оборими презумпции (чл. чл. 34 и 35 вр. чл. 31 и 33 ЗСГ и чл. 4, ал. 1 вр. чл. 3 ЗОПДИППД),
от действието на които държавата може да придобие определено имущество. В края на
краищата кой принцип забранява на държавата да въвежда презумпции и придобивни
основания за вещни права? Значи проблем не съществува.
70. Civil confinement („граждански затвор“) се предвижда за особено опасните педофили
по Закона на щата Канзас за сексуалните хищнически насилници (Kansas’ Sexually Violent
Predator Act), поставил началото на подобни закони в редица щати. Той не изисква
наличието на умопомрачение или неспособност да се ръководят действията, напротив
замислен е именно за да се освободи от подобни изисквания. По делото Kansas v.
Hendricks 117 S. Ct. 2072, 138 L. Ed. 2d 501 (1997) Върховният съд на САЩ с минимално
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мнозинство (5-4 гласа) отхвърля искането за обявяването на противоконституционността
на този закон. Нещо повече, от четиримата съдии, застанали на особено мнение,
единствена съдия Гинзбърг застъпва мнението, че законът е недопустим от гледна точка
материалното право, докато останалите се концентрират около липсата на някои
процесуални гаранции на уредбата на налагането на civil confinement. Дори нейното
становище обаче не е изрично, а трябва да се предполага поради факта, че тя просто не се
присъединява към тази част от становището на колегите си, застанали на особено мнение,
потвърждаваща принципната допустимост на подобен закон!
71. Практиката на КС по приетите след 1989 г. т.нар. „декомунизационни“ (по израза на
проф. Неновски, Н. Конституционният съд на Република България и закрилата на
основните права, Юридически свят, 2000, № 2, 189-190) закони е противоречива: докато
в едни случаи (Решения № 8 и 11 от 1992 г., № 2 от 1999 г.) КС ги обявява за
противоконституционни, в други (Решение № 1 от 1993 г., Решение № 10 от 1999 г.) ги
оставя в сила, при това често с минимално мнозинство (7-5 гласа).
Немалък опит с подобни лустрационни закони има и страни с установена демокрация,
като например САЩ. По делата Cummings v. Missouri, 71 U.S. 277 (1867), и Ex parte
Garland, 71 U.S. 333 (1867) Върховният съд на САЩ обявява противоконституционността
на ретроспективните клетви за лоялност, въведени през Гражданската война в САЩ.
Първото дело се занимава с правилник от щата Мисури, изискващ лица от различни
професии да положат клетва, че не са помагали или симпатизирали на въстанието; второто
– с федерален закон, принуждаващ адвокатите, практикуващи във федералните съдилища,
да положат клетва, че не са подпомагали Конфедерацията. И в двата случая едно и също
минимално мнозинство (5-4 гласа) приема, че става дума за мерки наказателни по своята
същност, нарушаващи забраната както за ex post facto laws (закони с обратно действие),
така и забраната за bills of attainder (проскрипции, закони за лишаване от граждански и
имуществени права). Въз основа на тези прецеденти Върховният съд по делото U.S. v.
Brown (1965) отменя федерален закон, изключващ бивши комунисти от заемането на
ръководни позиции в профсъюзите. Самата Конституция (§ 3 от XIVта поправка) на
Съединените щати обаче съдържа лустрационни текстове, касаещи бившите
конфедералисти.
72. Например институтът на корпоративната наказателна отговорност е уреден в Закона
за административните нарушения и наказания (чл. 83а-83е, ДВ, бр. 79 от 2005 г.). Ако
целта е била да се „приспи“ вниманието на конституционалистите и пеналистите, тя
вероятно е успяла, защото почти три години след приемането си тези разпоредби не са
атакувани пред КС.
73. Долапчиев, Н. Цит. съч., с. 462.
74. И наистина, наказание, непредвидено в закон, налагано не от съд, не на физическо
лице, а на корпоративно образувание или общност, без отношение постигането на някакви
желани от закона цели или чието налагане не предизвиква никакво обществено порицание
(вж. Стойнов, Ал. Цит. съч., с. 379), си остава наказание. То може да е
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противоконституционно наказание, ненужна репресия или правен анахронизъм, но остава
наказание и едва на плоскостта на правната му квалификация като такова можем да
пристъпим към изследване на съобразността му с Конституцията, на законодателната
целесъобразност на съществуването му и пр.
75. Стойнов, Ал. пак там.
76. Конфликтът между двете разбирания изглежда остава дори неосъзнат. Например, на
посоченото място в произведението си проф. Стойнов изрично подчертава, че наказанието
се състои в лишенията и ограниченията на правата и интересите на осъдения. Явно
авторът дори не осъзнава разминаването на това по-широко разбиране с даденото от него
по-тясно определение на същата страница! Вж. Стойнов, Ал. пак там.
77. При това е без значение режимът на съответната дейност – лицензионен или
регистрационен. Ако режимът е регистрационен, лицето е лишено от правото да извършва
съответната дейност или сделки, а ако е лицензионен – от правото да участва в
производството по издаване на съответното разрешение и от законния интерес от да
извършва дейността или сделки. За разграничението между субективно право и законен
интерес вж. Лазаров, К. Въпроси на съдебното обжалване по Закона за административното
производство, С., изд. БАН, 1975, 48-54.
78. От гледна точка приложението на принципа nulla poena sine lege няма никакво
основание. Освен това не е ясно на какво основание съдията може да си присвои правото
да отрича на индивидите правната защита на Конституцията и законите, понеже правата
им му се стрували незначителни или те или действията им му се видели непочтени или
неморални.
79. Засега законодателят не предвижда „мярката“ електронно проследяване (electronic
tagging) чрез задължението за носене проследяващо устройство.
80. За проблемите с възможното различно въздействие на пробационните мерки върху
отделните осъдени и за опасностите от твърде голямата свобода на съда при налагането
им вж. Стойнов, Ал. Наказателно право, Обща част, Пробация, С.: Сиела, 2005, 13-28.
81. Например по дела, актовете по които не подлежат на касационно обжалване.
82. Вж. Решение № 1 от 2005 г. по к.д. № 4 от 2004 г., II, т. 2.
83. ДВ, бр. 13 от 8.II.2005 г.
84. Решение № 1 от 2005 г. по к.д. № 4 от 2004 г., II, т. 5.
85. Подобно е становището на Имова, В. Продължаваното престъпление. – Адвокатски
преглед, 2004, № 1-2, с. 16. Така и Ранчев, Ив. Определяне на наказанието, Анализ на
съдебната практика: Тълкувателно решение № 1 от 10.05.2006 г. по т. н. д. № 1 от 2006 г.,
ОСНК на ВКС. – Общество и право, 2007, № 2, 52-59.
86. Срв. по-горе Част I, т. 1. За възникването и проявлението на принципа в различните
правни системи и исторически периоди от Древността до Втората световна война вж.
Димчев, Кр. Цит. съч., 7-50, 97-113.
87. За смисъла и приложното поле на чл. 31, ал. 4 от Конституцията вж. Киров, Пл. – В:
Конституция на Република България, Коментар, 109-111. Тази разпоредба трябва да се
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тълкува корективно в смисъл, че става дума не за „ограничения на правата на обвиняемия,
надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието“, в смисъл на даване
право на държавните органи в наказателния процес ad hoc да подлагат обвиняемия на
ограничения, с цел „осъществяване на правосъдието“, което може да оправдае всичко,
включително мъчения, а за „ограничения на правата на гражданите, привлечени в
качеството на обвиняеми“, сиреч, задължение на законодателя за създаване на такъв
режим, най-вече на мерките на неотклонение в наказателния процес, позволяващ
съчетаване осъществяването на наказателното правосъдие с минимално ограничаване
правата на индивида.
88. Съдия Бл. Пунев схваща пробацията като наказание. Дефиницията му за наказание е:
„прилагане на държавна принуда независимо от волята на осъдения, с която се засяга
правната му сфера – правата му на свобода и собственост… “.
89. Спасов, Б. Конституционният съд, С., 1998, с. 82, критикувайки становището на
Сталев, Ж. – В: Сталев, Ж., Н. Неновски. Цит. съч., с. 34, че „… КС трябва да започне с
опит дали не е възможно законът да бъде така изтълкуван, че противоречието му с
Конституцията, което би се получило при друго възможно тълкуване на същия закон, да
се избегне (бел. авт., Ж. Ст.) “, приема, че „Тълкуването не трябва да се нагажда с оглед
на определена цел. То трябва да бъде точно и добросъвестно и да разкрива действителния
смисъл на съответното правно предписание. Друг е въпросът, ако [дали] правилното (бел.
авт., Б. Сп.) тълкуване на законовата разпоредба би довело до съгласуваност с
Конституцията.“
Като се присъединявам напълно към схващането на проф. Спасов, ще добавя, че аз отивам
дори по-далеч – според мен КС трябва да обяви за противоконституционен не само закона,
който, тълкуван с общоприетите в правната ни система способи за тълкуване, дава
значение, противно на Конституцията, но и закона, тълкуването на който допуска поне
едно противоконституционно значение, стига то да не е очевидно невъзможно.
Законодателят е длъжен да приема ясни и конституционосъобразни закони, а КС не дължи
на държавните органи никакво доверие, че ще прилагат закона по указания от него
конституционосъбразен начин. И наистина, трябва ли например ВАС да отхвърли
искането за отмяна на една наредба, която допуска и противозаконно, и законосъобразно
тълкуване, под предлог, че на администрацията трябва да се има доверие, че ще прилага
наредбата по указания от съда законосъобразен начин? По-просто би било ВАС да отмени
наредбата, а ако администрацията държи на нея, тя може наново да я приеме, но като
отчете тълкуванието, което ВАС приема за законосъобразно.
90. Не е ясно дали ВКС може да упражнява контрол над определенията, с които се
извършва замяна по § 54 ЗИД. Посочената разпоредба препраща към реда по чл. 304 НПК
(отм.) и чл. 306 НПК. Съгласно чл. 346, т. 3 НПК на касационен контрол подлежат
определенията на въззивните съдилища по чл. 306, ал. 1, постановени в случаите на нова
присъда. Но понеже в случая става дума за преразглеждане на влезли в сила присъди, само
по аналогия може да се приеме, че определенията по § 54 ЗИД подлежат на касационна
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проверка. Другото възможно тълкувание – че касационният контрол е обусловен от това
дали при първоначалното осъждане е имало въззивно обжалване и дали въззивният съд
някога e постановявал нова присъда – е очевидно алогично. Въобще необходима е
законодателна намеса, която да прецизира уредбата.
91. „… Задължителните пробационни мерки… които имат повече характер на мерки на
въздействие, а не на наказания (?)… безспорно (?) са по-леки от отменените наказания…
“
92. Стойнов, Ал. Наказателно право, Обща част, Пробация, 24-27.
93. Това поставя деликатния и интересен въпрос може ли КС в производството по чл.
149, ал. 1, т. 4, пр. посл. Конституцията служебно да изследва съответствието на оспорена
законова разпоредба с неивокирани от искателите разпоредби от международен договор,
подобно на задължението му служебно да провери съответствието на оспорена законова
разпоредба с всички разпоредби на Конституцията. Склонен съм да мисля, че отговорът
трябва да бъде положителен, въпреки проблемите, които ще се породят – неизбежната
конкуренция между КС и съдилищата, които също имат правото и задължението да
тълкуват международните договори и да следят за върховенството им над вътрешното
законодателство, непоискано тълкуване на международни договори, което може дори да
предизвика външнополитически усложнения и пр. Вж. и Сталев, Ж. Конституцията и
международните нормативни съглашения за човешки права и основни свободи. –
Юридически свят, 1999, № 1, 16-17.
94. Доколкото въобще подобни законодателни замени са допустими.
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Ивайло Кънев

Предварителни бележки
Конверсията на нищожните сделки като правно явление de lege lata
няма обща регламентация у нас1. Първоначално терминът конверсия е
уреден като легален в чл. 381 ЗГС от 1892 г. (отм.)2, а понастоящем е
използван като такъв в чл. 188 ГПК, разпоредбата на който урежда
конверсията на официален документ в частен3. У нас съществува и
законово уредена конверсия, когато действието на сделката се определя от
императивно правило – прекратителният срок при завещанието му придава
значение на завет за плодоползване (чл. 17, ал. 2 ЗН)4. При все това и
теорията, и съдебната практика беспорно приемат допустимостта на
конверсията на нищожните сделки в гражданския и търговския оборот.
Основание за съществуването ú би могло да се търси в три принципа на
действащото право:
а) принципът за автономия на волята на страните (чл. 9 ЗЗД);
б) принципът за тълкуване на сделките с оглед на действителната обща
воля на страните (чл. 20 ЗЗД);
в) принципът, че недействителността е изключение и тежка санкция, която
не цели ограничаването на гражданския оборот въобще, а само да го
освободи от сделки, несъвместими с неговите основни изисквания5 .
1. Цел на правната конверсия
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Средството, което контрахентите използват за задоволяване на
определени техни интереси, би могло да се окаже в противоречие с
императивни правни норми на закона. Правната конверсия позволява да се
удовлетворят страните, които са търсели постигането на определени
икономически резултати посредством сделка, която правният ред не
признава, чрез трансформирането ú в друга допустима сделка. Така би се
стигнало легитимно частично или изцяло до същите преследвани от
страните цели, като се използва вече осъщественият фактически състав6.
2. Приложно поле на конверсията
Конверсията намира приложение не само в отношенията между
физическите лица, но и в тези между юридическите лица – най-вече при
нищожните сделки поради противоречие със закона по чл. 26, ал. 1, пр. 1
ЗЗД7 и при тези, нищожни на основание чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД (липса или
неспазена forma ad substantiam)8. Поначало е неприложима при
унищожаемите сделки9.
3. Правна същност на конверсията
Конверсията представлява превръщане на една нищожна сделка в
друга действителна сделка, когато първата съдържа нейните съществени
елементи или притежава нейните признаци10. С други думи, чрез
конверсията при наличието на една нищожна сделка се признават правните
последици на друга сделка, чиито фактически състав и съдържание са
запълнени от действителните елементи на нищожната сделка11. Правната
конверсия не е акт на валидиране на недействителната сделка12. Чрез
конверсията се установяват правни последици, породени от друга сделка,
между същите страни, т.е. последици, различни от непосредствено
целените от контрахентите.
4. Относно предпоставките за прилагане на конверсията
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В теорията е прието, че фигурата на конверсията ще бъде приложима
при кумулативно наличие на следните предпоставки:
а) недействителната сделка трябва да съдържа съществените елементи на
друга действителна сделка и
б) страните по недействителното съглашение трябва да желаят да се
позоват на действителността на втората сделка, т.е. те следва да искат
настъпването на правните последици на действителната сделка13.
Първата предпоставка може да се означи още като обективна, а
втората – като субективна14. Конверсията не настъпва ipso iure, а само по
волята на страните15. Според проф. Таджер, за да няма каквото и да било
съмнение за прилагането на конверсията, е необходимо страните да се
съгласят относно действието на конвертираната сделка16. Проф. Павлова с
основание критикува този възглед, като счита, че постигнатото съгласие на
страните в такъв случай ще бъде равнозначно на нова сделка17. Според нея,
за да не настъпят правните последици на конвертираната сделка, е
необходимо изрично изявление, че те не се желаят от контрахентите18.
Следователно за прилагането на конверсията ще трябва да се разкрие чрез
тълкуване предполагаемата воля на страните и само ако се стигне до
извода, че те биха приели последиците от конвертираната сделка,
последната би породила действието си. Струва ми се, че това разбиране
следва да се подкрепи, като се почерпи и аргумент по аналогия от чл. 26,
ал. 4, пр. 2 ЗЗД за частичната недействителност на договора. Посочената
разпоредба не изисква волеизявление на страните, за да запази действието
си договора в незасегнатите от нищожността негови части, ако може да се
предположи, че сделката би била сключена от контрахентите и без
недействителните ú части. С други думи, ще бъде достатъчно, за да се
приложи конверсията, в конкретния случай да се направи основателно
предположение за наличие на желание у страните за настъпване на
действието ú, и то при извършване (сключване) на нищожната сделка
(договор), т.е. ще трябва да се разкрие действителната им обща воля към
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този момент. От изложеното дотук могат да бъдат направени няколко
извода:
а) Страната, която при възникнал спор твърди липсата на желание за
конверсия, следва да докаже този факт в процеса19.
б) При висящ съдебен спор, съдът ще следва да съобрази последиците на
конвертираната сделка и без да има изрично искане от страните, ако
намери, че са налице предпоставките за прилагане на фигурата на
конверсията.
в) Освен съдът, който може да допусне превръщането на нищожната
сделка, на още по-силно основание тази възможност следва да се признае
и на страните по нея.
5. Случаи на недопустимост на конверсията
Конверсията следва да бъде отречена, ако страните със сключената
първоначално сделка преследват противни на добрите нрави цели или
когато целят заобикаляне на законни забрани20. В случай че обектът на
съглашението е несъществуващ, не може да бъде реализиран или когато
сделката е с невъзможен предмет, то договорът е изначално нищожен, като
възможността за конверсия е изключена21.
6. Относно някои хипотези на конверсия, приложими в практиката
6.1. За конверсията на нищожен договор за покупко-продажба на
недвижим имот
Като пример за конверсия в доктрината се посочва договорът за
покупко-продажба на недвижим имот, който е извършен в частна писмена
форма. Тази продажба ще бъде нищожна на основание чл. 26, ал. 2, пр. 3
ЗЗД вр. чл. 18 ЗЗД, поради липса на forma ad solemnitatem, и не следва да
породи желаното от страните действие. Ex nihilo nihil fit. При все това е
възможно в случая да не бъдем изправени пред „правно нищо“, понеже
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нищожната продажба може да съдържа съществените елементи на
предварителен договор по чл. 19, ал. 1 ЗЗД и да се конвертира в такъв, ако
страните предполагаемо желаят това22.
6.2. За конверсията на нищожен предварителен договор
В практиката на ВС се поддържа, че поначало нищожният предварителен
договор не поражда действие и не може да бъде конвертиран, освен ако е
нарушено изискването за форма или страните са сключили заедно с него и
друго действително съглашение23. Разгледан е от съдебната практика и
случаят, когато нищожен поради липса на форма предварителен договор
се конвертира във валиден окончателен договор с различен предмет, а
съдът е признал право на купувача да владее предмета на договора24.
6.3. За конверсията на нередовен на запис на заповед
В доктрината е прието, че когато едно лице подпише запис на заповед
на друго с клауза за лихва, ако записът не съдържа някой от необходимите
реквизити по чл. 535 ТЗ, поради което се окаже нищожен, би могло да се
приеме конвертирането му в договор за заем на пари с уговорена лихва по
чл. 240, ал. 2 ЗЗД, при условие издателят на записа действително да е
получил пари от ремитента25. В константната си практика ВКС приема, че
когато нередовният запис на заповед съдържа елементите на действителен
договор за заем, е приложима конверсията на недействителния откъм
формата си менителничен ефект в действителен облигационен договор по
чл. 240 ЗЗД26. В нея правилно ВКС поддържа, че нередовният запис на
заповед, в който не е посочено основанието, поради което е издаден, поето
е безусловно обещание за плащане на определена сума и не е налице
признание за получаването на сумата от издателя, не следва да служи като
доказателство за установяване на каузални правоотношения между
страните, а самият документ не притежава характер на разписка по чл. 77,
ал. 1 ЗЗД. Разписката като частен свидетелстващ документ не е
равнозначна на договор за заем по чл. 240 ЗЗД, но доказва сключването му,
тъй като удостоверява получаването на заетата сума и признанието на
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поетото задължение – да бъде върната в определен срок от длъжника.
Следователно, toto genere, фактът на получаване на сумата от издателя не
може да се презумира и при направено от него възражение в тази насока
това обстоятелство ще бъде factum probandum, който следва да бъде
установен (доказан) от ищеца с всички допустими от ГПК доказателствени
средства. На практика при липса на други доказателства по делото, с
изключение на представен единствено запис на заповед, в който издателят
е заявил безусловно задължението си да заплати на ремитента определена
парична сума, менителничният ефект ще представлява само негово
едностранно изявление. Записът на заповед няма да обективира сам по себе
си възникнало и съществуващо между страните заемно правоотношение,
т.е. основанието на вземането на ремитента не би могло да се изведе от
ценната книга. Освен това следва да се отбележи, че не всяко плащане на
суми от едно лице на друго става въз основа на сключен договор за заем по
чл. 240 ЗЗД27. То може да следва от договор за дарение, да представлява
уреждане на сметки между страните. Ето защо поето едностранно
задължение от издателя за плащане на определена сума не може да се
презумира като дължимо по договор за заем, а следва да бъде несъмнено
установено с допустимите от закона доказателствени средства, за което
върху ищеца (ремитента) ще лежи onus probandi 28. Без съмнение не би
могло безрезервно и във всички случаи да се допусне конверсия на
нередовен запис на заповед в разписка по чл. 77, ал. 1 ЗЗД. Струва ми се,
че подходът за това следва да се диференцира с оглед порока на ефекта,
водещ до нищожността му, като се съобрази наличието в него на
евентуалното признание от страна на издателя, че паричната сума по
записа действително е получена от последния, и се изследва въпросът, дали
е налице поето задължение за връщането на сумата.
6.4. За допустимостта на конверсията при договор за аренда в наемен
договор
Възможно е сключен в частна писмена форма договор за наем, по
своята правна характеристика, да съдържа реквизитите на договор за
аренда по чл. 3, ал. 1 ЗАЗ, тъй като видът на договора се определя не от
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даденото от страните наименование, а от съдържанието му съобразно
материалния закон. Посочената разпоредба съдържа изискване за forma ad
solemnitatem на арендния договор – писмена форма с нотариална заверка
на подписите на страните. Като че ли в случая следва да се приложи
принципът „non observata forma, infertur adnullatio actus”, т.е. частната
писмена форма да доведе до нищожност на арендния договор secundum
regulam на чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД във вр. с чл. 3, ал. 1 ЗАЗ. В съдебната
практика противоречиво е разрешаван въпросът за възможността нищожен
договор за аренда на земеделска земя да се конвертира в договор за наем.
Според едното застъпено разбиране на въпроса „за наличие на правна
възможност при действието на специален ЗАЗ да бъде сключен договор за
ползване на земеделска земя срещу заплащане, подчинен на общите
правила за наемния договор по ЗЗД, и при недействителност на договора
за аренда на земеделска земя, поради липса на изискуемата от чл. 3, ал. 1
ЗАЗ форма, да бъде допусната конверсията му в договор за наем, когато
притежава съществените признаци на последния“, ВКС е дал разрешение,
че „наличието на специална законова регламентация относно реда и начина
за отдаване за възмездно ползване на обектите, посочени в чл. 1, ал. 3 ЗАЗ,
изключва възможността за сключване на друг вид договор, освен аренден,
включително и наемен, който да не е подчинен на специалния ЗАЗ, а на
общите правила по ЗЗД“29. В същата практика се приема още, че поради
това е правно ирелевантно дали сключеното между страните съглашение
притежава белези, квалифициращи го като наемен или друг вид договор по
ЗЗД, тъй като конвертиране на недействителната арендна сделка в
последния е недопустима. С по-нови решения се застъпва друго становище
от ВКС, в което се поддържа, че земеделска земя може да бъде предмет на
договор за наем и следователно пречка за конвертиране на нищожен,
поради липса на форма, договор за аренда в наемен договор не
съществува30. При наличието на такава задължителна и противоречива
практика на ВКС по реда на чл. 290 ГПК съставите на първа и втора
инстанция разполагат със свобода да споделят онова схващане, което
отговаря на вътрешното им убеждение в съответствие с разпоредбата на
чл. 12 ГПК. Докато не бъде постановено ТР, съгласно чл. 292 ГПК по този
противоречиво разрешаван в съдебната практика въпрос31, de mea sententia
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подкрепа заслужава виждането, което допуска сключването на договор,
различен от арендния по чл. 3, ал. 1 ЗАЗ, да има за предмет земеделска
земя. Това схващане съответства изцяло на принципа за свободата на
договарянето по чл. 9 ЗЗД, а същевременно позволява и по-пълното и
всеобхватно обслужване на конкретните потребности и интереси на
контрахентите, както и съобразяване с тяхната действителна обща воля. То
дава и възможност необработваемата земеделската земя да не се използва
за земеделие, при което не би попаднала в предметния обхват на чл. 1, ал.
1 ЗАЗ, но би била годен обект на други допустими в частното право сделки.
Безспорно е, че не би могло a priori да се приеме настъпването ipso iure на
конверсия на недействителен аренден договор в наемен такъв, а би
следвало при всеки конкретен случай сделката да се тълкува съобразно
действителната обща воля на страните по нея. Понякога може да се стигне
до заключение, че между страните ще бъде налице наемно
правоотношение, отстъпване на право на ползване или кондикционно
правоотношение32.
6.5. Допустима ли е конверсията на договор за влог в публичен склад
в договор за обикновен влог?
Съдебната практика приема, че не е възможно договор за влог в
публичен склад по ТЗ, по отношение на който не са изпълнени специалните
законови изисквания, да конвертира в договор за обикновен влог по ЗЗД33.
Като аргумент се сочи, че „съществуването на правоотношение по договор
за влог с предмет зърно следва да бъде преценявано единствено с оглед
изискванията на ЗСТЗ, респективно на глава XXXIV на ТЗ, с оглед
изричното препращане на чл. 15 ЗСТЗ, но не и с оглед общите
гражданскоправни разпоредби на чл. 250 и сл. ЗЗД“. Струва ми се, че тази
практика на ВКС е правилна, тъй като договорът за съхранение на зърно в
публичен склад представлява по своята правна същност договор за влог в
публичен склад по чл. 573 ТЗ и като такъв трябва да отговаря на
специфичните изисквания за действителност, предвидени в чл. 574 ТЗ – да
бъде сключен в писмена форма, да бъде вписан в складов регистър и да
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съдържа изрична уговорка за заплащане на възнаграждението на
влогоприемателя.
6.6. Относно конверсията на договор за прехвърляне на право на
собственост върху реални части от терен („паркоместа“) в договор за
прехвърляне на съответни по размер идеални части от същия терен 34
Съдебната практика приема, че договорите за прехвърляне на право
на собственост върху реални части от терен, които не са обособени като
самостоятелни имоти и не притежават самостоятелни кадастрални номера,
са нищожни поради противоречие със закона (чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД)35. В
доктрината обосновано се поддържа схващането, че би следвало да се
допусне възможността подобни договори да конвертират в договори за
прехвърляне на съответни по размер идеални части от същия терен36.
Съществува и практика на ВКС, която допуска възможността за конверсия
на договорите с предмет „паркомясто“ в договори за прехвърляне на
идеални части от правото на собственост върху целия недвижим имот,
реална част от който представлява прехвърляното „паркомясто“37.
6.7. За допустимостта на конверсия при договор за заместване в дълг
по чл. 102 ЗЗД в договор за поемане на изпълнението
Интерес предизвиква въпросът за последиците на договор за
заместване в дълг, сключен между стария и новия длъжник, в случай че
кредиторът не одобри това съглашение. В доктрината се поддържа
разбирането, че липсата на одобрение от кредитора не води по
необходимост и във всички случаи до конверсия на договора по чл. 102
ЗЗД в договор за поемане на изпълнението38. Като довод в подкрепа на тази
теза се сочи, че задължителна конверсия ще е налице само по силата на
изрична правна норма, каквато например е тази на § 415, ал. 3 ГГЗ. Според
посочения параграф на ГГЗ валидността на сделката, в която се конвертира
нищожната сделка, се иска от страните при знание на нищожността.
Конверсията при договор за заместване в дълг в договор за поемане на
изпълнението обаче не е уредена от ЗЗД. Съществува и схващане, според
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което, когато кредиторът не даде съгласието си, съглашението между
стария и новия длъжник ще има действие на поемане на изпълнението39.
Струва ми се, че първото разбиране заслужава подкрепа, тъй като
конверсията ще се приложи само ако недействителната сделка съдържа
съществените елементи на друга позволена от закона сделка и ако е налице
желание на страните относно действието на конвертираната сделка.
Договорът за поемане на изпълнението е ненаименуван, т.е. няма изрична
правна уредба у нас. Поради това е налице една неяснота и неопределеност
относно същественото съдържание на този договор, което противоречи на
предпоставките за конверсия (вж. т. 4). Следователно може да се заключи,
че при липса на одобрение от страна на кредитора, договорът по чл. 102
ЗЗД би могъл да конвертира в договор за поемане на изпълнението, но
конверсията няма да настъпи ipso iure, а само като се тълкува наличната
действителна обща воля на страните във всеки отделен случай. Обратното
ще значи deductio in absurdum – да се натрапят правни последици, за които
има вероятност да не се желаят от контрахентите.
6.8. Допустима ли е конверсия при договор за прехвърляне на имот
срещу задължение за издръжка и гледане?
При договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение
за издръжка и гледане в доктрината се посочва като пример за конверсия
трансформирането на задължението за издръжка и гледане в задължение за
паричен еквивалент на издръжката и грижите от страна на приобретателя
на имота, т.е. трансформацията на натуралното задължение в парично40.
Струва ми се, че в посочения пример haut dubio не става въпрос за
класическа хипотеза на конверсия на нищожна сделка в друга
действителна сделка. В случая е налице промяна в предмета на договора,
която обаче не може да се извърши едностранно, а само по съдебен ред,
когато по обективни причини праводателят не е в състояние да приема
натуралната престация от длъжника или неоправдано отказва да му се
престира в натура от приобретателя на имота.
7. Вместо заключение
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Въпреки липсата на изрична обща нормативна регламентация на
правната конверсия в нашето законодателство, уреждането на
възникналите в съдебната практика въпроси в редица случаи става на
принципа на тази правна фигура. Явлението конверсия на нищожната
сделка е средство за икономия в сферата на частното право, което
позволява да бъдат ограничени и рационализирани иначе тежките
последици на нищожността. По този начин легитимно се съхраняват тези
правни последици, които са съвместими както с желанието и намерението
на страните, така и с изискванията, които поставя законът. Конверсията
спомага и за запълване с реално съдържание на разпоредбата на чл. 20а, ал.
1 ЗЗД41. На практика конверсията има ограничено приложно поле в сферата
на частното право, а би трябвало да се разшири обемът на хипотезите, в
които тя се прилага, като се използват възможностите, които предлага,
посредством тълкуването на действителната обща воля на контрахентите.
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Цит. съч., с. 341.
16. Така Таджер, В. Цит. съч., с. 586. Обратно Димитров, М. Цит. съч., с. 268.
17. Вж. Павлова, М. Цит. съч., с. 582, а в този смисъл е и р. 316–2014–III ГО на ВКС.
18. Пак там.
19. В същия смисъл вж. Димитров, М. Цит. съч., с. 268. Вж. също бел. под линия № 13 от
настоящото изложение.
20. Така Джеров, Ал. Цит. съч., с. 530.
21. В този смисъл е р. 1104–2009–ІІ ГО на ВКС
22. За повече аргументи вж. р. 631–1961–IV ГО на ВС. Допустимостта на конверсията е
призната и в р. 1372–1962–I ГО на ВС. В ТР 94–1970–ОСГК на ВС обаче се приема, че
сключен устен договор за продажба на недвижим имот, в който не е постигнато съгласие
за друга сделка, предвидена в закона, или ненаименувано съглашение, не поражда права
и задължения за страните, а конверсията не се прилага.
23. Така р. 869–1965–I ГО на ВС, цитирано по Кънев, Ив. Субективното право по чл. 19,
ал. 3 ЗЗД, бел. под линия № 14 – достъпна на http://challengingthelaw.com/grajdanskiproces/subektivnoto-pravo-po- 19. -al 3. -zzd/, ISSN: 1314–7854 (5 октомври 2014 г.).
Съществува и съдебна практика, която изцяло отрича възможността за конверсия на
нищожен предварителен договор в ненаименуван договор – вж. р. 731–1970–I ГО на ВС,
а също и цитираното ТР 94–1970–ОСГК на ВС.
24. В този смисъл вж. р. 1840–1978–I ГО на ВС.
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За конверсията на нищожните сделки
25. Така Василев, Л. Цит. съч., с. 341, Таджер, В. Цит. съч., с. 587 и Стефанов, Г. Цит.
съч., с. 168. Според Павлова, М. Цит. съч., с. 583, нищожният поради липса на форма запис
на заповед не би могъл да конвертира в договор за паричен заем, тъй като последният е
каузален, докато менителничният ефект представлява едностранна абстрактна сделка.
Освен това „със записа на заповед издателят се задължава да плати определена парична
сума, но ремитентът не поема задължение да върне получената сума“.
26. В този смисъл вж. р. 78–2009–І ТО на ВКС, р. 21–2012–І ТО на ВКС. В р. 557–2007–
ТК на ВКС се приема, че е приложима конверсията на недействителен запис на заповед в
договор по чл. 240 ЗЗД, ако в менителничния ефект липсва дата на издаване, която е
задължителен реквизит според чл. 535, т. 6 ТЗ.
27. Според р. 37–1969–ОСГК на ВС „не може да се презумира, че предаването на суми
или вещи от едно лице на друго става на основание договор за заем, сключен между тях.
Необходимо е този, който твърди, че предаването е извършено въз основа на заем, да
установи това с допустими от закона доказателства“. В този смисъл е и съдебната
практика на ВКС – напр. р. 52–2009–І ТО, р. 141–2010–ІІ ТО. Договорът за заем е реален
и предоставената сума е негов съществен елемент, а установяването на предаването на
сумата с поето задължение за връщането ú ще бъде доказване на договора.
28. Така р. 187–2009–ІV ГО на ВКС. В решението правилно не са приети мотивите на р.
729–2003–ГО на ВКС, тъй като в последното е взето предвид обстоятелството, че освен
представен менителничен ефект е било направено и признание от издателя, че сумата по
ефекта е била реално получена от него.
29. В този смисъл са р. 145–2010–ІІ ТО на ВКС и р. 222–2011–II ТО на ВКС.
30. В този смисъл вж. р. 59–2009–I ТО на ВКС, р. 703–2011–IV ТО на ВКС, р. 541–2012–
IV ТО на ВКС, както и преобладаващата незадължителна съдебна практика – напр. р. 146–
2009–ІV ГО на ВКС, а също р. 532 от 06.11.2002 г. на ПАС и р. 427 от 16.07.2003 г. на
ПАС.
31. Съобразно дадените указания в т. 2 на ТР 2–2010–ОСГТК на ВКС.
32. Така вж. цитираното вече р. 222–2011–II ТО на ВКС, също и р. 496 от 02.12.2014 г. на
ОС–София.
33. В този смисъл изрично е разрешен поставеният в т. 6.5. въпрос с р. 102–2009–ІІ ТО на
ВКС.
34. В предмета на настоящата разработка няма да попадне въпросът, по който е допуснато
касационно обжалване с опр. 312–2014–I ГО на ВКС по гр. д. № 1543/2014 г., а именно
„дали в хипотезата, при която несамостоятелни реални части от един апартамент са
продадени на различни собственици, настъпва придобиване на идеални части от вещта и
дали в този случай съдът може да признае правото на собственост върху идеалната част?“.
Посоченото дело към момента е спряно, тъй като с разпореждане от 20.05.2014 г. на
председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 3/2014 г. на ОСГК на ВКС
относно въпроса „нищожен ли е договорът за прехвърляне на реално определени части от
недвижим имот на основание чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД – поради липса на предмет, ако към
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момента на сключване на сделката съответните обекти не са съществували фактически и
не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените в действащия
устройствен закон изисквания?“. За да говорим за конверсията на договор за прехвърляне
на реални части от един имот, трябва последният да е нищожен, а този въпрос е предмет
на посоченото тълкувателно дело, тълкувателно решение по което при справка в сайта на
ВКС (http://www.vks.bg/vks_p 1. 0_0 2. .htm) и към настоящия момент все още не е
постановено.
35. По-подробно вж. Димитров, М. Цит. съч., с. 269. Съществува и практика, която ги
квалифицира като нищожни на основание чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД – напр. р. 53–2009–I ГО
на ВКС.
36. Пак там.
37. В този смисъл вж. р. 1159–2008–III ГО на ВКС.
38. Така Калайджиев, А. Облигационно право – обща част. Четвърто издание. С.: Сиби,
2007, с. 505.
39. Вж. Кожухаров, Ал. Облигационно право. Общо учение за облигационното
отношение. Нова редакция от проф. П. Попов. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2002, 498–
499, също и р. 484–1955–IV ГО на ВС.
40. Така Запрянов, А. Цит. съч., 129–130. В тази връзка според р. 1169–1986–II ГО на ВС
задължение за издръжка по договор може да се трансформира в паричен еквивалент само
при временни причини, осуетяващи изпълнението в натура, докато тези причини са
налице. Вж. и ТР 96–1966–ОСГК на ВС.
41. В същия смисъл Димитров, М. Цит. съч., с. 269.
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I.

Николай Павлевчев

Въведение

Участието на субекта в гражданския и търговския оборот е
мотивирано предимно от неговите имуществени интереси. Интервенцията
в оборота може да бъде пряка или косвена. В последния случай, най-общо
погледнато, имущественият интерес е възложен, доверен и/или зависим от
действията на трето лице.1 Целта на правната уредба в тези случаи е защита
на интереса. Различни в отделните хипотези са юридическите средства, с
които се дава защитата.
Преминавайки от абстрактност към конкретика, пренаемното
отношение попада в обхвата на казаното. Имущественият интерес на
отдаващия за временно ползване е в съхранението на обекта и
изпълнението на задълженията по сключения договор от страната, която
използва вещта. Поради това за него не е безразлично дали тя става обект
на пренаемно отношение или не. Необходимостта от защита е
продиктувана от зависимостта на интереса от действията на
съдоговорителя по наемното отношение2 и намира отговор в правните
последици от пренаемното отношение, съответно при липса на съгласие за
сключване на пренаемно3 отношение.
Обект на настоящото изследване са най-срещаните хипотези на
пренаемно отношение - пренаемане по чл. 234 от Закона за задълженията
и договорите (ЗЗД), сублизинг по чл. 346 от Търговския закон (ТЗ) и
преарендуване по чл. 11 от Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ).

Предизвикай правото!
Годишник 2015

333

Николай Павлевчев

Мотив за създаването на съчинението е противоречието между
доктрината и съдебната практиката за последиците от пренаемането,
липсата на категоричен отговор в търговскоправната доктрина за
последиците при липса на съгласие на лизингодателя при сключване на
договор за сублизинг, както и съответен коментар на задължителната
практика по въпроса, както и неяснотата в практиката относно правните
последици при преарендуване, включително и при липса на съгласие на
арендодателя.
II. Исторически преглед
Историческият анализ може да бъде основан предимно на договора за
наем като основа за възникване на останалите наемни отношения.
Римскоправна опора на въпроса за пренаемането липсва4. Този факт лесно
може да се оправдае, ако се вземе предвид социално-икономическото
оправдание за възникване на договора locatio-conductiо rei. То е свързано с
нахлуването в Рим след Пуническите войни на множество чужденци, за
които е било необходимо намирането на жилище5. Водеща е била
жилищната
нужда,
а
пренаемното
отношение
предполага
предприемачески дух - наемане на вещ с цел да се преотдаде за по-висока
цена. Поради това правните последици следва да се уреждат съобразно
правата и задълженията по договора за наем.6 Наемателят ще отговаря за
всякакви вреди, произтекли от действието на лицето, което е пренаело
имота. Ако не може да изпълни задължението за връщане на вещта поради
наличието й у трето лице, ще отговаря за неизпълнение. Наемодателят има
иск за цената само спрямо наемателя. Той може да се брани срещу третото
лице само с петиторен иск.
Развитието на обществените отношения, свързани с пренаемането,
води до тяхното усложняване, поради което състоянието на уредбата не
отговаря на нуждите на оборота. Усложненията, до които се стига, могат
да се търсят в две насоки: положението на наемодателя и положението на
пренаемателя. В случай, че първият не се противопоставя на пренаемането,
той ще следва да търси единствено от своя наемател, който е преотдал
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имота под наем, наемната цена. А наемателят би се оказал в редица случаи
неплатежоспособен и дезинтересиран от правната връзка, което следва от
самия факт, че е преотдал имота. Пренаемателят, от своя страна, при
съгласие от наемодателя за договорната връзка, породена от пренаемането,
не би могъл да противопостави никакво възражение срещу петиторната
претенция на наемодателя, защото договорът за пренаемане не му е
противопоставим. Поради това в западноевропейските кодекси се
възприема идеята за рефлексното действие на пренаемането спрямо
наемното отношение и се урежда институтът на прекия иск7. Тези
законоположения са реципирани в Закона за задълженията и договорите обн., ДВ, бр. 268 от 5.12.1892 г., в сила от 1.03.1893 г., отм., бр. 275 от
22.11.1950 г., в сила от 1.01.1951 г.
Уредбата в стария ЗЗД съдържа някои несъществени отклонения в
сравнение със сега действащия закон. Съгласно чл. 339 наемателят не може
да пренаеме изцяло или отчасти наетия имот или да прехвърли наемното
правоотношение на трето лице, освен ако това право изрично му е дадено
в договора. Чл. 340 урежда прекия иск на наемодателя спрямо наемателя
по идентичен начин с чл. 234, ал. 3 ЗЗД.
Теоретичните постановки по поставените в настоящата статия
проблеми, приети в теорията при действието на отменения ЗЗД, са в две
насоки.
Първо, пренаемането представлява отделен договор за наем между
наемателя и пренаемателя8, чието сключване изисква съгласието на
наемодателя, обективирано в договорна клауза.
Второ, при уговарянето на възможност за пренаемане наемодателят
може да предяви пряк иск, като израз на рефлексното действие9.
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III. Пренаемането по чл. 234 ЗЗД
Поради сходството в уредбата теоретичните конструкции, изградени
по време на действието на отменения ЗЗД, са релевантни и днес.
Следователно проблемите, които стоят пред уредбата на пренаемането, са
за неговата същност и правните последици при липса и при наличие на
съгласие на наемодателя за сключването му.
1. Същност
Пренаемането представлява отделна хипотеза на договор за наем,
при която наемателят предоставя наета от него вещ за временно възмездно
ползване на пренаемател10 със съгласието на наемодателя.
Пренаемането не е отделен вид договор. Той не се отличава със своя
esentialia negotii. Налице е пълно припокриване между съществените
признаци на договора за наем и пренаемането. Разликата е в
несъществените признаци - вещта принадлежи или е вече отдадена от
наемодателя, който не се е противопоставил на пренаемането. В полза на
твърдението са налице и аргументи от езиковото тълкуване - винаги, когато
се урежда отделна договорна връзка, тя се дефинира по следния начин: “с
договора за…”, като следва конкретизация на съдържанието на договора и
на страните. Липсва подобен похват в разпоредбата на чл. 234 ЗЗД.11
Правото на възмездно облигационно ползване на дадена вещ може
да се придобие от трето лице при сключване на договор за цесия с
наемател. Тогава третото лице ще бъде цесионер. Правото може да се
придобие при сключване на договор за наем с несобственик или с лице,
което не е наемател. Тогава третото лице ще бъде наемател. Правото може
да се придобие и при нарушаване на диспозитивното правило на чл. 234,
ал. 1 ЗЗД от наемател. Но с термина “пренаемане” следва да се означава
само тази хипотеза на договор за наем, при която последният е сключен от
наемател с трето лице със съгласието на наемодателя, защото само в този
случай ще възникнат правните последици по чл. 234, ал . 2 и ал. 3 ЗЗД. Те
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не намират приложение в никой от останалите случаи на придобиване на
правото на облигационно ползване на вещта поради липсата на законова
уредба в този смисъл.
Съвместния прочит на пренаемането с тези хипотези налага
горепосочения извод. При цесия на правото на ползване на наетата вещ12
липсва рефлексно действие поради липса на законова предпоставка да се
търси съгласие на наемодателя. При наем на чужда вещ13 самият отдаващ
под наем несобственик се явява наемодател и по хипотеза е изключено
търсенето на съгласие от собственик или предхождащ наемодател. При
нарушаване на правилото на чл. 234, ал. 1 ЗЗД правните последици на
пренаемането не възникват, защото наемодателят няма интерес от
предоставената защита - чл. 234, ал. 2 и ал. 3 ЗЗД. Отношението на
наемателя с третото лице му е абсолютно непротивопоставимо. Третото
лице не може да възрази срещу петиторната претенция на наемодателя. Но
и той няма пряк иск, защото последният би бил приложим при
съществуваща противопоставимост на отношението с третото лице. В
противен случай би се нарушил ratio legis и балансираното отчитане на
интересите на наемодател и трето лице.
2.

Правни последици

Както посочих в историческия анализ, съгласието на наемодателя да
се пренаеме вещта, обикновено се обективира в договорна клауза. Тя
предоставя субективното облигационно право на наемателя да сключи при
условията на пренаемане договор за наем с трето лице. Правото на
пренаемане по ЗЗД възниква и без да е изрично уговорено, като
възможността за упражняването му за цялата вещ е поставена под
зависимостта на допълнително волеизявление на наемодателя.
Следователно за да се парализира възможността за пренаемане, е
необходима изрична забраняваща клауза в договора за наем. При нейното
наличие се поема задължение за бездействие - както по отношение на
части от вещта, така и, per argumentum a fortiori, за цялата вещ. Ако
наемателят въпреки задължението си пренаеме вещта, е налице
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неизпълнение на договорно задължение и основание за ангажиране на
договорната му отговорност спрямо наемодателя.
В случаите, в които подобна забраняваща клауза липсва, пренаемането
ще бъде поведение в синхрон с договора за наем, когато е за части от вещта,
а за цялата - при допълнително волеизявление на наемодателя14. Освен
това в този случай ще се е реализирал фактическият състав по чл. 234, ал.
1 ЗЗД, който на свой ред поражда рефлексно действие на наемното спрямо
пренаемното отношение.
Същността на рефлексното действие се изразява в това дадена сделка
има действие не само върху правния кръг на лицата, чиито волеизявления
я образуват, но и върху правния кръг на други лица.15 Последното изисква
особена връзка между двете сделки, създадена от закона заради
преследваната от него цел или като резултат от предпочитанието, което
законът дава на едното правоотношение спрямо другото, какъвто е случаят
с пренаемането. Действията в една правна сфера засягат и чужда правна
сфера, като рефлексното действие не може да съществува самостоятелно.
Последиците настъпват по силата на закона и могат да бъдат както
благоприятни, така и неблагоприятни16.
Съдържанието на рефлексното действие при пренаемането се
изразява в настъпването на предвидените в чл. 234, ал. 2 и 3 ЗЗД правни
последици и в противопоставимостта на пренаемното отношение спрямо
наемодателя.
2.1. Недопустимост пренаемателят да има повече права от наемателя
относно ползването на имота - чл. 234, ал. 2 ЗЗД. Тази правна последица се
възприема в съдебната практика като зависимост на пренаемното
отношение от наемното. При настъпването на правопрекратяващи,
правоунищожаващи, правоотменящи и други юридически факти, влияещи
върху съществуването на правото на наемателя, те се отразяват на
съществуването на правото на пренаемателя. Така ако договорът за наем
се прекрати, то за прекратен ще се счита и договорът за наем при условията
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на пренаемане17. След като се прекрати наемният договор между
наемодателя и наемателя, пренаемателят вече държи имота без правно
основание. Отговорността на пренаемателя спрямо наемодателя, поради
липсата на договорна връзка между тях, се урежда по правилата на
неоснователното обогатяване18. Per argumentum a fortiori следва да се
приеме, че след като правото на наемателя отпада поради унищожаване на
договора или пък въобще не е съществувало поради нищожност на
договора за наем, аналогична следва да е съдбата на правото на
пренаемателя19. Доколкото наемът се разваля ex nunc, упражняването на
потестативното право, уредено в чл. 87 ЗЗД, няма по-различни последици
от обикновеното му прекратяване. Противоречието с чл. 234, ал. 2 ЗЗД
води до нищожност на пренаемането20.
Посочените твърдения не мога да споделя. Както посочих, правната
последица от осъществяването на фактическия състав, описан в чл. 234
ЗЗД, е пораждане на рефлексно действие, като особена последица,
възникваща от волята на страните по силата на закона и представляваща
изключение от принципа за релативност на облигацията, уреден в чл. 21,
ал. 1 ЗЗД. Следователно разпоредбите следва да се тълкуват в светлината
на породеното рефлексно действие. Договорната връзка, която е породена
между пренаемателя и наемателя, представлява самостоятелно отношение.
Неговото възникване, прекратяване и отпадане не може да зависи от
юридически факти, които се пораждат на плоскостта на друга
облигационна връзка, освен ако това не е изрично предвидено в закона.
Неприемливо е твърдението, че правото на ползване на пренаемателя се
извежда от патримониума на наемателя, който го е придобил. В случая не
сме изправени пред конститутивна сукцесия - последната не е приложима
при облигационните права, защото не държи сметка за тяхната същност, а
именно на доброволно ограничаване на индивидуалната свобода на едно
лице за удовлетворяване интереса на друго21. В закона не е уредено
подобно изключение. Смисълът на разпоредбата на чл. 234, ал. 2 ЗЗД е
друг. Пренаемателят не може да има права, надхвърлящи тези на
наемателя, относно самото ползване на вещта. Модалитетите на тези
права могат да бъдат в две насоки: материални и темпорални. Така
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например вещта съгласно договора за наем е предоставена за жилищно
ползване. Не може наемателят да я пренаеме за ползване в търговска
дейност. Пример във втората насока е уговарянето на договор за наем за
срок от 6 месеца. Не може да се пренаеме вещта за една година. В случаите,
в които те надхвърлят правата на наемателя, по отношение на “горницата”
те няма да попадат на плоскостта на рефлексното действие. Те ще са извън
пренаемането като особена хипотеза на договор за наем. Пренаемателят не
може да ги противопостави на наемодателя, а последният не може да черпи
по отношение на тях изгодни последици от уредбата на пренаемането.
Правото на пренаемателя да използва вещта спрямо наемодателя в тези
аспекти остава в границите, очертани от наемния договор, така че
наемодателят не се оказва обременен от по-благоприятно уговореното
ползване за пренаемателя22. Следователно пренаемателят ще може да се
защити при претенция от наемодателя, като реализира договорната
отговорност на наемателя - негов пренаемодател. Наемодателят ще може
да се защити при упражняване на неизгодно уговореното от пренаемателя
с вещни претенции - негаторен иск, ако е собственик. В случай че не е - по
пътя на договорната отговорност спрямо своя наемател. Поради това
съдебната практика следва да се преосмисли. Нарушаването на чл. 234, ал.
2 ЗЗД не води до нищожност, защото последната настъпва при
противоречие с императивна правна норма, а посочената е установена в
интерес на страните23.
2.2. Възможност на наемодателя да предяви спрямо пренаемателя иск за
дължимия наем към момента на подаване на исковата молба, без
възможност за противопоставимост на предходните плащания - чл. 234, ал.
3 ЗЗД. Искът е пряк. За неговото оправдаване са изградени три теории:
теория за незаконното обогатяване, теорията за взаимно представителство
между наемодателя и наемателя и теория за договор в полза на трето
лице24. Втората теория не може да намери приложение, защото не е налице
представителство - наемодателят упражнява свое право, а не право на
наемателя в качеството му на негов представител. Представителството
следва да е изрично уредено от закона, когато възниква по неговата сила
въз основа на юридически факт, или да е налице упълномощителна сделка.
Категория:
Облигационно право

Проблеми на пренаемното отношение 340

Следователно липсва законова основа за тази теория. Теорията за договор
в полза на трето лице също е неприложима, защото последният
представлява сделка с действие върху чужд правен кръг, а прекият иск е
рефлексна последица. В първия случай страните имат правната
възможност да въздействат благоприятно в правната сфера на трети лица,
а във втория по силата на закона определена сделка действа както
благоприятно, така и неблагоприятно в чуждата правна сфера. Теорията за
неоснователното обогатяване в най-голяма степен обяснява същността на
иска. Наемодателят и пренаемателят не са в правна връзка. Ползването на
вещта от пренаемателя обогатява последния. Наемодателят не може да
извлече изгода от своя имот - следователно ползването от пренаемателя го
обеднява. Налице е връзка между двете явления - обедняването е функция
на обогатяването. В случай че наемодателят няма прекия иск, той ще
следва да се защитава по реда на чл. 59 ЗЗД. Чл. 234, ал. 3 ЗЗД изключва
субсидиарния иск за неоснователно обогатяване25. В случай че липсва
рефлексно действие, ще липсва и прекият иск. Тогава пътят на защита ще
бъде по чл. 59 ЗЗД. Недостатъкът на тази теория е, че прилагайки я се
създава дисхармония с правната уредба, защото чрез косвения иск не се
постига интегрално възстановяване на обедняването, тъй като стойността
на задължението на пренаемателя зависи от пренаемната цена, която може
да е по-ниска от наемната.
Поради това би могло да се приеме, че actio directa представлява
рефлексна последица, внасяща изключение от правилото за релативност на
облигационното отношение. Правото, чиято съдебна защита търси
наемодателят, е негово собствено. Разпоредбата е в негов интерес и е
предвидена с оглед необходимостта от удовлетворяване на неговото
парично вземане за наемна цена и е израз на предпочитанието, което
законът дава на дадено правоотношение, характерно при уредбата на
хипотези, пораждащи рефлексно действие. Освен това облекчава
кредитора с оглед факта, че той е освободен от употребата на усложнената
конструкция на косвения иск. Искът се различава от косвения, уреден в чл.
134 ЗЗД, по това, че кредиторът по него упражнява чуждо право в ролята
Предизвикай правото!
Годишник 2015

341

Николай Павлевчев

му на процесуален субституент на основание чл. 26, ал. 2 ГПК26. Напротив,
наемодателят търси защита на свое право - чл. 26, ал. 1 ГПК.
Претенцията на ищеца е за заплащане на по-ниската измежду
наемната и пренаемната цена27. Това твърдение следва да се коригира.
Ищецът може да търси единствено наемната цена. Тъй като договорът за
пренаемане му е противопоставим (вж. по-долу), той ще трябва да се
съобрази с уговорената пренаемна цена, защото не може да постави в полошо положение пренаемателя от това, което е уговорено в договора на
последния с наемателя. Следователно пренаемната цена е за наемодателя
граница на отговорността на пренаемателя. Ако наемната цена е по-висока,
наемодателят не може да получи пълния й размер, явяващ се горница
спрямо пренаемната цена. Ако наемната цена е по-ниска, наемодателят
може да търси само нея, защото в противен случай искът му за горницата
ще бъде отхвърлен поради неоснователност.
Според част от авторите отговорността на наемателя и
пренаемателя е солидарна28. Този извод не може да се сподели, защото
солидарността е персонално усложнение на облигационното отношение,
което следва изрично да е уговорено или да е предвидено в закона - чл. 121,
ал. 1 ЗЗД.
в) противопоставимост на пренаемното правоотношение спрямо
наемодателя. Тази правна последица не се споменава изрично в правната
литература. Доколкото рефлексното действие поражда и неблагоприятни
последици в чуждата правна сфера, наемодателят следва да търпи
ползването на вещта от пренаемателя. Противопоставимостта се извлича
от чл. 234, ал. 3 ЗЗД, съгласно която пренаемателят не може да
противопостави плащанията, които е направил преждевременно, т.е. преди
уговорения падеж. A contrario плащанията, направени на падежа и след
него, са противопоставими. А fortiori, след като отделен елемент на
облигационното отношение - задължението за плащане, е
противопоставим, то и цялото облигационно отношение следва да е
противопоставимо на наемодателя29.
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Липсата на съгласие на наемодателя, освен че представлява
неизпълнение на договорно задължение, е и случай, в който не е изпълнен
фактическият състав по чл. 234, ал. 1 ЗЗД, поради което правните
последици по ал. 2 и ал. 3 не ще намерят приложение.30 Рефлексното
действие настъпва по силата на закона при осъществяване на предвидения
в хипотезата на правната норма юридически факт. В случаите, в които е
налице отклонение от предписания от закона фактически състав,
рефлексно действие няма да е налице. Отношенията между наемодател,
наемател и трето лице ще се уреждат на плоскостта на договорните
отношения, в които се намират помежду си. Наемодателят спрямо
наемателя, ако е собственик, има и петиторна претенция за връщане на
вещта.
III. Сублизингът по чл. 346 ТЗ
Съгласно чл. 346 ТЗ лизингополучателят може да предостави
ползването на вещта другиму със съгласието на лизингодателя.
Сублизингът е вид пренаемно отношение. Разпоредбите на чл. 234 ЗЗД
намират приложение при него на основание чл. 347, ал. 2 ТЗ. Това налага
да се изясни каква е правната последица при съгласието на лизингодателя,
съответно при неговата липса, и дали следва да се различава от
последицата при пренаемането. Въпросът не е изследван в правната
литература, но е бил предмет на обсъждане в съдебната практика.
1. Същност
По аналогия с казаното при пренаемането сублизингът не е нов вид
договорна връзка31, а хипотеза на договор за лизинг, при която обектът на
лизинга е получен за ползване по друг договор за лизинг. Следователно и
при сублизинга е налице предоставяне на временното ползване на вещ
срещу възнаграждение, като сублизингополучателят може да придобие
вещта, ако реши - чл. 342 ТЗ. Но лизингът в хипотеза на сублизинг може
да е само оперативен. Това е така, защото по хипотеза финансовият лизинг
изисква придобиването на обекта на лизинга съгласно спецификациите на
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лизингополучателя, и нейното предоставяне за ползване. А сублизингът
предполага получаване на вещ на лизинг и нейното последващо
предоставяне на сублизинг. Доколкото лизингът не е транслативна сделка,
сублизингодателят не може да е собственик на вещта, което би и
обезсмислило института, уреден в чл. 346 ТЗ32. Това разбира се не
означава, че договорът за лизинг, по който е предоставен обекта на
сублизинга, не може да е финансов.
Основните причини за поява на лизинга произтичат на първо място от
научния прогрес. Обектите, използвани от търговците в тяхната дейност,
подлежат на бързо морално износване. Следователно търговецът няма
интерес да ги притежава лично, след като може да ги получи за временно
възмездно ползване от другиго. Освен това се дължат на неблагоприятната
конюнктура за предоставяне на банкови кредити. Дори търговецът да
желае да притежава обекта, банката няма да му отпусне кредит, за да го
придобие. Изходът за търговеца е да купи обекта. Но по този начин ще
намали оборотните си средства. Алтернативен вариант е да получи кредит,
но неговият срок за погасяване ще се окаже по-кратък от срока, в който ще
придобие средства от дейността чрез закупените машини. Последният
вариант е закупуването на изплащане, но така ще бъдат търсени
обезпечения. Лизингът преодолява тези недостатъци в интерес на
лизингополучателя.
От икономическа гледна точка лизингодателят няма интерес от
остатъчната стойност на обекта на лизинга след изтичане на срока договора
за лизинг, защото става въпрос за морално износен обект, който не може
да продаде, не може да отдаде на нов лизинг, не може да ползва и в своята
дейност, защото той почти винаги има коренно различен предмет на
дейност33.

Следователно доколкото сублизингът е хипотеза на оперативен
лизинг, казаното следва да намери приложение. (Суб)лизингополучателят
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има интерес от съхраняването на договорната връзка, породена от договора
за (суб)лизинг. Лизингодателят се интересува от реализирането на печалба
и по-скоро не се стреми към обратно получаване на обекта на лизинга.
По отношение на същността на договора за лизинг съществуват различни
възможни квалификации - вид договор за наем, продажба на изплащане,
смесен договор34. Най-сполучливо е разбирането, че договорът за лизинг е
самостоятелен вид договор, представляващ абсолютна търговска сделка,
по отношение на който се прилагат разпоредбите на търговското
законодателство35. Близостта му с договора за наем е основание на
съответното препращане. Особеност, важима с пълна сила и в хипотезата
на сублизинг, е потестативното право на придобиване36 на вещта от
лизингополучателя.
2. Проблемът за съгласието на лизингодателя
Въпросът за последиците от сублизинга стои, доколкото макар
препращането към уредбата на наема, редакцията на чл. 346 ТЗ се
различава от тази на чл. 234 ЗЗД. Централният проблем е съгласието на
лизингодателя, което следва да се схваща като клауза в договора за лизинг,
която позволява преотдаването на ползването на вещта. При нейната липса
е налице липса на съгласие. Нарушението на чл. 346 ТЗ може да се
разглежда като правопораждащ факт за различни алтернативно
предложени правни последици. Възможното обяснение може да бъде:
2.1.

Нищожност на сублизинга

Възможните основания за нищожност, които могат да се релевират, са
две: липса на съгласие и противоречие със закона. При това положение
лизингодателят ще може да се позове на нищожност на договора, сключен
при условията на сублизинг. Това разбиране следва да се отхвърли. На
първо място, липсата на съгласие представлява основание за обявяване на
Предизвикай правото!
Годишник 2015

345

Николай Павлевчев

нищожност в случаите, в които страната по сделката въобще не е изявила
воля за нейното сключване. Напротив, лизингодателят не е страна по
сублизинга. На второ място, уредбата на чл. 346 ТЗ е в интерес на страните.
Не може да се приеме, че нормата е императивна, а само противоречието с
императивни норми обуславя нищожността. Освен това нищожността е
твърде тежка правна последица. Нейното приложение в хипотезата е
лишено от практически смисъл – лизингодателят, дори да обяви договора
за нищожен, ще може да иска вещта от сублизингополучателя само на
вещно основание и не ще може да приложи нормата на чл. 34 ЗЗД, защото
не е страна по сублизинга. Лекомисленото лишаване на сделките от
предвидените в закона правни последици пък е сериозна спънка за
търговския оборот.
2.2.

Унищожаемост на сублизинга

Унищожаемостта е правната последица от нарушаване на изискването
за предоставяне на съгласие. Договорът поражда действие, докато не бъде
унищожен. Аргумент в полза на теорията е фактът, че липсващото съгласие
на наемодателя може да бъде дадено впоследствие37, поради което се
приема, че лизингодателят по този начин санира сделката на основание чл.
35 ЗЗД. Съгласието на лизингодателя може да бъде дадено впоследствие38.
Теорията не може да бъде споделена. По същество тя въвежда ново
специално основание за унищожаемост на договора за лизинг, а не такава
е целта на разпоредбата. Унищожаемостта представлява правна последица,
която е уредена и в обществен интерес, изразяваща „нетърпимостта“ от
страна на правния ред към определени порочни актове. Не може да се
приеме, че договорът при условията на сублизинг, сключен без съгласието
на лизингодателя, нарушава обществения интерес, защото нормата е
уредена в интерес на страните и нейното нарушаване води единствено до
накърняване на частния интерес. На следващо място в търговското право
действа принципът „in favorem validitatis“. Доколкото последицата от
унищожаването на договора е идентична на прогласяването на неговата
нищожност следва да се имат предвид и изводите, до които достигнах в
предходната точка. Решителният аргумент против теорията е фактът, че
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унищожаемостта е последица от порок във волеизявлението39. Липсата на
съгласие на лизингодателя не е порок във волята на лизингополучателя. То
е просто допълнителен юридически факт, външен на волевите и
познавателните процеси, протичащи в съзнанието на субекта. Освен това
лизингодателят не е страна и не участва в сключването на сделката.
Неговата воля е ирелевантна за пораждането на валидна сделка, а има
значение за вътрешните отношения с лизингополучателя. Последващото
съгласие на лизингодателя разкрива сходство с потвърждаването на
унищожаемата сделка, но то не е достатъчно, за да обоснове теорията за
унищожаемостта. „Потвърждаването“ не може да се извърши чрез
конклудентни действия на основание чл. 35, ал. 2 ЗЗД, защото
лизингодателят няма задължение за изпълнение, породено от сублизинга.
Практически съгласието на лизинготеля не би отговаряло на изискванията
на чл. 35, ал. 1 ЗЗД. Тезата не може да обясни мълчаливото
непротивопоставяне на сублизинга. Поради всичко изложено теорията
следва да се отхвърли.
2.3.

Относителна недействителност на сублизинга

Лизингодателят е кредитор на лизингополучателя за получаване на
вещта. Следователно предоставянето на вещта на сублизинг е относително
недействително спрямо него. Подобно виждане не може да се сподели.
Контрааргументите са от концептуално естество - черпени от самата
същност на относителната недействителност40. В най-общ план тя се
състои в недействителност на един увреждащ имущественото положение
на кредитора акт, която се поражда само спрямо него41. Действително
лизингодателят е кредитор на лизингополучателя за получаване на вещта.
Но предоставянето на вещта при сублизинг не е разпореждане с вещта.
Кредиторът има вещноправна претенция спрямо всеки държател на вещта.
Относителната недействителност има смисъл в хипотезите, в които е
необходимо да се осигури имущество, срещу което да бъде насочено
принудителното изпълнение на едно парично притезание. А връщането на
вещта ще се изпълни принудително по реда на чл. 521 ГПК срещу лицето,
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посочено в изпълнителния лист. Поради посоченото относителната
недействителност е неприложима.
Следващата възможна последица от липсата на съгласие на
лизингодателя е висящата недействителност. Съдебната практика по
приложението на чл. 346 ТЗ възприема тази теория, поради което на нея
ще обърна по-голямо внимание.
Съгласно практиката на ВКС по чл. 290 ГПК „договорът за
сублизинг, при който към момента на сключването му е липсвало съгласие
на първия лизингодател по смисъла на чл. 346 ТЗ, е с висяща
недействителност към този момент.“ Даденото впоследствие съгласие с
договора за лизинг трансформира нищожността в действителност42.
Мотивите на съда са, че крайната цел на лизинговото правоотношение е
прехвърлянето на правото на собственост над вещта от лизингодателя към
лизингополучателя, което трансформира договора за наем в договор за
продажба. Лизингодателят по договора за сублизинг, в качеството си на
лизингополучател по договора за лизинг, ще бъде в състояние да
прехвърли правото на собственост на лизингополучателя по сублизинга,
само доколкото той е придобил правото да ползва съответните материални
активи, включително и правото на собственост върху обекта, предоставени
му от неговия лизингодател по договора за лизинг. Без съгласието на
лизингодателя по първия договор за лизинг не може да настъпи и целения
вещноправен ефект с договора за сублизинг. Преди даването на съгласието
по чл. 346 ТЗ е налице начална нищожност на договора за сублизинг. С
даване на съгласието му сделката по договора за сублизинг става
действителна. Тази трансформация настъпва автоматично и има действие
от сключване на сделката за сублизинг.

Изложеното изисква кратък преглед на същността на висящата
недействителност. Висящо недействителната сделка е изначално
нищожна. Но тя се намира в състояние на неопределеност. Юридическото
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й действие зависи от потвърждаването43. Всички трети лица, както и
страните по сделката могат да се позовават на недействителността44.
Потвърждаването представлява призната и гарантирана от закона
възможност на засегнатия по една унищожаема или висящо
недействителна сделка да се съгласи правните последици да настъпят за
него45. Типичен пример за висяща недействителност е чл. 42 ЗЗД.
Възприемането на разбирането за висяща недействителност на
сублизинга при липса на съгласие е некоректно. На първо място липсва
логическа връзка между аргументите на съда и възприетото теоретично
становище. Целта може невинаги да е прехвърлянето на собствеността,
поради което аргументацията е неприложима в хипотезите, в които
сублизингополучателят преследва различна цел. В случаите, в които целта
е прехвърляне на собствеността, това не означава трансформация на
“наема в продажба”. Лизингът не е наем, нито пък се трансформира в
продажба, а изкупуването представлява упражняване на право, което е
съществен елемент от лизинговата връзка. Прехвърлянето на
собствеността на сублизингополучателя не е обвързано от придобиването
на право на ползване и право на собственост върху обекта на лизинга. С
договора за лизинг правото на временно ползване е породено, а
упражняването на изкупуването от лизингополучателя обезсмисля
прилагането на сублизинга, доколкото целта е уредба на отношенията,
докато обектът все още принадлежи на лизингодателя. Съгласието на
лизингодателя няма отношение към вещноправния ефект - той няма да
настъпи не заради липсата на съгласие, а поради факта, че
лизингополучателят е несобственик, освен ако може да се приложи
хипотеза за оригинерно придобиване.

На второ място, възприемането на висящата недействителност при
сублизинга противоречи на самата й същност като правен институт и на
поставените пред нея цели. Висящата недействителност защитава
имуществения интерес на едно лице, което би станало страна по една
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сделка, която не желае. Единственият ред, законът да предпази това лице,
е да лиши от действие договора, с който неговият представител го
обвързва, защото то няма воля за този договор (falsus procurator или
excessus mandati). А за да бъде страна по един договор, лицето трябва да
изяви воля да се обвърже с него, защото в основата на всеки договор е
съгласието. А липсата на съгласие за един договор води до неговата
нищожност. Напротив, лизингодателят не става страна по сублизинга. Той
не е лично обвързан и затова не се нуждае от защитата, която му дава
висящата недействителност. Тезата води до твърде засилено
облагоприятстване на положението на лизингодателя. Единственият
интерес, който се гарантира, е връщането на вещта, обект на лизинг. Но
независимо дали сублизингът ще бъде нищожен или не, спрямо третото
лице лизингодателят ще има само една вещна претенция, тъй като не е в
правна връзка с него. Полезната практическа последица е невъзможността
третото лице да придобие вещта дори на оригинерно основание поради
нищожността на лизинга и невъзможността за упражняване на правото на
изкупуване. Но лизингодателят няма икономически интерес от обратно
получаване на вещта (вж. по-горе). Достатъчна икономически гаранция за
него е защитата по пътя на договорната отговорност спрямо
лизингополучателя.
На трето място, нищожността на сублизинга води до неоправдани
последици в отношенията между страните по сублизинга. Налице е
небалансирано отчитане на интересите, защото за да се защити
лизингодателя, се обявява за нищожна правна връзка между други две
лица. Тези две лица ще изгубят всички изгодни правни последици от
договорната уредба на отношението си, защото договорът е нищожен договорът не може да бъде развален, страните не могат да се позовават на
неустойки, както и въобще по друг път да ангажират договорната си
отговорност. Това е пречка за търговския оборот и нарушение на принципа
in favorem validitatis.
На четвърто място, освен че се ликвидира една договорна правна
връзка, се създава допълнително усложнение с оглед възникващите
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претенции между страните на кондикционно основание - всяка от страните
дължи това, което е получила, което с оглед факта, че лизингът е договор
с периодично изпълнение, води до излишно затруднение. Лизингодателят
ще може да търси вещта си директно от сублизингополучателя на
вещноправно основание или от лизингополучателя на договорно, след като
последният е получил даденото поради несъществуващо основание. И
двата варианта са тромави и комплицират осигуряването на бързина в
търговския оборот.
На пето място, в много случаи страните по договор за лизинг
уговарят, че сублизинговането ще бъде основание за разваляне на
договора. Тази уговорка е в пълна хармония с диспозитивния характер на
уредбата. Но приемайки идеята за висящата недействителност, подобни
уговорки също ще бъдат недействителни, защото недействителността се
урежда от императивни правни норми.
На шесто място, тълкуването на разпоредбата на чл. 346 ТЗ по
предложения от ВКС начин е телеологически неправилно. Следва да се има
предвид, че разпоредбата е реципирана от Конвенцията за международния
финансов лизинг на Юнидроа, подписана в Отава на 28 май 1988 г. Целта
на Конвенцията е уеднаквяването на режима на договора за лизинг, който
понастоящем е неуреден в повечето правни системи, с оглед
непреодолимите различия, съществуващи в правото на отделните държави.
Едва ли създателите на Конвенцията са имали предвид висящата
недействителност като последица от нарушението на чл. 14, ал. 2 КМФЛ46.
Именно затова в правната литература отпреди създаването на уредбата на
търговските сделки, тълкувайки конвенцията, се стига до извода, че
сублизингът без съгласие на лизингодателя представлява нарушение на пообщото задължение да се пази и върне обекта на договора.
На седмо място, възприемането на теорията води до по-засилена
закрила на търговеца в сравнение със субекта на гражданското право,
доколкото пренаемането при липса на съгласие не е висящо
недействително спрямо наемодателя. Подобна последица противоречи
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концептуално на принципно по-строгата уредба спрямо търговците,
оправдана с техния професионализъм.
Поради изложеното считам, че липсата на съгласие на
лизингодателя в хипотезата на сублизинг не води до висяща
недействителност. Правната последица от нарушението на разпоредбата на
чл. 346 ТЗ е неизпълнение на договорно задължение47 и непораждане на
рефлексно действие на сублизинга спрямо лизинга и обратно. Аргумент в
тази насока е изричното препращане към уредбата на пренаемането (чл.
347, ал. 2 ТЗ във вр. с чл. 234 ЗЗД). Лизингополучателят нарушава своето
задължение за бездействие. Лизингодателят може да ангажира неговата
договорна отговорност. Правната връзка между лизингополучателя и
сублизингополучателя се съхранява. Претенциите между тях също ще се
уредят по пътя на договорната отговорност. Постига се балансирано
регулиране на интересите на страните. Следователно при наличие на
съгласие правните последици ще бъдат идентични с тези при пренаемането
- чл. 347, ал. 2 ТЗ във вр. с чл. 234, ал. 2 и 3 ЗЗД.
III.

Преарендуване

Съгласно чл. 11 от Закона за арендата в земеделието
преарендуването на част или целия обект на договора за аренда може да се
осъществи, ако е уговорено в договора48. Преарендаторът не може да има
повече права от арендатора, а последният не се освобождава от
задълженията си към арендодателя. Определена категория субекти по чл.
11, ал. 3 от закона нямат право да преарендуват. Забраната се отнася и до
определена категория недвижими вещи. Съдебната практика поставя
няколко съществени въпроса: 1) за липсата на съгласие за преарендуване и
характера на нормата на чл. 11, ал. 1 ЗАЗ, 2) за приложимостта на
правилата на ЗЗД за пренаемането спрямо преарендуването.
Договорът за аренда е съглашение, с което арендодателят
предоставя на арендатора временно ползване на определен обект срещу
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арендно плащане. Последното може да е в продукти. Добивът става
собственост на арендатора.
Договорът е ненаименуван. Поради разкриване на сходство в
съществените елементи с тези на договора за наем, правилата за последния
следва да намерят приложение спрямо арендата, което означава и сходство
между правните последици на преарендуването и пренаемането.
Арендата в земеделието обаче е наименуван договор. По отношение
на него възникват поставените по-горе въпроси. За липсата на съгласие на
арендодателя са приложими разгледаните в част II
от статията
възможности и тяхното отричане. Съдебната практика по чл. 11, ал. 1 ЗАЗ
обаче целенасочено се обединява около идеята за нищожност на
преарендуването49. Тезата не може да бъде възприета. Нормата, установена
в чл. 11, ал. 1 ЗАЗ, не е императивна. Тя брани частния интерес на
арендодателя. Следователно преарендуването ще е действително.
Арендаторът няма да е изпълнил задължението си за бездействие, поради
което ще отговаря на договорно основание50. Няма да бъде породено
рефлексно действие.
На второ място се поставя въпросът за приложението на института на
прекия иск при преарендуването и изобщо за правните последици при
съгласие на арендодателя. Или въпросът предпоставя търсенето на
съдържанието на рефлексното действие.

Преди всичко рефлексното действие се изразява в невъзможност
преарендаторът да има повече права от арендатора, който обаче остава
страна по договора. Последното е безспорно, защото е уредено в ЗАЗ, и е
излишно законодателно разточителство, доколкото това положение следва
от принципната разпоредба на чл. 21, ал. 1 ЗЗД. В първата си част
разпоредбата е също излишна, доколкото тази рефлексна последица е
уредена в чл. 234, ал. 2 ЗЗД, поради което препращам към казаното за нея.
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Следва обаче да се обърне внимание, че тук законодателят създава
обвързаност между арендното и преарендното отношение - чл. 30, ал. 2
ЗАЗ51.
На второ място безспорна е противопоставимостта на преарендното
отношение на арендатора, за което също препращам към казаното при
пренаемането.
Приложимостта на прекия иск при прерандуването е спорна. Според
едното становище, той не се прилага, защото не е изрично предвиден в ЗАЗ.
Освен това изрично е уредено, че отношението се запазва между същите
страни52. Според другото становище липсата на изрична забрана за
прилагането на чл. 234, ал. 3 ЗЗД е основание за неговото прилагане53.
Втората теза следва да бъде подкрепена. Това, че договорът за аренда
продължава да действа между същите страни, не е аргумент срещу
прилагането на прекия иск. Това принципно положение е налице и при
пренаемането и сублизинга, но при тях прекият иск намира приложение.
ЗАЗ е специален закон спрямо ЗЗД. ЗЗД се прилага доколкото са налице
неуредени хипотези - пар. 1 ДР ЗАЗ. Специалният закон дерогира
приложението на общия. Въпросът е дали непосочването на прекия иск
като рефлексна последица при преарандуването представлява дерогиране
на приложението на този иск. Нормите представляват изрични
волеизявления на законодателния орган. Следователно ако законодателят
е желаел да ограничи приложението на прекия иск е щял да го направи
изрично. Напротив, не само че не го е направил, но е препратил към
гражданското законодателство - § 1 ДР ЗАЗ. Следователно арендаторът
притежава възможността предвидена в чл. 234, ал 3 ЗЗД54.
IV.

Заключение

Наемното правоотношение представлява база за възникване на
подобни нему отношения, които се отличават със специални правила.
Пренаемното отношение в тесен смисъл е в генезиса на сублизинга и
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преарендуването. Последните съдържат някои специални правила, които
отменят общата уредба, но правните последици при осъществяването на
фактическия състав във всяка от хипотезите са сходни. Това дава
основание за генерализирания извод, че разгледаните хипотези формират
съдържанието на пренаемното отношение в широк смисъл, към което
следва да се прилагат единни правила. Правните последици при липса на
съгласие за сключване на пренаемно отношение се изразяват в
неизпълнение на задължение и непораждане на рефлексно действие.
Юридическата закрила, която законодателят осигурява в тази хипотеза на
зависимост на имуществения интерес на едно лице от поведението на трето
лице като косвена интервенция в оборота, е договорната.
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За някои въпроси и разграничения при опрощаването на
задължения, възникнали от сделки
Стефан Тихолов
[Публикувано на: 12.07.2015 г.]

§ 1. Постановка на проблема
С уредбата на опрощаването на задълженията, възникнали в сферата
на частното право, се държи сметка за свободната воля на страните да
определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на
повелителните норми на закона и на добрите нрави. Вън от съмнение е,
че щом с един договор могат да бъдат създадени права и задължения за
страните по него, то също с договор страните ще следва да могат да
постигнат съгласие и за унищожаването на една правна връзка между тях
– аргумент от чл. 8, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите.
Опрощаването на облигационните задължения е договорен способ за
погасяване на валидно възникнала преди това облигационна връзка между
същите страни по едностранен договор или едностранна сделка, или за
погасяване на задължението на едната страна по двустранен договор.
Договорът за опрощаване, така както е уреден в Закона за
задълженията и договорите, е един от добре изяснените договорни
видове. Което обаче не означава, че проблемите при него са еднозначно и
докрай разрешени, нито че законовите правила са съвършени и ясни.
Законодателната му уредба е изключително лаконична, което
допълнително допринася за някои теоретични неясноти и спорове, даващи
своето отражение и в практиката. Тя се състой само от едно изречение –
„Задължението1 се опрощава, ако кредиторът се откаже от вземането
си чрез договор с длъжника.“
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Договорът за опрощаване на облигационни задължения има още една
проекция, която налага изясняването му, а също и разграничаването
между него и други подобни нему правни фигури.
Доколкото данъчното право се интересува от стопанския ефект на
сделките, сключвани между отделни субекти, и понеже опрощаването на
задължения е договор с погасително действие(т.е. то препятства
възникването на определен стопански ефект от сключена преди това
сделка), то данъчният закон държи сметка за подобни сделки, като им
придава съответните данъчни последици с цел предпочитане и защита на
фиска.
Например мога да искам да надаря някого, но поради нежеланието да
се плати данък дарение уговаряме да се даде заем на лицето(дарен), който
после да бъде опростен.2 По този начин с договора за заем и последващо
сключен договор за опрощаване на заетата сума лесно се заобикаля
данъчния закон. Ако той не беше предвидил като обект на облагане
опростеното задължение в случая не би възникнало задължение за плащане
на данък дарение и то при условие, че е постигнат правният и стопански
ефект на дарението.
Редица данъчни закони изрично уреждат опрощаването на
задълженията между стопанските субекти и данъчните регулации във
връзка с това, а други – квалифицират опростените задължения като обект
на облагане, независимо от характера им.3
§ 2. Обща характеристика на договора за опрощаване. Увреждане на
кредиторите
§ 2.1. Обща характеристика на договора за опрощаване. По въпросите
относно опрощаването на задълженията в областта на частното право
изглежда доктрината да е дала достатъчно отговори4. Опрощаването е един
от способите за погасяване на задължения.5 Такова систематично място
му е отредено от законодателя в Закона за задълженията и договорите.
Опрощаването е уредено в чл. 108 от закона като договор между
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кредитора и длъжника6. Като договорен способ за погасяване на
облигационните задължения то може да има пълен или частичен
погасителен ефект. Схващано като проявна форма на волята на кредитора
то представлява доброволен отказ от вземане. Едностранния отказ на
кредитора обаче не поражда действие – няма погасителен ефект.
Необходимо е съгласието на длъжника7. Опрощаването е неформален
договор8. Законодателят не поставя условия за форма на този договор, дори
когато задължението е възникнало по формален договор. Опрощаването
може да е както изрично, така и мълчаливо9. Предмет на опрощаването
може да бъде всяко задължение, освен когато нормативен акт или
договорка между страните го запретяват10. Най-често опрощаването се
схваща като каузален договор11. То може да има безвъзмезден или
възмезден характер. Обикновено опрощаването има безвъзмезден
характер. Опрощавайки задължението на длъжника кредиторът желае да
го надари – в случая то може да се схваща като акт на щедрост12.
Безвъзмездният характер на договора за опрощаване не влияе върху
възмездността на първоначалното облигационно отношение13.
Логично е да се постави въпросът: “Може ли длъжникът да изпълни
задължението си след сключване на договор за опрощаване и има ли
иск против кредитора си за неоснователно обогатяване на последния
при изпълнение на задължението след опрощаването му?”
Облигационното задължение между страните първоначално е било
налице, но с договора за опрощаване между кредитора и длъжника
задължението, и съответстващото му материално субективно
право(вземане), са погасени. Отпаднал е онзи юридически факт, който
валидно е породил задължението, и то, преди да се извърши даването,
респективно получаването на облагата.14 Налице е начална липса на
основание за изпълнение от страна на длъжника. Липсва валиден
юридически факт за правната основателност на изпълнението. В този
смисъл може да се приеме, че длъжникът може фактически да даде
дължимото и кредиторът да го получи, но за изпълнение на облигационно
задължение в юридическия смисъл не може да става дума.
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При разглежданата хипотеза длъжникът би имал иск за неоснователно
обогатяване против опростилия кредитор с основание чл. 55, ал. 1 ЗЗД.15
Тук обаче следва да се държи сметка и за разпоредбата на чл. 55, ал. 2 ЗЗД.
Текстът гласи, че “не може да иска връщане онзи, който съзнателно е
изпълнил един свой нравствен дълг.”
С Тълкувателно постановление No 1 от 1979 год. на Пленума на
ВС се приема, че въпросът за съзнателното изпълнение на нравствен дълг
може да се разглежда само в хипотезата на начална липса на основание по
смисъла на чл. 55, ал. 1 ЗЗД.16 Анализираният случай се отнася именно за
начална липса на основание за разместване на имуществени блага.
Доколкото изпълнението се отнася до нравствен дълг на длъжника към
опростилия го кредитор, и то е съзнателно, реституцията би била
недопустима.
Например след опрощаване на задължението опростилият кредитор
заболява тежко и поради липса на средства няма възможност за лечение.
Научавайки за това състояние опростеният длъжник “изпълнява”
опростеното задължение. В случая той изпълнява съзнателно свой
нравствен дълг и не може да претендира за връщане на даденото. При тази
хипотеза сме изправени пред разрешено от закона неоснователно
разместване на блага. Справедливостта и изискванията на морала налагат
подобно решение.
§ 2.2. Увреждане на кредиторите
С договора за опрощаване на задължение имуществото на кредитора,
който е опростил едно задължение, обикновено намалява, защото той губи
безвъзмездно едно свое право, а имуществото на длъжника се увеличава,
защото той се освобождава от едно задължение.17 Опрощаването
представлява разпоредително действие с имущество на кредитора със
съгласието на длъжника. Цялото имущество на длъжника служи обаче за
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общо обезпечение на неговите кредитори – чл. 133 ЗЗД. Според чл. 135,
ал. 1 ЗЗД кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни
спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при
извършването им е знаел за увреждането. Поради това договорът за
опрощаване, особено ако той е безвъзмезден, подлежи на отмяна с
Павловия иск по чл. 135 ЗЗД, ако с него се увреждат интересите на
кредиторите на опростилия задължението кредитор.18
Държавата, съответно общините, се явяват кредитори на данъчните
длъжници по отношение на задължението за плащане на държавните и
местните данъци, като вид публични вземания. Имущественият интерес на
тези публични субекти по отношение на събирането на дължимите
публични вземания също следва да бъде защитен и гарантиран.
Данъчно-осигурителният процесуален кодекс в чл. 216, подобно на
чл. 135 ЗЗД, въвежда относителната недействителност по отношение на
държавата и общините на сключени след определена дата безвъзмездни
сделки с имуществени права на длъжника, както и сключените възмездни
сделки с имуществени права на длъжника, при които даденото
значително надхвърля по стойност полученото.19 Сделките, посочени в
текста на ДОПК пораждат правни последици между страните, които следва
да бъдат зачетени от третите лица. Техните правни последици в случая не
могат да бъдат противопоставени на държавата и общините, защото засягат
по неблагоприятен начин интереса им да получат удовлетворение на
вземането си за данъка.
Относителната недействителност се обявява по иск на съответния
публичен взискател или на публичния изпълнител по реда на Гражданския
процесуален кодекс. Тя настъпва като последица на съдебното решение от
уважаването на предявения конститутивен иск.20 До влизането в сила на
съдебния акт сделките, предмет на процеса, не се смятат за недействителни
по отношение на публичния взискател.
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Член 216, ал. 3 ДОПК дава възможност на публичните взискатели и
публичните изпълнители да упражнят правата на кредиторите по чл. 134 и
чл. 135 ЗЗД. В този случай знанието за увреда на кредитора у лицето, с
което публичният длъжник е договарял се предполага до доказване на
противното, ако третото лице и длъжникът са свързани лица по смисъла
на § 1, т. 3 ДР ДОПК.
§ 3. Действие на договора за опрощаване. Договорът за опрощаване и
солидарните задължения. Погасителна давност и опрощаване
§ 3.1. Действие на договора за опрощаване
Опрощаването прекратява вземането на кредитора заедно с всички
акцесорни права.21
При едностранните договори възникват задължения само за едната
страна. Това е съдържането на облигационното отношение при този вид
договори. При опрощаване на задължението от кредитора в този случай се
погасява договорната връзка между страните. Така опрощаването може да
се възприема като договорен способ за погасяване на облигационното
отношение, възникнало по едностранен договор.
Не е така обаче при двустранните договори, при които възникват
правни задължения и за двете страни по договора. Опрощаването на
задължението на едната страна не води до погасяване на договорната
връзка. Опрощаването на задължението на купувача за заплащане на
цената не освобождава продавача от задължението му да прехвърли
собствеността. В този случай не може да става дума и за „трансформиране“
на договора за продажба в договор за дарение. При опрощаване на
задължението на едната страна по двустранен договор договорът не се
превръща в едностранен.
Задължението и правната връзка между страните, породени от
едностранни сделки, също се погасяват с договор за опрощаване.
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Договорът за опрощаване поражда действие само занапред. Законът
за задълженията и договорите не предвижда изрично обратно действие на
този договор. Няма законова забрана при желание на страните
опрощаването да произведе обратно действие. В този случай то не бива да
засяга права, придобити от трети лица22.
Обратното действие на договора за опрощаване не бива да засяга и
правата на публичните тела да получат данъчно плащане в своя полза.
Измествайки по своя воля погасяването на задължението към един минал
момент страните по договора могат да осуетят правото на
държавата/общините да установят данъка или да съберат същия. Мисля, че
в подобни случаи обратното действие на договора не би било зачетено по
отношение на публичните субекти.
§ 3.2. Договорът за опрощаване и солидарните задължения
Член 124, ал. 2 ЗЗД урежда хипотезата на опрощаване на
задължението в полза на един солидарен длъжник. Текста гласи, че
“опрощаването на задължението в полза на един солидарен длъжник
освобождава и останалите съдлъжници, освен ако кредиторът е запазил
своите права срещу тях.” Това представлява изключение от правилото, че
опрощаването на задължение в частно-правните отношения възниква само
по силата на договор.23 Договорът за опрощаване има сила между
кредитора и длъжника. Той принципно поражда действие само между тези
страни – аргумент от чл. 21 ЗЗД. Според цитирания законов текст, договор
между две страни може да породи действие и спрямо трети лица само в
предвидените в закона случаи. Коментираната хипотеза на опрощаване е
именно такъв случай. Ако липсва изрична уговорка за запазване на правата
на кредитора по отношение на солидарните длъжници, договорът за
опрощаване в полза на един солидарен длъжник ползва и останалите от
тях. С аргумент от по-силното основание, опрощаването на задължението
на главния длъжник освобождава солидарните длъжници.
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Член 22 ЗЗД дава възможност да се договаря и в полза на трето лице.
Освобождаването на солидарните длъжници при опрощаването на
задължението на единия от тях не е по силата на договор в полза на трето
лице. В хипотезата на чл. 124, ал. 2 ЗЗД опрощаването на задълженията на
несключилите договор за опрощаване солидарни длъжници настъпва ex
lege, макар първопричината на освобождаването им да се крие в договора
за опрощаване между кредитора и един от тях – достатъчно е да липсва
изрична уговорка за запазване на правата на кредитора.24 Случаят е
проявление на принципа, заложен в чл. 21 ЗЗД, че в предвидените в закона
случаи договорът може да има действие и за трети лица, които не са страни
по него.
§ 3.3. Погасителна давност и опрощаване
Давността погасява вземането на кредитора. Тя е период от време,
определен в закона, през който кредиторът е бездействал по отношение на
реализацията на вземането си, и неговото субективно право не е
прекратено по някой от предвидените в гражданския закон начини –
например чрез прихващане.25 Погасителната давност унищожава
притезанието, а не самото материално субективно право – “Ако
длъжникът изпълни задължението си след изтичането на давността,
той няма право да иска обратно платеното, макар и в момента на
плащането да не е знаел, че давността е изтекла.”26 След изтичане на
давностния срок и възражение на длъжника за изтекла в негова полза
погасителна давност, субективното право, лишено от своята съдебна и
изпълнителна защита, се превръща в естествено право.27 В този смисъл
погасителната давност е израз на принципа, че правата се дават за защита
на интереса, а където интерес явно няма (поради бездействието), защитата
на правото се отнема. Давността придава нормативна сила на едно
фактическо положение.28 Член 120 ЗЗД предвижда, че давността не се
прилага служебно. Нужно е винаги възражение на длъжника за изтекла
в негова полза погасителна давност.29
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И погасителната давност и опрощаването са способи за погасяване на
задълженията. С това обаче общите им черти свършват. Погасителната
давност е юридическо събитие. Договорът за опрощаване е юридическо
действие(сделка). Една от съществените разлики между тях е, че докато
погасителната давност лишава вземането от неговото притезание (от
съдебната му защита), то договорът за опрощаване погасява самото
материално право. Допустимо е да се опрости вземане, което е погасено по
давност.30 Законът за задълженията и договорите не дава изрично подобно
решение, но липсва и категорична забрана в този смисъл. По аналогия с чл.
103, ал. 2 ЗЗД, който решава хипотезата на прихващане с погасено по
давност вземане, е мислимо да се допусне и опрощаването на погасено по
давност вземане, щом длъжникът е съгласен с това и не направи
възражение за изтекла в негова полза погасителна давност. Ако
длъжникът, при предложението за опрощаване на задължението, направи
възражение, че вземането е погасено по давност, до договор за опрощаване
няма да се стигне, тъй като за него е нужно съгласието на длъжника. В
случая възражението на длъжника за погасителна давност има приоритет,
ако той реши да се позове на нея.
Въпросът за времевото съотношение между изтеклата погасителна
давност и договорът за опрощаване е от особено значение, разгледан на
плоскостта на данъчното право. Данъчният ефект може да произтече или
от изтеклата погасителна давност или от договора за опрощаване.
Данъчният закон зачита един от двата факта, като обикновено дава
приоритет на този, който се е осъществил първи по време.
Може логично да се постави и въпросът дали сключването на договор
за опрощаване на едно задължение, което е погасено по давност, не е
признаване на вземането31 по реда на чл. 116, б. „а“ ЗЗД, което пък е
основание за прекъсване на давността. Отговорът на този въпрос
придобива значение в случаите, при които поради различни основания
договорът за опрощаване не произвежда действие.
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Признанието на вземането е едностранен акт(едностранна сделка) на
длъжника. В този смисъл то би било действително, дори договорът за
опрощаване да не е. То има действие, дори признаващият да не знае за
неговата прекъсваща давността функция. Признанието следва да бъде
отправено към кредитора или оправомощено да го приеме лице или орган.
Към момента на изявлението то трябва да съдържа съществуващо
субективно право.
Ако опрощаването не произведе действие и съгласието на длъжника с
него се приема за признание на вземането, то давността за вземането ще се
смята за прекъсната и ще започне да тече нова давност. Може да се приеме,
че сключването на договор за опрощаване на погасено по давност вземане
не е признаване на вземането от длъжника по смисъла на закона. Такъв
договор не прекъсва давността. Давността може да бъде прекъсната преди
да е изтекла. В случая това не е така. При недействителност на договора за
опрощаване на погасено по давност вземане към момента на сключването
на договора за опрощаване, длъжникът може винаги в последствие отново
да предяви възражение за изтекла погасителна давност.
Сключването обаче на договор за опрощаване преди изтичането на
погасителната давност за вземането, който по една или друга причина не
произведе желаното действие, може да се приеме като признаване на
вземането от длъжника. В този случай давността се смята за прекъсната и
започва да тече нова давност
§ 4. Опрощаване на задължения, възникнали по многостранни
договори и актове на дружествени органи
В частното право задължения възникват не само по силата на
договорите. Едностранните волеизявления също могат да породят,
изменят или прекратят права и задължения. За тях се прилагат правилата
за договорите – аргумент от чл. 44 ЗЗД. Права и задължения могат да бъдат
породени и от многостранни сделки, а така също и от актове-решения
на дружествени органи. Независимо от характера на правната връзка,
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която е породила дадено задължение в частното право, опрощаването му е
по силата на договорна връзка между кредитора и длъжника.
Опрощаването не може да произведе действие нито по силата на
едностранно изявление, нито посредством многостранна сделка.
§ 4.1. Опрощаване на задължението за вноска в гражданско дружество
по ЗЗД
Както беше казано, договорния характер на опрощаването на
задължения не се влияе от характера на правоотношението, по което е
възникнало задължението. Договорът за опрощаване предполага
съвпадение на насрещни волеизявления – на кредитор и длъжник. За
разлика от договора за опрощаване договорът за дружество е
многостранен, а не двустранен, защото при него липсват насрещни
волеизявления и престации. След като интересите са общи, то и
волеизявленията и задълженията не са насрещни, а – взаимни, насочени
към една обща стопанска цел32. Гражданското дружество не е правен
субект. Може обаче да бъде опростено задължението на съдружник в
гражданско дружество за вноска. Договорът за опрощаване се сключва
между всички съдружници в дружеството и този, чието задължение за
вноска се опрощава. Това са насрещните страни по договора. Дружеството
не може да бъде страна по този договор поради липса на
правосубектност.33 В случая договорът за опрощаване не е многостранен,
въпреки че с него се опрощава задължение, възникнало по многостранен
договор.
§ 4.2. Опрощаване на задължението на ООД да върне допълнителна
парична вноска на съдружник
Подобно е положението при опрощаване на задължението на ООД да
върне на съдружника допълнителната парична вноска, направена по реда
на чл. 134 ТЗ. Задължението за подобна вноска винаги е парично. Нашето
право не познава задължения за допълнителни непарични вноски в ООД.
То не възниква по договор между съдружниците, нито по договор между
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съдружниците и дружеството. Задължението за внасяне на допълнителните
парични вноски възниква на основание решение на общото събрание на
съдружниците34. Решението на общото събрание на дружеството с
ограничена отговорност за набиране на допълнителни парични средства,
не представлява търговска сделка по смисъла на чл. 286, ал. 2 ТЗ35.
Опрощаването на задължението на дружеството за връщане на вноската на
съдружника е договор между кредитора (съдружник) и длъжника
(дружеството).
Отчитането на направените допълнителни парични вноски от
съдружниците от “задължения към свързани лица” в капиталови сметки
като “резерви” – например като средства по фонд “Резервен” – не винаги е
свързано с опрощаване на задължението на дружеството да върне на
съдружника направената допълнителна парична вноска.
§ 4.3. Опрощаване на задължението на съдружника да внесе
допълнителна парична вноска в ООД.
Идентично би следвало да е разрешението и при опрощаване на
задължението на съдружника за внасяне на допълнителната парична
вноска. В случая дружеството е кредитор, а съдружника е длъжник.
Опрощаването би следвало да става след решение на ОС на съдружниците
за опрощаване на задължението на конкретния съдружник за внасяне на
допълнителната парична вноска и сключването на договор между
дружеството(обикновено чрез управителя) и съдружника, чието
задължение по чл. 134 ТЗ е опростено.
§ 5. Договорът за опрощаване и заместването в дълг
Опрощаването следва да бъде разграничаваното от заместването в
дълг, при което заместеният длъжник се освобождава от отговорност към
кредитора. Заместването в дълг е уредено в чл. 102 ЗЗД. То обикновено е
договор между кредитора и едно трето лице – нов длъжник. Заместването
в дълг може да се сключи и като договор между новия и стария длъжник.
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В този случай е нужно изрично съгласие на кредитора. Най-важната
последица на заместването в дълг е, че задължението преминава върху
новия длъжник, а старият се освобождава от отговорност към кредитора.
Смяната на длъжника не променя съдържанието на правоотношението36.
Когато заместването в дълг е дарствен договор между новия и стария
длъжник и той е изрично одобрен от кредитора се постига ефект, подобен
на опрощаването на задължението – старият длъжник не дължи вече нито
на кредитора, нито на заместилия го в дълга. Схващано от гледна точка на
стария длъжник задължението му към кредитора е погасено и на негово
място не е възникнало ново задължение към заместващия в дълг. Дори в
този случай не може да се сложи знак за равенство между заместването в
дълг и опрощаването.37
§ 6. Отказът от иск и опрощаването на задължения
Отказът от иск е уреден нормативно в чл. 233 ГПК. Текстът гласи:
“Ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във
всяко положение на делото. В този случай той не може да предяви отново
същия иск. Когато отказът е направен пред въззивната или касационната
инстанция, обжалваното решение се обезсилва.”
Отказът от иска е процесуално заявление на ищеца, отправено до
компетентния съд, че той не поддържа иска си занапред, поради
неоснователност на същия.38 Отказът от иск може да бъде изцяло или
отчасти. Опрощаването на задължение с договор може да е също за цялото
задължение или за част от него. Отказът от иск е процесуално действие на
ищеца към съда, а не материално-правен отказ от съществуващо вземане,
претендирано с иска. Отказът от иск не погасява материалното
право(вземането). Той е окончателен отказ от търсената съдебна защита
на нарушеното право. Отказът от иск слага абсолютен край на
възможността едно претендирано материално право да бъде съдебно
защитено или признато. Той има десезираща функция по отношение на
съда за даване на защита на спорното право или на част от него занапред
по същия или последващ процес. Отказвайки се от иска си ищецът не може
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отново да предяви същия иск – аргумент от чл. 233, изр. 2 ГПК. За
валидния отказ от иска не е нужно и необходимо съгласието на
ответника. Той може да се направи и въпреки изричното му несъгласие с
отказа от иск. Обратно, при договорът за опрощаване е необходимо
съвпадение на насрещните волеизявление, т.е. съгласие на длъжника.
Законът не поставя никакви специални условия за упражняването на
процесуалното право на ищеца да се откаже изцяло или отчасти от
спорното право. В този смисъл не може да се приеме безспорно, че отказът
от иск е основно поради възприеманата от ищеца неоснователност на
същия.
Освен че може да смята искът за неоснователен, ищецът може да го
намира за недопустим и поради това да се откаже от него. Причините,
поради които се прави отказ от иск въобще не са предмет на разискване в
процеса по ГПК.
За валиден отказ от иск не е нужно да се сочи основанието, поради
което се прави. Законът не поставя подобно условие.
Ищецът, на следващо място, може да иска да изпълни свой морален дълг и
да се откаже от иска си без да е опростил задължението – например, за да
не злепоставя ответника пред трети лица.
Възможно е отказът от иск против ответника да е поради последващо
встъпване в дълга на трето лице (чл. 101 ЗЗД), с което ищецът се е
уговорил да получи доброволно плащане, при което той се отказва от иска
си против длъжника.
В един частен случай може кредиторът (ищец) да е придобил контрол
върху предприятието на длъжника (ответник) след завеждане на делото и
да има възможност в бъдеще да нареди плащане, поради което съдебния
спор се обезсмисля.

Категория:
Облигационно право

За някои въпроси и разграничения при опрощаването … 372

Въобще неоснователността на иска е само едно от възможните
основания за отказа от иск, но тя в никакъв случай не е единственото
такова.
Опрощаването на спорното право (обикновено вземане) с договор
между кредитора и длъжника представлява материалноправен отказ от
правото, който има погасителен ефект по отношение на самото
материално право. Опрощаването погасява задължението. Отказът от иск
преклудира процесуалната възможност на ищеца да получи съдебна
защита на спорното право занапред, защото той сам е заявил това пред
съда. Опрощаването на задължението с договор по реда на чл. 108 ЗЗД
може да е основание за отказ от иска, но това не е задължително.
До отказ от иск може да се стигне и поради извънсъдебно уреждане на
отношенията между ищеца и ответника. Например ответникът се е
съгласил да плати доброволно задължението си, като ищецът е поел
задължение в определен срок след плащането на дълга да се откаже от иска
си. До подобна хипотеза би могло да се стигне при наложени
обезпечителни мерки, които затрудняват дейността на ответника. Поради
това той може да иска да плати дълга си извънсъдебно, ищецът в същото
време може да поеме задължение да се откаже от претенцията си и
наложените запори и възбрани да бъдат вдигнати своевременно.
Отказът от иск и опрощаването на задължението в материално-правен
аспект се различават съществено както по фактически състав, така и по
правните си последици. Опрощаването е договор между кредитор и
длъжник с погасителен ефект върху задължението. Отказът от иск е
едностранно процесуално изявление на ищеца с адресат компетентния
съд, с което той се отказва занапред, безусловно и окончателно от
търсената съдебна защита на своето право (вземане), без да има законово
изискване да излага основанията, мотивите и целите за това си
процесуално действие.
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Предвид изложените накратко съществени разлики между
опрощаването на задължения и отказът от иск може да се приеме, че това
са два различни правни института – опрощаването – материално-правен, а
отказът от иск процесуален39.
§ 7. Договорът за опрощаване на задължение в търговското право.
Търговският закон не урежда опрощаването на задължения по
търговски сделки. Тъй като, както вече беше посочено, опрощаването
обикновено е безвъзмездно, а търговците дефинитивно се стремят към
печалба, то опрощаването на задължения по търговска сделка принципно
ще е рядкост. Ако договорът за опрощаване е сключен от търговец
(независимо дали кредитор или длъжник по търговска сделка) и е свързан
с упражняваното от него търговско занятие може формално опрощаването
да се характеризира като търговска сделка. Доколко обаче опрощаването
ще е свързано с упражнявано търговско занятие е въпрос спорен. За да се
приеме, че определени сделки се извършват “по занятие” е нужно да е
налице системност40. Системността при опрощаването на задължения по
търговски сделки е лишена от смисъл. Икономическата цел на
сключването на търговски сделки е те да бъдат източник на постоянни
приходи и да формират относително постоянен доход на физическите
лица-търговци. Самата същност на опрощаването принципно не
предполага реализиране на печалби и придобиване на доход.
Член 286, ал. 3 от Търговския закон въвежда оборима презумпция –
“При съмнение се смята, че извършената от търговеца сделка е свързана
с неговото занятие”. До оборване на презумпцията опрощаването на
задължение по търговска сделка ще бъде смятано също за търговска
сделка41. В този случай опрощаването може да се нарече презумптивна
търговска сделка42.
Друга особеност при сключването на търговските сделки се отнася до
мълчанието. Търговското право, с цел облекчаване на търговския оборот,
приема принципа –“Мълчание, равнозначно на приемане”. Това е
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заглавието на чл. 292 ТЗ. Текста гласи: “Предложението до търговец, с
когото предложителят е в трайни търговски отношения, се смята за
прието, ако не бъде отхвърлено веднага.” Как въпросния принцип се
проектира при договора за опрощаване е интересен въпрос предвид
спецификата на този вид договори в търговския оборот.
Съдебната практика се е ориентирала в следния смисъл –
“Разпоредбата на чл. 292, ал. 1 ТЗ е предназначена да уреди
взаимоотношения между търговци, които са в трайни търговски
отношения помежду си и помежду им не съществува спор относно
съществените елементи на сделката, поради което не е необходимо
изрично приемане на офертата при всяка една от поредните
продължителни доставки. Разместването на значението на мълчанието
на адресата на офертата в търговското право, за разлика от
гражданското, е предназначено за облекчаване на търговския оборот.
Мълчанието може да се приеме за съгласие на търговците за сключване
на отделната търговска сделка, само ако от трайно установените
между тях търговски отношения е видно, че по между им няма спор по
съществените елементи на сделката, какъвто елемент е и цената,
поради което не е нужно изричното приемане на направената оферта.”43
Смятам, че мълчаливото приемане на опрощаването, особено когато
предложението е отправено от длъжника до кредитора по търговска
сделка, не е безспорно. На първо място, защото договорът за опрощаване е
по-скоро инцидентна сделка в търговския оборот, а не се сключва
системно. На второ място, трайните търговски отношения по смисъла на
чл. 292, ал. 1 ТЗ са по повод повтарящи се търговски договори,44 по
които между страните не съществува спор относно съществените
елементи на сделката. Едва ли е мислимо опрощаването на задължения
по търговски сделки да се смята за “трайни търговски отношения”. А ако е
така, то това обстоятелство е твърде съмнително както от търговскоправна, така и от данъчна гледна точка. В разглеждания случай ми се
струва за по-уместно да не се прекалява с постулата – “мълчанието, като
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знак за приемане”, когато се касае за опрощаване на задължения между
търговци.
Необходимо е да се отбележи, че в търговското право на практика до
опрощаване на задължения по търговски сделки обикновено се стига при
отношения между свързани лица.45 Често този похват се ползва от тях, за
да се регулират данъчните им задължения, особено при предприятия,
опериращи в рамките на една икономическа група. Например, кредиторът
по търговски продажби опрощава задължението на длъжника-купувач.
Ако той е реализирал загуби от предходни години отписването на
задължението не би довело до плащане на данък. И обратно – отписването
на вземането при кредитора ще намали счетоводния му финансов резултат,
ако не се направят нужните корекции за данъчни цели.
Спецификите, които проявява опрощаването на задължения в
търговското право не могат да обосноват изключването му въобще като
възможна сделка в търговския оборот. То не противоречи нито на
императивни разпоредби на Търговския закон и другите закони,
регулиращи частно-правни отношения, нито на добрите нрави. Все пак е
необходимо при прибягване до него да се държи сметка за особеностите на
сделките в търговското право, а така също и за данъчните последици, които
то би имало за страните по договора, особено когато те са свързани лица за
целите на данъчните закони.
Бележки под линия:
1. Задължението на длъжника е част от съдържанието на облигационното отношение.
Предметът на задължението е облигационният резултат – престацията (praestatio).
Престацията не може да бъде вещ предвид относителния характер на облигационното
отношение – Калайджиев, Анг., Облигационно право. Обща част. 2 изд. С., Сиби, 2002, с.
144. Задължението е това, което трябва да се изпълни, поетият ангажимент – Радева, В.
Български тълковен речник. С., изд. „Изток-Запад“, 2012, с. 187.
2. Налице е симулация – посредством даването на заем и последващото опрощаване на
заемната сума се прикрива реалната сделка – дарението. Мисля, че тук дарението все пак
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е непряко. Виж повече за непреките дарения у Цончев, Кр. Договор за дарение. С., СофиР, 2001, 129-140.
3. В член 44, ал. 2 ЗМДТ например опростените задължения са обект на облагане с данък
в размер на данък дарение. Член 46, ал. 1, т. 4 ЗКПО пък предвижда при облагането с
корпоративен данък увеличение на счетоводния финансов резултат за данъчни цели със
сумата на опростените от кредитор задължения по съответния ред на закона.
4. Виж Апостолов, Ив. Облигационно право, Част първа – Общо учение за облигацията,
фототипно издание. С., изд. БАН, 1990, 383-391; Кожухаров, Ал. Облигационно право,
Общо учение за облигационното отношение, книга втора, нова редакция Герджиков, Огн.
С., Софи-Р, 1992, 36-40; Калайджиев, Анг. Облигационно право, Обща част. 2 изд. С.,
Сиби, 2002, 477-479; Марков, М. Въпроси във връзка с опрощаването на задължения. –
Търговско и конкурентно право, 2011, № 4, с. 37 и сл.
5. Калайджиев, Анг. Облигационно право. Обща част. 2 изд. С., Сиби, 2002, с. 477, схваща
опрощаването като способ за погасяване на облигационното отношение.
6. В доктрината е дискутирана и възможността опрощаването да бъде извършено освен
чрез договор с длъжника още и чрез договор между кредитора и едно трето лице. В този
случай се приема, че е налице ненаименувано съглашение, което може да се квалифицира
като договор в полза на трето лице – така Марков, М., цит. съч. Традиционно приетото
схващане е, че страни по договора за опрощаване са кредиторът и длъжника.
Опрощаването на задължението не може да бъде наложено на длъжника против волята
му.
7. Така Калайджиев, Анг., цит. съч., с. 477.
8. В решение No 190 от 25.01.2008 г. на АС – Велико Търново по АХД No 618/2007 г., 8ми състав, се приема, че договорът за опрощаване е сключен чрез предложение, отправено
на електронната поща и предложението е прието от кредитора по същия начин. Решение
No 6635 от 04.06.2008 год. на ВАС по АХД No 3404/2008 год., I o., приема, че е сключен
договор за частично опрощаване чрез две насрещни писма.
9. Така например може да се опрости вземане, като частният документ за него се върне
на длъжника – чл. 109 ЗЗД. Не винаги връщането на документа е равносилно на
опрощаване. Може кредиторът да е върнал документа поради плащане.
10. Приема се, че предмет на опрощаване могат да бъдат условни и срочни задължения,
а така също и възникнали или бъдещи задължения – вж. Кожухаров, Ал., цит. съч., стр.
38. Не е задължително опростените задължения да са парични или да имат парична
равностойност. Отстъпката в цената не е опрощаване. Тя се прави в хода на преговорите,
т.е. преди възникване на задължението за плащане на цената – така Марков, М., цит. съч.
Задължението на съдружниците в дружеството с ограничена отговорност и на
акционерите за вноски в капитала не може да бъде опрощавано, освен при намаляване на
капитала. Задълженията на съдружниците за допълнителни парични вноски по чл. 134 от
ТЗ могат да бъдат опрощавани.
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11. Марков, М. Цит. съч., приема, че договорът може да бъде сключен и като абстрактен,
доколкото в текста на закона няма изискване за посочване на основанието. Повече за
каузалните и абстрактните сделки и понятията абстрактност и каузалност при сделките
виж у Таков, Кр. Абстрактните сделки в светлината на понятията за абстрактност и
каузалитет. В: Юбилеен сборник по повод сто годишнината на проф. Иван Апостолов,
2001, 419-451.
12. Така Кожухаров, Ал., цит. съч., с. 37.
13. Така Марков, М., цит. съч.
14. Виж подобно при Големинов, Ч., Неоснователно обогатяване – гражданскоправни
аспекти, III преработено и допълнено издание, С., Фенея, 2011, 38-48.
15. Даденото в изпълнение на засегнато от преклузивен срок субективно право също
подлежи на връщане, тъй като е дадено без правно основание. Изтеклият преклузивен
срок погасява самото материално право и насрещното му задължение. Така Велинов, Л.,
Погасителната давност по българското частно право, С., Фенея, 2007, с. 27.
16. Това схващане се поддържа и от Големинов, Ч. цит.съч., стр. 64.
17. Виж Хорозов, Г. Договорът за опрощаване. – Търговско и облигационно право, 2015,
№ 4, с. 48 и сл.
18. Така и Хорозов, Г., цит. съч.
19. Член 216, ал. 1, т. 1 и т. 2 ДОПК.
20. Така Павлова, М. Гражданско право. Обща част. Том втори. С., Софи-Р, 1996, с. 137.
21. Така Калайджиев, Анг. Цит. съч., с. 479.
22. Така Марков, М. Цит. съч.
23. Така Хорозов, Г. Договорът за опрощаване. – Търговско и облигационно право, 2015,
№ 4, с. 48 и сл.
24. Кредиторът може да запази правата си към всички солидарни длъжници или само към
част от тях.
25. Вж. подобно при Павлова, М. Цит. съч., с. 254.
26. Член 118 от ЗЗД.
27. Така Павлова, М., цит. съч., с. 257.
28. Така Таков, Кр. Неизяснени или неразглеждани въпроси във връзка с давността. В:
Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. С., Университетско
издателство, 2012.
29. Отказът на длъжника от изтекла в негова полза погасителна давност е действителен –
per argumentum a contrario от чл. 113 ЗЗД. Отказът може да е изричен или мълчалив, пълен
или частичен. Той е едностранна сделка. При множество длъжници той има действие само
по отношение на отказалия се от давността длъжник – така и Велинов, Л. цит. съч., с. 194.
Възражението на длъжника за изтекла давност е юридическото действие, което релевира
изтеклия и определен от закона времеви период на бездействие на кредитора(юридическо
събитие), като му придава правна значимост.
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30. Така и Хорозов, Г. Договорът за опрощаване. – Търговско и облигационно право,
2015, № 4, с. 48 и сл.
31. Признаването на правопораждащите задължението факти не прекъсват давността. За
валидността на признанието на вземане не е нужно приемането му от кредитора.
Признанието на вземане, засегнато от погасителна давност, е по същество отказ от
субективно право, защото то има неблагоприятни последици за признаващия – така и
Велинов, Л. цит. съч., 127–130.
32. Решение от 23.03.2006 г. на ВКС по гр. дело No 902/2005, II г.о., така и Кожухаров,
Ал., Облигационно право – кратък курс, нова редакция и допълнения проф. П. Попов,
издателство Юриспрес, София, 2000 г., с. 251.
33. За целите на гражданското и търговското право гражданското дружество няма
качеството правосубектност. За производствата по ДОПК гражданските дружества са
приравнени на юридически лица – чл. 9, ал. 2 ДОПК, т.е. за данъчното право те имат
правосубектност.
34. Вж. така у Колев, Н. Относно допълнителните парични вноски в дружеството с
ограничена отговорност. – Търговско и конкурентно право, 2009, № 11, с. 5 и сл.
35. Решение No 436 от 13.03.2003 г. на ВКС по гр. дело No 2745/2002 год., V г.о. Виж и
при Герджиков, Огн., Коментар на Търговския закон – книга втора, С., изд. Алиена, 1994
г., с. 448.
36. Така Калайджиев, Анг., цит. съч., с. 450.
37. Това разграничение е особено важно за данъчното право. Без наличие на договор за
опрощаване не възниква данъчно задължение за опростения длъжник. Кредиторът не се е
отказал от вземането си при заместването в дълг, не го е опростил. Той ще получи
изпълнение от новия длъжник, а не от стария. Старият длъжник се е освободил от
задължението си към кредитора, но въз основа на друг юридически факт – прехвърляне
на правоотношението – арг. от чл. 102, ал. 3 ЗЗД.
38. Така Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, шесто допълнено и
преработено издание. С., Сиела, 2000, с. 438.
39. Член 46, ал. 1, т. 4 ЗКПО говори за отказ от вземане по съдебен ред като има предвид
отказа от иск по смисъла на чл. 233 ГПК.
40. Така Герджиков, Огн., Търговски сделки, второ преработено и допълнено издание. С.,
Труд и право, 2000, с. 19.
41. Възможно е да бъдат опростени изцяло или частично стари задължения на клиент или
да бъдат опростени лихвите по такива задължения с определена търговска цел – например
задържането на важен за търговеца клиент, подобряване на финансовото положение на
предприятието на клиента с цел бъдещи търговски отношения и др. под. Опрощаването
на задължения между търговци може да бъде извършено с цел или като част от схема за
придобиване на предприятието на клиент или за преструктуриране на група от
предприятия.
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42. Виж Герджиков, Огн. Търговски сделки, второ преработено и допълнено издание. С.,
Труд и право, 2000, с. 20.
43. Решение No 523 от 20.10.2008 год. на ВКС по т.д. No 274/2008 год., I т.о., ТК на ВКС.
44. Така Герджиков, Огн., цит. съч., с. 29.
45. Свързани лица по смисъла на ТЗ са тези , посочени в пар. 1, ал. 1 и ал. 2 ДР ТЗ. За
целите на данъчното облагане свързани лица са лицата по пар. 1, т. 3 ДР ДОПК.
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СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
Лесли Грийн – за сексуално/полово неутралния брак

[Публикувано на: 01.02.2015 г.]

Стоян Ставру

„Бракът е измислен за средните хора,
неспособни нито на голяма любов, нито на голямо
приятелство, следователно за мнозинството.
Ала и за онези, които се срещат съвсем, съвсем рядко
и които са способни и на любов, и на приятелство“
Фридрих Ницше
Лесли Грийн е професор по философия на правото в Оксфордския
университет и автор на множество публикации, сред които и статията “SexNeutral Marriage”, публикувана в списание Current Legal Problems1, на
която попаднах по препоръка на проф. Стилиян Йотов. Именно на
представянето на тази статия е посветена настоящата публикация. Лесли
Грийн аргументира тезата, според която гражданският брак следва да бъде
уреден като сексуално неутрален, т.е. допустим между две лица,
независимо от техния (телесен) пол и сексуална ориентация.
Аргументацията може да бъде групирана в три основни твърдения:
гражданският брак е валиден, независимо от сексуалната ориентация на
сключилите го съпрузи; гражданският брак е начин за взаимно
посвещаване, а не инструмент за възпроизводство; доктрината за
консумацията на брака не е същностен негов белег. Посочените три
основни аргумента ще бъдат разгледани накратко по-долу, като следва да
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бъде отбелязано, че третият от тях е специфичен за брачното право на
страните от англо-саксонската правна система и няма такова значение в
българското брачно законодателство. При разглеждането им ще се правят
паралели с правната регулация на брака съгласно действащото българско
законодателство.
1. Гражданският брак е валиден, независимо от сексуалната
ориентация на сключилите го съпрузи
Въпросът за персоналния обхват на гражданския брак произтича от
монополизирането на брачната институция от държавната власт. Въпреки
че и днес има предложения за деетатизиране на брака – държавата не
регулира брака (т.нар. граждански брак), а само признава всеки брак,
сключен съгласно изискванията на различни религиозни общности,
регистрирани в страната (т.нар. църковен брак, съществувал и в България
до около средата на миналия век), структурата на брака в повечето
европейски държави се определя централизирано. Конституцията и
законите на страната определят кой брак е валидният брак, обозначаван
като „граждански брак“. В този смисъл е и чл. 4, ал. 1 от действащия
български Семеен кодекс, според който: „само гражданският брак,
сключен във формата, предписана от този кодекс, поражда последиците,
които законите свързват с брака“. Съгласно чл. 4, ал. 2 СК религиозният
обред няма правно действие. До 2000 г. съществуваше престъпен състав,
според който свещенослужител, който извърши религиозен обред за
бракосъчетание, без да е сключен преди това брак по надлежния ред, се
наказва с лишаване от свобода до една година и с обществено порицание –
чл. 176, ал. 3 (отм., ДВ, бр. 51 от 2000 г.) НК.
В чл. 46, ал. 1, изр. 1 от Конституцията на Република България бракът
се определя като „доброволен съюз между мъж и жена“. Подобна е
дефиницията за брак – легална или доктринерна, в повечето европейски
държави. Такава е и дефиницията, от която изхожда Грийн. От нея е видно,
че бракът не е „полово неутрален“ тъй като изисква притежаването на
различен пол – мъжки и женски, от брачните партньори. Това изискване е
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същностна част на брака. Брак може да се сключи само между лица от
различен пол.
Възражението на Грийн за сексуалната неутралност на брака се отнася
до сексуалната ориентация на брачните партньори. Макар и дефиницията
на брака да изисква лицата да са от различен пол, тя не поставя определени
изисквания (а и дори да ги поставяше, държавата не би в състояние
ефективно да следи за спазването им) относно тяхната сексуална
ориентация. Така граждански брак биха могли да сключат помежду си не
само хетеросексуален мъж и хетеросексуална жена, но и: хетеросексуален
мъж и хомосексуална жена, хомосексуален мъж и хетеросексуална жена,
както и хомосексуален мъж и хомосексуална жена. И в трите последни
случая – след като телесния пол на брачните партньори е различен (мъжки
и женски), особеностите на сексуалната им ориентация няма да се
отразяват върху валидността на брака. Бракът ще бъде действителен и ще
поражда своите правни последици. В този смисъл гражданският брак, така
както е дефиниран по настоящем, е неутрален с оглед сексуалната
ориентация на брачните партньори.
Въпреки това именно сексуалната ориентация е причината за
обособяването на един сравнително нов правен институт като вид сурогат
(заместител) на брака – гражданското партньорство. Макар и допуснато
именно с оглед на хомосексуалните двойки2, гражданското партньорство
поставя изисквания отново единствено по отношение на пола на
сключващите го лица: те трябва да бъдат лица от един и същ пол. Без
юридическо значение с оглед валидността на гражданското партньорство
е тяхната сексуална ориентация. Това означава, че гражданско
партньорство могат да сключат помежду си не само двама хомосексуални
мъже (две хомосексуални жени), но и: хомосексуален мъж с
хетеросексуален мъж, хомосексуална жена с хетеросексуална жена,
хетеросексуален мъж с хетеросексуален мъж и хетеросексуална жена с
хетеросексуална жена. Последните четири случая ще бъдат напълно
валидни юридически граждански партньорства, независимо от
сексуалната ориентация на партньорите. Така, подобно на гражданския
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брак, за гражданското партньорство е релевантен телесният пол на
партньорите, а не тяхната сексуална ориентация. Тогава въпросът, който
поставя Лесли Грийн е: защо разграничаваме гражданския брак от
гражданското партньорство като две алтернативни форми за признато
осъществяване на хетеросексуална (при гражданския брак) и
хомосексуална (при гражданското партньорство) ориентация. Оказва се, че
сексуалната ориентация, с която се аргументира разграничението
граждански брак – гражданско партньорство, всъщност е ирелевантна при
преценката за валидността на тяхното сключване. Гражданският брак като
„крепост на хетеросексуалността“ може да се окаже „пълен“ с лица с
хомосексуална ориентация.
2. Гражданският брак е начин за взаимно посвещаване, а не
инструмент за възпроизводство
Имплицитно съобразяване на сексуална ориентация произтича от
предпоставяната цел на брака. Но каква е целта на брака? Тази цел найчесто се посочва като репродуктивна3,4. Възпроизводството на партньорите
изисква те да бъдат от различен пол (възможност за възпроизводство) и да
имат хетеросексуална ориентация (желание за възпроизводство)5. Подобна
цел обаче не е обявена изрично в българското законодателство. В
разпоредбата на чл. 46, ал. 1, изр. 1 КРБ не е посочена някаква цел на брака
като доброволен съюз между мъжа и жената. Акцентът е поставен върху
доброволния характер на този съюз. Въпреки това „хетеросексуалността“
на брака произтича именно от имплицитно свързваната с него цел –
осигуряване на възпроизводство на двойката. Именно възпроизводството
на брачните партньори като цел на брака обосновава признаването му от
държавата като особен вид (брачно) партньорство – партньорство за
възпроизводство. Ако обаче целта на гражданския брак е
възпроизводството, възразява Лесли Грийн, то тогава трябва да откажем
възможността за сключване на такъв на всички жени в менопауза (т. нар.
„следменопаузиални бракове“), както и на лицата на смъртен одър (т. нар.
„бракове на смъртно легло“). Такива бракове обаче могат да бъдат
сключвани напълно валидно. Разглеждането на възпроизводството като
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цел на брака инструментализира последния, давайки му цел, която се
намира извън него.
Лесли Грийн предлага едно по-различно разглеждане на брака, което
според него в по-голяма степен отговаря на съвременното разбиране за
партньорството между съпрузите. Бракът е специфична форма на взаимно
посвещаване („отношение на посвещаване“, “relationship of commitment”)
на две лица, което няма правно релевантна цел извън самото себе си6. Става
въпрос за особен „вид приятелство“ (“sort of friendship”), за признаването
на което от държавата е достатъчно наличието на валидно изразена от
лицата съгласие-заявление за взаимно посвещаване. Сключването на брак
може да има различни цели: сексуални, психологически, финансови,
имиграционни,
застрахователни,
наследственоправни,
дори
“приключенски” и пр., но те не се изследват при преценката на валидността
му. Те са правно ирелевантни и признаването на партньорството като
граждански брак не зависи от тяхното изследване. Така например напълно
валиден ще бъде и един „брак-приятелство“, в който съпрузите не желаят
да имат деца (т.нар. „брак, освободен от деца“), както и „бракът-сделка“,
сключен като средство за придобиване на определени имуществени блага
(т.нар. „брак по сметка“). И в двата случая лицата могат да се съгласяват
да сключат брак помежду си, независимо от осъществяването на
сексуалните отношения и без каквото и да е намерение за създаване на
потомство.
Взаимното посвещаване и партньорството могат да съществуват
фактически и без каквато и да е правна санкция. Защо тогава, пита Лесли
Грийн, хората желаят сключването на граждански брак? Защото
гражданският брак е подкрепа (“kind of support”, “rigth way to support
them”), която държавата, правната система и общността като цяло оказват
на една специфична човешка връзка7. Самото юридическо признаване на
връзката вече е подкрепа за нея. Важният въпрос е коя връзка между
лицата държавата следва да подкрепи, като я признае за валиден
граждански брак, и с каква аргументация трябва да направи това? Дали
това трябва да бъде връзката между мъж и жена, която води до създаване
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и отглеждане8 на общо потомство (независимо от сексуалната ориентация
на страните, определящ е телесният пол и способността за зачеване,
износване и раждане на дете)? Или пък хетеросексуалната ориентация,
изискваща не само полов акт между лица от различен пол, но и
“подходящо” желание за участие в сексуален акт с партньор от
срещуположния пол (каквото изискване към гражданския брак по
настоящем не се поставя)? Или пък връзката на взаимно посвещаване,
извън което партньорите не преследват някаква друга цел? Именно третият
отговор е този, който Грийн подкрепя. Според него истински човешкото в
(гражданския) брак е именно взаимното посвещаване между две човешки
същества, които се заклеват в съществуването на специфична връзка
между тях и искат тя да бъде призната и разпознавана от другите като брак.
Един от аргументите на Грийн срещу запазването на двойния режим
„граждански брак-гражданско партньорство“ се отнася до разпознаването.
Дори и правните последици на гражданския брак и на гражданското
партньорство да бъдат изцяло изравнени, Грийн смята, че паралелното им
съществуване ще представлява форма на недопустима („лоша“)
дискриминация,
тъй
като
самото
терминологично
различие
дисквалифицира гражданското партньорство – то винаги е “втора ръка”
партньорство, сурогат, изключение от основния тип партньорство, каквото
е гражданският брак. Където и да отидем по света, когато посочим едно
лице за наш съпруг, това ще бъде лесно разбираемо. Въпреки културните
различия „бракът“ („брачното партньорство“) се разпознава като
специфични и интензивна връзка между две лица. Дали обаче ще е налице
разпознаване, ако например кажем в някоя по-консервативна страна, че с
едно лице сме сключили гражданско партньорство. Новостта на правната
фигура на гражданското партньорство и неговата непознатост в редица
държави ще попречат за разпознаването на естеството на връзката между
двете сключили го лица.
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Определящо за Грийн при гражданския брак следва да бъде не
възпроизводството, като цел извън самото сключване на брака
(инструментализиране на брака), а взаимното съгласие на лицата да се
посветят един на друг (бракът като цел сам по себе си). В този смисъл той
цитира неколкократно латинската сентенция “Nuptias non concubitus sed
consensus facit”: това, което прави бракът, е съгласието, а не сексуалният
акт (коитусът). Същата идея може да бъде открита и в текста на чл. 46, ал.
1, изр. 1 КРБ, където бракът-съюз между мъж и жена, е определен не със
своята възпроизводствена цел, а със своята доброволност, т.е. през
съгласието на сключващите го лица. Ако доброволността е определяща
(“not coitus but consensus”), продължава Грийн, то защо тогава съгласието
на лицата не е достатъчно, за да се признае граждански брак, а е
необходимо и съобразяване на техния пол? Защото въпреки липсата на
изрично посочване на възпроизводствена цел на брака, тя продължава да
се предполага имплицитно в механизма на неговото социално оправдание
и юридическо признаване. Ако съгласието е определящо, а целта и мотивът
остават лични и правно ирелевантни, то тогава хомосексуален мъж може
да сключи брак не само с хетеросексуална/хомосексуална жена, но и с
хомосексуален/хетеросексуален мъж, тъй като не сексуалната връзка
между тях е определяща за тяхното партньорство, а желанието им за
взаимно посвещаване. Точно така по действащото българско
законодателство за валидността на брака се изследва единствено телесния
пол (който трябва да е различен за двете лица), но не и тяхната сексуална
ориентация (тя може да съвпада, но и да се различава). Но след като не се
изследва сексуалната ориентация, защо се изследва телесният пол? Тук
може да се възрази, че сексуалната връзка най-често е част от
посвещаването при брака и нейната липса и най-вече споделянето й с друг
биха накърнили естеството на акта на взаимно посвещаване (неслучайно
изневярата е разглеждана исторически като едно от най-тежките брачни
провинения). Грийн смята, че преценката относно естеството и
значимостта на посвещаването трябва да бъде оставена изцяло и
единствено на взаимно посвещаващите се лица и да не се изследва
(проверява) от държавата, когато последната признава връзката между тях
за граждански брак.
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Именно взаимното посвещаване, макар и това да не се посочва от
Грийн, може да обясни принципа ца моногамността – възможността за
валидно съществуване към всеки отделен момент само на един граждански
брак9. Особеното естество на “посвещаването” при брака предполага
неговата неделимост – в определен момент то може да бъде направено само
в полза на едно лице. “Споделянето” на посвещаването между няколко
партньора отнема от него онази особена интензивност на
взаимодействието, което дава основание за признаването му не просто като
правна сделка, а като отделна правна фугира, характеризираща се с редица
неимуществени аспекти, какъвто представлява гражданският брак. Може
би това е причината за обстоятелството, че в статията си Грийн не обсъжда
полигамията, макар и да я споменава веднъж (осма страница) като форма
на брак, който се практикува в човешките общности и се разпознава
социално (и юридически) в някои от тях. Изискването за моногамност
може да бъде обяснено не толкова чрез възпроизводствената цел на брака
(напротив, тази цел изисква полигамност, защото чрез едновременното
сключване на няколко брака ще осигури максимално реализирането на
целта „възпроизводство“), а през тезата за брака като взаимно посвещение.
Нека наречем това (Грийн не го прави) брачен монотеизъм – посвещаване,
което изисква своята изключителност и именно чрез нея е достойно да бъде
безусловно признато, включително признато без условия относно пола на
извършващите го лица. Другият партньор не е вещ, който да бъде придобит
чрез сключването на брака (както може да бъде разглеждан бракът в
древното римското право – там „потърпевша“ е жената10). Ние не можем
да си пазаруваме брачни партньори, макар и потребителското мислене да е
отворило вратите към ерата на вещния политеизъм. Именно признаването
на другия като абсолютен партньор и пълното му приемане в едно
уникално отношение на посвещаване, изисква моногамност на брачната
връзка.11
3. Доктрината за консумацията на брака не е същностен белег на брака
Доктрината за консумацията на брака не е възприета от българското
законодателство. Исторически нейната поява би могла да се обясни с
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принципната неразтрогваемост на християнския брак в Европа и
желанието на някои привилегировани особи (най-често крале и
благородници) да сменят брачния си партньор, за да си осигурят
(официален, легитимен) наследник. Неконсумирането на брака е
основание за неговото анулиране – единствената възможност за
прекратяване на един вечен съюз между мъж и жена, оправдано от
невъзможността съпрузите да постигнат възпроизводствената цел на този
съюз. В доктрината за консумацията на брака може да се търси зачатък на
идеята за прекратяване на брака, която днес се е развила до система от
основания за развод на съпрузите и за унищожаване на брака между тях.
Въпреки това тази доктрина има силни традиции в страни с англосаксонска
правна система, където консумацията на брака се определя като
“проникване във вагината на пениса в достатъчна дълбочина и с
достатъчна продължителност, за да достави удоволствие на опитващия“ (с.
15). Не е необходимо актът да доставя удоволствие и на двамата партньори.
От друга страна, съзнателният отказ на единия от партньорите да участва
в сексуален акт с другия не е по правило основание да се допусне
анулиране на брака. Предположението е, че той винаги може да си промени
желанието – важно е да съществува потенциална възможност за
консумация на брака.
Изхождайки от приложимостта на доктрината за консумацията към
брака в правото от англосаксонски тип, Грийн представя два аргумента
защо тази доктрина не може да бъде използвана като основание за
недопускане на еднополовите и полово неутралните бракове.
От една страна, посочва Грийн, ако пожелаем това и положим
достатъчно усилия, лесно бихме могли да развием и приложим доктрината
за консумация и при браковете между лица от един и същ пол (чрез
признаване като „консумация“ и на друг тип „прониквания“). При
браковете между партньори от различен пол, но и с различна сексуална
ориентация, например: между хомосексуален мъж и хетеросексуална жена,
доктрината за консумацията дава положителен резултат – между такива
лица е напълно възможна консумация на брака. Друг е въпросът, че те (или
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поне единият от тях – хомосексуалният мъж) не желаят сексуална връзка
помежду си, предвид своята сексуална ориентация. Така доктрината за
консумацията сочи валиден брак и в случаите на брак между лица от
различен пол и различна сексуална ориентация, а може да бъде приложена,
с лека модификация, и в случаите на брак между лица от един и същ пол,
включително с еднаква или с различна сексуална ориентация.
От друга страна, доктрината за консумацията, след признаването на
други основания за прекратяване на брака, търпи упадък. Нейното
съществуване е тясно свързано с възпроизводствената (репродуктивната)
цел на брака: след като брачните партньори не могат да консумират брака,
те няма да могат да постигнат репродуктивната му цел (друг е въпросът че
днес, те биха могли да направят това и чрез една „медицинска
консумация“, каквато представляват процедурите по асистирана
репродукция). След като не могат да постигнат възпроизводство в брака,
то следва да им се даде възможност да искат анулиране на брака, за да
потърсят друг партньор, с който да постигнат желаната цел. Такава е
логиката на доктрината. Става въпрос обаче именно за възможност, която
брачните партньори могат да осъществят, но могат и да не реализират.
Консумацията, посочва Грийн, не е същностна характеристика на брака,
тъй като последният може валидно да продължи и при липса на
консумация, ако и двамата брачни партньори приемат това. Липсата на
консумация не е основание за нищожност (абсолютна недействителност и
изначална невалидност) на брака, а само възможност по искане на някой
от брачните партньори връзката между тях да бъде анулирана (“doctrine of
nullity”).
Един специфичен случай от практиката демонстрира ясно
настъпилите промени в доктрината за консумацията, която все повече се е
отдалечавала от идеята за репродуктивната цел на брака и постепенно се
превърнала в, нека го нарека, юридически запъртък. Става въпрос за
съдебно решение, в което се отказва анулиране на брака поради
неконсумирането му, тъй като жената отказвала да участва в сексуален акт
с мъжа си, освен при използването на презерватив. Съдът е отхвърлил иска
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на мъжа, тъй като е приел, че и в този случай – при възможност за
сексуален контакт с презерватив, също има консумация на брака. В този
случай консумация е преднамерено нерепродуктивна. Този пример,
показва, че доктрината за консумацията се е откъснала от репродуктивната
интерпретация на брака и се е превърнала по-скоро в своеобразна
„общност на гениталиите“ (“membra genitalia” – по израза на Кристиян
Волф12). В този смисъл следва да се разбира и посочената от Грийн „догма
за едната плът“ (“one-flesh dogma”) – консумацията е способността на
лицата да се превърнат в “една плът”, т. е. да слеят телата си, включително
чрез (през) своите гениталии.
4. Възражения и няколко заключителни думи
Изхождайки от посочените три основни аргумента, Грийн настоява
гражданският брак, който към настоящия момент е сексуално неутрален –
за валидността му е без значение сексуалната ориентация на сключващите
го лице, да стане и полово неутрален – за валидността му да е без значение
телесният пол на сключващите го лица. Това би било утвърждаване на
гражданския брак като форма на посвещаване, която зависи изцяло от
волята (съгласието) на партньорите, а не от някаква принадена от
държавата репродуктивна цел. Полът не може да бъде пречка пред
извършването на граждански брак като форма на взаимно посвещаване –
нещото, което е най-важно в концепцията за брака като човешки феномен.
Тезата на Грийн за брака като посвещаване, може да бъде разколебана в
две посоки.
От една страна, ако гражданският брак е посвещаване, то той би
следвало да бъде невалиден, ако липсва такова посвещаване, а то само се
симулира с оглед постигането на друга цел. Това би било
инструментализиране на самото посвещаване – нещо, срещу което Грийн
възразява, когато критикува възпроизводствената цел на брака13.
Държавата трябва да признава граждански брак само тогава, когато
установи наличието на действително посвещаване. А това изисква да се
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определи съдържанието на онова посвещаване, което държавата признава
за граждански брак. Така възниква въпросът: какъв точно тип посвещаване
следва да се признае за граждански брак? Достатъчно ли е само
обещанието за такова посвещаване, дори и когато лицата знаят че
(нежелаят и) нямат да го изпълнят и всъщност преследват други цели
(финансови, емиграционни и пр.)? Трябва ли при преценката за
валидността на брака да се изследва естеството на посвещаването, след
като то е определящо кои връзки държавата да подкрепи?
От друга страна, ако гражданският брак е посвещаване, то той следва
да бъде допуснат и между роднини, например: между брат и сестра, между
двама братя, между две сестри, между родител и дете? В последния случай
притесненията от дублиране на „родителското посвещаване“ със
„съпружеското посвещаване“ могат да се отхвърлят с това, че те се
осъществяват последователно във времето. До настъпването на
пълнолетието на детето водещо е „родителското посвещаване“, а след това
същите лица могат да се свържат в друга форма на социално партньорство,
каквото е „брачното посвещаване“. Дори и да съществува известно
припокриване при паралелното съществуване на двете форми на
посвещаване, това не само, че не би ощетило никоя от страните по
партньорството, а напротив – би им осигурило още по-интензивно и
пълноценно посвещаване. И така: ако наистина бракът е „просто“
посвещаване, то тогава какво би ни попречило да признаем брак и между
роднини? Срещу кръвосмешението се възразява най-често с опасения от
генетични заболявания, т.е. през репродуктивната цел на брака. За да се
избегне подобна възможност, роднините, които искат да сключат (полово
неутрален) брак могат да се лишат фактически (с подходяща медицинска
интервенция) от способност за зачеване и/или от детеродна способност, но
дори и тогава: ще признаем ли възможността за сключване на брак между
тях?
Въпросът за съотношението между двата компонента на брак:
емоционално-духовната връзка между партньорите (бракът като „съюз на
сърцата и душите“) и сексуалната връзка между партньорите (бракът като
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„телесен съюз“), се поставя от Партрик Лий и Робърт Джордж в тяхната
книга Conjugal Union. What Marriage Is and Why It Matters14. Те дефинират
брака като „ексклузивно и перманентно посвещаване“, като „дълбоко
персонално посвещаване на друго човешко същество“ („посвещаване да
споделяш живота си с друг, включително физически, сексуално,
емоционално и духовно“), съчетано с „високо публично празнуване на
идеала за взаимност, приятелство, интимност, вярност и семейност“,
„посвещение в общ ярем“, “съюз на хомота“ и в този смисъл „съ-пружески
съюз“ (“con-jugal union” – етимологично препращащ към “common
yoke”)15. Според тях бракът-посвещаване може да бъде обяснен или като
романтичен съюз или като прокреативен съюз, като и в двата случая той е
свързан с „продължаването“ („разширяването“) му до съвместно
отглеждане на общи за съпрузите деца (семейство). Децата не са
определящи за посвещаването между съпрузите (бракът има стойност сам
по себе си, независимо от репродуктивността), но са естествено
продължение на техния съюз. Бракът като съюз е по същността си (по
необходимост) и двете: и любовта между съпрузите, и възможността за
създаване и отглеждане на деца. От юридическа гледна точка взаимното
посвещение между съпрузите е много повече от договор, но никога не е помалко от това.
„Телесният съюз“ (“bodily union”) не е само „съюз на телата“ (“union
of bodies”), а въплъщение на един съюз на личности (“union of persons”,
“union of selves”), осъществаващ се на множество нива (“multileveled
unity”). В брака мъжът и жената напълно се обединяват един друг във
всички изменения на своето съществуване (“fully united to each other in all
dimensions of their being”). Едновременното съществуване на няколко
брачни съюза, води до липса на взаимност (“lack of mutuality”), до
фаворизиране на някой от партньорите и до овъншностяване на брачните
съюзи, включително – до свеждането им до икономически уговорки
(“economic arrangements”). Брачното посвещаване, за разлика от
приятелството, е тотално, пълно посвещаване – посвещаване за тотално
споделяне на живота между съпрузите (“commitment to a total sharing of
their lives”), основано на осъществения между тях „телесен съюз“.
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Нетелесните аспекти на брачния съюз между лицата са продължение на
техния органичен съюз (р. 60). Когато лицата отделят (дисоциират)
сексуалния акт от останалите аспекти на техните личности, те третира
телата си като чисто външни инструменти (“mere extrinsic tools”).
Оттук – и специфичната роля на сексуалния акт в брачния съюз.
Патрик Лий и Робърт Джордж разглеждат сексуалния акт в брака не само
като символ и знак на взаимното посвещаване на съпрузите, нито само като
размяна (взаимно подаряване) на удоволствие, а и като начин за създаване
на един реален, биологичен (органичен) съюз (“one-flesh union”). С оглед
на своето възпроизводство човешките същества са недостатъчни
биологични организми. Субект на въпроизводството не е нито един от
съпрузите по отделно, а мъжът и жената като съюз (“subject of the action is
the male and the female as a unit”). Сексуалният акт е обединяващ акт, в
който мъжът и жената се „завършват“ един друг (“complete each other”) и
стават един биологичен организъм (с оглед на репродуктивната функция)
– това предопределя и моногамността на брака (екслузивността на връзката
между съпрузите). Бракът е съюз, който „осъществява“, „изпълнява“
(“fulfill”) сключващите го лица именно като мъж или жена. Сексуалният
акт подновява и въплъщава протичащият на множество нива брачен съюз.
Един прокреативен акт, какъвто е сексуалния акт, може да актуализира
само един прокреативен (репродуктивен) по своята същност брак.
Сексуалният акт няма само и единствено репродуктивна цел, а периодично
актуализира вече направеното взаимно посвещаване между съпрузите.
Децата са конкретният плод и израз на взаимното посвещаване и на
биологичния съюз на съпрузите. Те са дар от въплътената връзка между
мъжа (съпруга) и жената (съпругата). Бракът е съюз, който реализира
потенциала на съпрузите да се свързват по начин, който е способен да
създаде нов човек – дете. Бракът по правило се разраства в семейство.
Крайният извод на авторите е, че бракът е повече от специфичен вид
приятелство (“specific type of friendship”), тъй като включва като централен
свой компонент създаването на биологичен съюз (“biological union”) и
специфичен вид общност (“specific kind of community”), чиято кулминация
е зачеването, раждането и общото отглеждане на деца (р. 55, 56).
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Изразената от Лесли Грийн теза отправя предизвикателство към
основни допускания за брака като социален и юридически феномен,
отговаряйки на определени съвременни искания, но едновременно с това и
минирайки голяма част от ограниченията (забраните), които винаги са
били и все още са основата на брачното право в Западния свят. Лесли
Грийн има своите сериозни възражения и контрааргументи – включително
в лицето на съвсем накратко представените Патрик Лий и Робърт Джордж.
Задълбоченото разглеждане на аргументацията на Грийн налага
преосмисляне и преодоляване или преутвърждаване на разбиранията ни за
гражданския брак, изправен пред ерата на различията и свободата.
Бележки под линия:
1. Вж. Green, L. Sex-Neutral Marriage. – Current Legal Problems, 2011, Volume 64, 1–21.
2. Следва да се има предвид и обстоятелството, че част от хомосексуалните двойки не
желаят връзката им да бъде „легализирана“ като брак, а предпочитат да осъществяват
отношенията си единствено като факт – като фактическо съжителстване, което може да
бъде наречено полубрак, семибрак, който те противопоставят на “пълния брак”,
„холобрака“ (изразът е използван от Петър Горанов в частен разговор, като е подчертано
езиковото сходство между „холобрака“ и „холокоста“). Съвместното живеене е това,
което тези лица желаят, а не ограниченията на юридическия режим на брака. Макар и да
подкрепя отношенията между партньорите (бракът като юридически екзоскелет), бракът
създава и фиксирана рамка на тяхното взаимодействие (бракът като нежелано
ограничение). В този смисъл, както и всеки правен режим, бракът се обвинява за неговата
скованост и неспонтанност, а именно гъвкавостта и спонтанността са в основата на
взаимодействието, което търсят лицата, възразяващи срещу брака. Само по себе си
разпознаването единствено на „моно-сексуалности“ – каквато е както хомосексуалността,
така и хетеросексуалността, е предположено юридическо ограничение. Друго обвинение
срещу брака касае неговия ефект “да изважда” “действия и отношения от тяхната интимна
и общностна среда и да ги прави измерими, заменяеми, евтини“. Вж. Дузинас, К.
Интимност, желания, права. – В: Критически погледи към човешките права. С., 2014, с.
47. Лесли Грийн разглежда единствено случаите, в които бракът е желан и търсен като
юридическо признаване и подкрепа.
3. Вж. Николчев, Д. Брак, развод и последващ брак в православната църква. Канонично
изследване. С., 2006, 110-111. Макар че целта на християнския брак е “раждането”
(“продължение на човешкия род”), той остава тайнство, което е възможно само между две
лица (монотеизъм). Възпроизводството не е на всяка цена, а „монотеистично“ ограничено
в рамките на едно семейство.
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4. Наред с репродуктивната цел, като цел на брака се посочва и осъществяването на
“естественото и първично разпределение на труда” между мъжа и жената. Вж. например
Нойберт, Р. Нова книга за брака. С., 1979, с. 13. Тази цел – като социална, се
противопоставя на възпроизвеждането – като биологична цел на брака.
5. Само в този случай бракът може да осигури “генетично бъдеще”. Вж. Фишер, Х.
Анатомия на любовта. Естествената история на любовта, брака и изневярата. С., 2004, с.
35.
6. Взаимното посвещаване е централна част и от съдържанието на християнския брак. За
обозначаването му като “интимно общуване” и “духовно единство” вж. Краб, Л.
Изграждане на брака. С., 1992, с. 21, 43: “Бог е планирал нашия брак да се превърне в едно
интимно общуване, в което да опитаме истината, че нашите най-съкровени лични
потребности от сигурност и значимост са истински задоволени от Христа” (с. 21); “тази
близост, която е резултат от разкриването пред моята съпруга на най-съкровените страни
на моята душевност, които не разкривам пред никой друг, е главният елемент на
духовното единство” (с. 43).
7. Тази връзка трябва да е „достатъчно добра“ (“good enough”) по свой собствен и
уникален начин, за да заслужава правна закрила. Вж. Green, L. Sex-Neutral Marriage. –
Current Legal Problems, 2011, Volume 64, p. 13.
8. При възприемане на този подход, бракът между лица от един и същ пол следва да се
допуска единствено с оглед отглеждането (осиновяването) на изоставени деца или на деца
без родители – само в този случай съюзът между лица от един и същ пол ще служи за
“продължаване на човешкия род” и поради това ще заслужава държавна защита: макар и
да не са създали общо потомство, съпрузите от един и същ пола ще подпомагат
отглеждането на следващо поколение хора. Това разрешение обаче влиза в конфликт с
притеснението относно интересите на детето и последиците от отглеждането му в
„еднополово“ семейство, т.е. от родители, които имат един и същ пол. Допълнително
възражение срещу това дават Lee, P., R. George. Conjugal Union. What Marriage Is and Why
It Matters. NY. 2014, p. 54, които посочват, че алиансът на няколко католически монахини,
създаден с цел отглеждане на осиротели деца, макар и да служи за „поддържане на
човешкия род“, но е брак (никой не го разпознава като брак).
9. За разграничението между „моногамия“ („сключване само на един брак“) и
„моногиния“ („обвързване само с една жена“) вж. Фишер, Х. Анатомия на любовта.
Естествената история на любовта, брака и изневярата. С., 2004, 50-51. На същото място се
посочва: „бракът е само част от нашата човешка стратегия на възпроизвеждане; сексът
извън брака често пъти се явява вторичен, допълнителен елемент от смесената ни тактика
на чифтосване“.
10. Става въпрос за т. нар. „брак с манус“, при който властта на мъжа над жената се
придобивала чрез coemptio (прехвърляне на властта от бащата на жената към нейния
съпруг), usus (едногодишен съвместен живот) или конфареация (религиозен акт,
извършван в присъствието на десет души свидетели и с участието на жреци, при който
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Лесли Грийн – за сексуално/полово неутралния брак
едновременно със сключването на брак се прехвърляла и фамилната власт върху жената
в полза на нейния съпруг или на неговия баща (pater familias). Вж. подробно Андреев, М.
Римско частно право. С., 1992, 182-185, където се посочва и постепенният упадък на
мануса.
11. Бракът във Вавилон – една от най-древните брачни регулации, е моногамен.
Изключение се допускало единствено за фактическото съжителстване на мъжа с неговата
робиня, но това е така, тъй като робинята има статут на вещ. Вж. Николчев, Д. Брак, развод
и последващ брак в православната църква. Канонично изследване. С., 2006, с. 20.
12. Вж. подробно Йотов, Ст. Употребата на тялото в секса и брака според Имануел Кант.
– Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, достъпна на следния адрес:
http://challengingthelaw.com/biopravo/upotreba-tialo-kant/.
13. За възможността всички мотиви за сключване на брака да бъдат десекрализирани и
представени по един почти циничен начин вж. Вилар, Е. Бракът е неморален. Защо
сключваме брак или за смисъла и ползата от брачните клетви. С., 1996, 170-172. Така
например зад предлога за сключване на брак „Без нея животът ми губи смисъл“, според
посочения автор, се крие мотивът „страх от свободата“.
14. Вж. Lee, P., R. George. Conjugal Union. What Marriage Is and Why It Matters. NY. 2014,
p. 37.
15. Вж. Lee, P., R. George. Conjugal Union. What Marriage Is and Why It Matters. NY. 2014,
p. 38, 39, 41. Тезата за брака като посвещаване се противопоставя на разглеждането на
брака като социален конструкт – всяка общност (култура) създава своя „тип брак“.
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За отговорността на приелия наследството по опис наследник за
наследствените дългове
Васил Петров
[Публикувано на: 08.02.2015 г.]

1. Приемане на наследството по опис
Лицето, в чиято полза възниква право на наследяване, сир. лицето,
комуто се предлага едно наследство, има три различни опции1:
а. да приеме наследството чисто и просто, направо
Това разрешение е най-доброто, когато наследникът е сигурен, че
наследството, което му се е паднало, е „добро“, т.е. активът му превишава
пасива.
б. да се откаже от наследството
Този избор стои пред наследника, когато е сигурен, че наследството
е „лошо“, сир. пасивът на наследството надвишава актива, или ако
наследникът има лични съображения да откаже конкретното наследство.
в. да приеме наследството по опис
Този избор ще бъде предпочетен от наследника, ако се съмнява, че
наследствената маса е несъстоятелна. В такъв случай наследникът,
приемайки наследството по опис, отраничава отговорността си съгласно
чл. 60, ал. 2 ЗН. Същевременно три категории правни субекти ‒ държавата,
обществените организации и недееспособните ‒ приемат наследство
задължително по опис (чл. 61, ал. 2 ЗН). Наследниците с право на запазена
част (низходящи, родители и съпруг) могат да упражнят това си право
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срещу лица, които не са наследници по закон, само ако са приели
наследството по опис (чл. 30, ал. 2 ЗН)2.
Предвид горното е ясно, че хипотезите на приемането на наследство по
опис са многобройни и имат важно практическо значение. В настоящата
статия разглеждам въпроса за отговорността на приелия по опис
наследството наследник за наследствените дългове. Текстът на закона (чл.
60, ал. 2 ЗН), според който наследникът, който е приел наследството по
опис, отговаря само до размера на полученото наследство, не внася
необходимата яснота по въпроса, в резултат на което както в теорията, така
и в съдебната практика са налице различни становища. Обсъждането на
тези противоречиви становища е предмет на настоящата статия.
2. Противоречивите становища в литературата
2.1. Според едното становище, което се споделя от мнозинството
автори в доктрината, при приемане на наследството по опис настъпва
сливане на наследството и на личното имущество на приелия наследството
наследник. Наследникът отговаря за наследствените задължения и с
личното си имущество и следва да търпи принудително изпълнение и
върху това имущество. Отговорността му е ограничена само от размер на
наследството, разбиран като парична оценка, стойност на актива на
същото. За събиране на наследствените дългове кредиторите могат да
прибегнат до изпълнение върху който и да е имот ‒ наследствен или личен
‒ до стойността на наследството3.
2.2. Според другото разбиране при приемане на наследството по
опис не настъпва сливане на наследството и на личното имущество на
приелия наследството наследник. Наследникът отговаря за наследствените
задължения с наследствената мака, като съдебният изпълнител може да
насочва изпълнение само към обекти в тази маса4
И двете групи становища признават, че старото право приема
отговорност на наследника, приел по опис, само с наследствената маса
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(cum viribus hereditatis). Първата група автори обаче приема, че уредбата
по ЗН от 1949 г. се различава от уредбата по отменения ЗН от 1889 г., тъй
като предвижда сливане на наследствената маса и личното имущество на
наследника, като ограничава отговорността на наследника само по
стойност ‒ до стойността на актива на наследството (pro viribus hereditatis),
до която стойност наследникът, приел по опис, е принуден да търпи
изпълнение и върху личното имущество.
Основните два довода на първата група автори в подкрепа на
становището им е, че новата уредба не предвижда възможност наследникът
да изостави наследствената маса в полза на кредиторите на наследството,
за разлика от изрично уреденото в този смисъл право в чл. 222, т. 1 ЗН
(1889), както и не урежда задължение на наследника да даде поръчителство
на кредиторите и на заветниците за стойността на движимите вещи, за
доходите на недвижимите имоти и за цената на частта от ипотекираните
недвижими имоти, която би останала след удовлетворяването на
ипотекарните кредитори, каквото е уреждал чл. 229, ал. 1 ЗН (1889)5.
На тези доводи втората група автори противопоставят
възражението, че законодателят е съхранил изрично правилата за отделно
управление на наследствената маса от наследника, приел по опис,
включително задължението на наследника да управлява имотите с
определена грижа, задължението да даде сметка и забраната за
отчуждаване на имоти от наследствената маса определен период след
приемане на наследството, освен с разрешението на съда; както и
правилата относно определяне на реда, в който наследникът е длъжен да
плаща на кредиторите и заветниците. Всички тези норми биха били
излишни, според авторите, които поддържат второто становище, ако
законодателят бе уредил отговорност pro viribus hereditatis на наследника,
приел по опис6. Приема се, че законодателят е установил отговорност pro
viribus hereditatis единствено за хипотезата, визирана в нормата на чл. 55
ЗН, според която, когато след приемане на наследството се открие
завещание, което не е било известно, наследникът не е длъжен да
удовлетвори заветите по него извън стойността на наследството или ако те
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накърняват неговата запазена част. Нормата визира приемането направо,
при което настъпва сливане на двете имуществени маси ‒ наследството и
личното имущество, поради което и отговорността на наследника се
ограничава стойностно7.
3. Различията в съдебната практика
3.1. Първата група решения на съдилищата приемат, очаквано,
становището на преобладаващото мнение на доктрината. Приема се, че при
предявен иск на кредитор на наследството за наследствен дълг
наследникът по опис може да противопостави възражението, че
отговорността му е до размера на стойността на актива на наследството и
ако получената стойност е по-малка от наследствения дълг, исковият съд
ще бъде принуден да отхвърли иска за разликата; в случай че наследството
се състои изцяло от задължения, исковият съд отхвърля иска като
неоснователен8.
При това становище приемането по опис на наследство, чийто актив е
по-малък от наследствения дълг, има правопогасяващ характер.
Извършеният опис на наследството освен доказателствено значение
(относно това кои обекти влизат в наследството) има и материалноправно
‒ получената оценка на активите на наследството, когато е по-малка от
наследствения дълг, води до намаляване по право размера на
задължението, което съдът може да присъди в тежест на наследника, приел
по опис.
3.2. Втората линия на развитие на съдебната практика приема, че
отговорността на наследника, приел наследството по опис, е cum viribus
hereditatis ‒ наследникът отговаря за задължения в наследството само с
наследствената маса, стойността на активите на наследството е без
значение за отговорността на наследника, като съдът, сезиран с иск на
кредитор на наследството, се произнася единствено до това съществувал
ли е такъв наследствен дълг. Приема се, че приемането по опис е от
значение за изпълнителното производство, а не за исковото ‒ ако в исковия
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процес се установи, че стойността на активите на наследството, определена
при описа, е по-малка от исковата претенция, съдът няма да отхвърли иска
като неоснователен за разликата между двете суми9. При това становище
описът има единствено доказателствено значение за вещите и другите
имуществени права в наследството.
Противоречието в съдебната практита и то по толкова важен въпрос
несъмнено е нежелателно и следва да бъде отстранено колкото се може поскоро. Доколкото по въпроса, предмет на настоящата статия, липсва
постановено решение на върховната инстанция по реда на чл. 290 ГПК10,
уеднаквяването следва да стане именно по този ред. Това според мен е така,
защото решенията на тричленните състави на ВКС по чл. 290 ГПК
принципно съдържат мотиви, в които се посочва правилната съдебна
практика по въпросите, по които е допуснато касационно обжалване.
Именно това обстоятелство в светлината на режима на касационното
обжалване по новия ГПК съществено ги отличава както от решенията,
които постановяват другите съдебни инстанции, така и от решенията на
ВКС, постановени при действието на отменения ГПК. Тези мотиви, макар
и изложени в процеса по решаването на конкретното дело, по
необходимост имат по-общ характер, тъй като изясняват действителния
смисъл на законовата разпоредба и дават принципно разрешение на
поставения правен въпрос, приложимо при разрешаване на сходни казуси
от съдилищата. Решенията по чл. 290 ГПК са задължителни в
тълкувателната си част за долустоящите на ВКС съдебни инстанции по
силата на предоставената на тричленния състав на ВКС институционална
компетентност да уеднаквява практиката, формирана от решения на
въззивните съдилища и решения на Върховния съд или на Върховния
касационен съд, постановени преди влизане в сила на действащия ГПК,
като част от общото правомощие на ВКС да осъществява върховен съдебен
надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища (в
този смисъл мотивите на Тълкувателно решение от 28.09.2011 г. по тълк.д.
№ 2/2010 г., ОСГТК).
4. Моето становище
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Още преди да изложа своето становище и за да снема всяко очакване
у читателя да узнае кое от двете становища споделям, ще посоча направо,
че споделям тезата за отговорност cum viribus hereditatis на наследника,
приел по опис, у нас. Ще се опитам да защитя тази теза.
4.1. Текстът на закона
Чл. 60, ал. 1 ЗН постановява, че наследниците, които са приели
наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено,
съобразно дяловете, които получават. Интересуващата ни ал. 2 на същия
член обаче разпорежда, че наследникът, който е приел наследството по
опис, отговаря само до размера на полученото наследство. Какво
собствено значи този израз?
Дори и автори, които инак възприемат тезата за отговорност cum
viribus hereditatis на наследника, приел наследството по опис, са склонни
да поддържат, че този израз, взет отделно, т.е. тълкуван буквално, сочи на
отговорност на наследника до стойността на активите на наследството11.
Така ли е всъщност?
Думата „размер“ е дадена със следните значения в публикувания по
време малко след приемането на Закона за наследството „Речник на
съвременния български книжовен език“ (Т. III, с. 43)12:
1. Величина, определена с някаква единица мярка (Примери: Размерът на
стаята е 5 на 4 метра. Глоба в двоен размер);
2. Големина, обем, с който се проявява или разпространява нещо
(Примери: Приготовленията... вземаха такива размери. Спекулата бе взела
страхотни размери);

3. литер. Брой на сричките или стъпките в стихове.
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Третото значение е специално и не ни интересува.
Първото значение трудно подхожда на тезата за pro viribus hereditatis.
Наследството като съвкупност от права и задължения13 не се мери с
никакви единици мярка, предварително зададена. Със сигурност и активът
на наследството не е единица мярка на самото наследство, тъй като той е
част, и то хетерогенна на самото наследство14, поради което не може да
бъде единица мярка нито на пасива на наследството, нито на самото
наследство.
Второто значение подхожда в известна степен на тезата, която тук
отричам, доколкото би могло да се мисли, че изразът „отговаря само до
размера на полученото наследство“ се дешифрира като „отговорността се
разпростира в обем до стойността на наследствения актив“. Но мисля, че
такова буквално тълкуване на текста би било пресилено. Видно и от
дадените в речника примери второто значение е по-скоро преносно,
отвлечено. Изобщо аз мисля, че е пресилено да търсим тук буквалното
тълкуване. Преди всичко думата „размер“ не е българска, а руска, у нас тя
е отдавна заета15. Но това не означава, че тя има някакво ясно присъщо,
отдавна утвърдено значение, което е достатъчно за разрешаване на
поставения тълкувателен въпрос.
Напротив, ако законодателят искаше да скъса със старата система на
cum viribus hereditatis отговорност на наследника, приел по опис, по чл. 222
и сл. ЗН (1889) и да възприеме системата на отговорност до размера на
оценката на актива на наследството, той щеше да постанови ясно, че
наследникът отговаря само до „стойността“16 на полученото наследство
или до „стойността“ на актива в наследството. Не мисля също така, че
лесно може да се приеме, че изразът „полученото наследство“ може
автоматично да се дишифрира като „актива в наследството“ или като
„правата в наследството“. Когато законодателят иска да посочи само
„положителната част на наследството“ ‒ актива ‒ той го прави изрично ‒
напр. чл. 66, ал. 2 ЗН.
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4.2. Законодателната воля
Именно последното съображение ‒ липсата на ясно изразена
законодателна воля за възприемане на нова система на отговорност на
приелия по опис наследник ‒ ме кара да смятам, че важи старата система
на чл. 222 и сл. ЗН (1889). Тази воля откривам в следните няколко факта:
4.2.1. На първо място, чл. 222, ал. 1 ЗН (1889) е постановявал, че една от
законните изгоди от приемане наследството по опис е, че наследникът не е
длъжен да плаща дълговете на наследството освен до размер на
стойността на имотите, които е получил. Тези изрази, взети изолирано,
действително са сочели на отговорност pro viribus hereditatis. Така
отговорността на наследника само с наследствената маса е извличана по
тълкувателен път в систематическо тълкуване с останалите разпоредби на
ЗН (1889)17. Напротив, думата „стойността“ е изпусната в чл. 60, ал. 2 ЗН и
това съвсем не следва да се приема за случайност.
4.2.2. На второ място, добре е да се проследи процесът по гласуване и
приемане на ЗН. Законопроектът за нов закон за наследството е
правителствен. Знае се, че той е изработен от комисия от видни български
правници, измежду които проф. Фаденхехт, проф. Венедиков, д-р (тогава)
Меворах и др. Знае се и, че тази комисия е водила протоколи за заседанията
си18, които обаче не са ми достъпни и не ми е известно да са запазени. Така
или иначе, правителственият законопроект, ведно с подробни мотиви, е
готов към 6 октомври 1948 г. и е внесен за разглеждане в пленарна зала на
втората сесия на VI-то Велико народно събрание на 29 декември 1948 г.19.
В проекта сегашният чл. 60 ЗН е със същата номерация и с абсолютно
идентичен текст, т.е. приетият чл. 60 ЗН в двете му алинеи има
съдържанието, което авторите на правителствения законопроект са
вложили в него. Нещо повече, в мотивите на законопроекта изрично се
сочи, че по ал. 1 на разпоредбата наследникът „отговоря неограничено с
всичките си имущества. Тази отговорност обаче може да бъде ограничена
до размер на полученото наследство, това може да стане само когато
наследството се приеме по опис“. Очевидно е противопоставянето между
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отговорността при приемането на наследството направо ‒ която е с всички
имущества на наследника, и отговорността при приемането на
наследството по опис ‒ която е и следва да бъде само с наследствената
маса. Още в същото заседание от името на Законодателната комисия при
Великото народно събрание са предложени редица важни изменения и
допълнения на правителствения законопроект, голяма част от които биват
възприети от събранието. Конкретно относно приемането на наследството
по опис законодателната комисия предлага допълване на правителствения
законопроект с няколко положения от стария ЗН (1889), неоправдано
пропуснати в законопроекта. Предвижда се възможност за продължаване
на срока на наследника за приемане по опис на наследството. Прецизира
се стандартът на грижа, която наследникът, приел наследството по опис,
следва да полага при управлението на наследството. Възстановява се
правилото, че по молба на кредитор или заветник съдът може да определи
реда и начина, по който наследникът, приел по опис, да плаща на
кредиторите и заветниците. Възстановява се и правилото, предвиждащо
обратни искове на кредиторите на наследството срещу заветниците при
изчерпан актив на наследството. На следващото заседание на Великото
народно събрание ‒ на 3 януари 1949 г. ‒ е гласуван окончателният текст
на Закона за наследството20, в който са отразени предложенията относно
приемането по опис, направени от законодателната комисия.
При нито едно от двете четения не е изразено становище от никого,
че се утвърждава различна от дотогава действащата система на
отговорност cum viribus hereditatis на наследника, приел наследството по
опис.
4.2.3. Третият факт, който ме кара да мисля, че законодателната воля
е била да запази действащата система на отговорност cum viribus hereditatis
на наследника, приел наследството по опис, е статията-преглед на проф.
Фаденхехт „Новият Закон за наследството“21. В тази статия, с която проф.
Фаденхехт запознава четящите юристи в тогава единственото у нас
юридическо списание с новия Закон за наследството и новостите в него,
заслужаващите за отбелязване новости, която професорът маркира, в
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областта на приемането на наследство по опис, са, че описът се извършва
по правилата на Закона за гражданското съдопроизводство, а не по
специални правила, че управлението на наследника на наследството следва
да става с грижа, каквато наследникът полага за своите работи, както и, че
са изоставени различията за приемане по опис между наследник, който е
във владение на наследството, и такъв, който не е22. И нито дума за това,
че новият закон урежда отговорност pro viribus hereditatis на наследника,
приел по опис. Това е показателно и за законодателната воля, тъй като
текстът на чл. 60, ал. 2 ЗН е идентичен с текста в правителствения проект,
а той е изработен от комисия, в която е участвал самият проф. Фаденхехт.
4.3. Процесуални проблеми
Целите на тази статия надхвърлят обсъждането на ползите и
недостатъците от едната или другата система на ограничена отговорност
на наследника, приел наследството по опис. Има и страни, които
възприемат системата за отговорност pro viribus hereditatis23. Има и
значително повече страни, които възприемат системата на римското
право24 ‒ включително Франция25 и Германия26. Тук ще се огранича само
до някои практически проблеми на тезата за отговорност на наследника,
приел по опис, и с личното имущество до стойността на наследството и
ползи от системата, която аз поддържам, че ЗН урежда, с оглед на
действащото процесуално законодателство у нас.
Според тезата за отговорност pro viribus hereditatis описът освен
доказателствено значение има и материалноправно ‒ ако получената
оценка на актива на наследството е по-малка от наследствения дълг, то той
се погасява за разликата, поради което и исковият съд ще следва да
отхвърли за тази разлика иска на кредитора. Освен това тази теза поставя
интересния от практическа гледна точка проблем за съдбата на
наследствените дългове в случаите, когато има множество кредитори,
вземанията на които поотделно не надвишават размера на актива на
наследството, но сборът на които го надвишава, по какъв начин ще се
разпредели отговорността. Съобразно чл. 78, ал. 3 ГПК съдът ще присъди
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при частично отхвърляне на иска разноски в процеса и в полза на
наследника пропорционално на отхвърлената част от иска. Но аз не виждам
защо трябва да премираме наследник, приел наследството по опис, за това,
че е оспорвал съществуването и изискуемостта на наследствения дълг. При
системата на cum viribus hereditatis съдът ще уважи изцяло иска на
кредитора на наследството, след като е доказано съществуването на
наследствения дълг и неговата изискуемост, а описът няма да има никакво
значение за исковия процес. Той ще интересува само изпълнителния
процес, в който съдебният изпълнител ще може да изпълнява
принудително само върху обекти от наследството. Така съдебният процес
по установяване съществуването и изискуемостта на наследствен дълг ще
приключва по-бързо, а ответникът няма да има възможност да усложнява
същия с възражения за стойността на наследствената маса, чието
установяване по размер и по обекти, които влизат в нея, понякога може да
отнеме много повече време и усилия, отколкото установяването на
наследствения дълг.
Втори процесуален проблем на отричаната de lege lata система е, че
очевидно за да ограничаваме по този начин отговорността на наследника
до една парична оценка на активи от наследството в опис, законът следва
да съдържа редица подробни правила за това как се прави тази парична
оценка, както и да гарантира и участието на всички кредитори на
наследството. Правилата на глава петдесет и втора от ГПК не ми се струват
достатъчни в това отношение. Така например чл. 556, ал. 1 ГПК вр. чл. 554,
т. 2 ГПК дава право да иска извършване на опис на кредитор с
изпълнителен лист, поради което кредиторът, чието вземане не е облечено
в изпълнителна форма, ще трябва да предяви иск и да иска приемането на
наследството по опис в рамките на исковия процес, макар и наследникът
да не оспорва наличието на такъв дълг. Законът не урежда нарочна
процедура, по която кредиторите на наследството да бъдат уведомени за
описа и за възможност да атакуват извършената оценка на активите на
наследството. Законът не предвижда и възможност лични кредитори на
наследника да искат опис на активите на наследството. При системата на
отговорност pro viribus hereditatis несъмнено и личните кредитори на
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наследника имат интерес наследственото имущество да бъде изцяло
описано и правилно оценено.
На трето място, придаването на материалноправно значение на
извършения опис води и до правна несигурност в хипотезата на чл. 61, ал.
2 ЗН. Посочените правни субекти ‒ държавата, обществените организации
и недееспособните ‒ приемат наследство задължително по опис, но затова
пък за тях сроковете за приемане по опис по чл. 61, ал. 1 ЗН не важат27.
Това означава, че месеци, а понякога и години след откриване на
наследството може да бъде съставен опис на същото. Но очевидно
стойността на недвижимите и движимите вещи и на другите имуществени
права се мени през времето, понякога значително. Не виждам разумно
оправдание да подчиняване съдбата на кредиторовото вземане на
произволна във времето оценка на една имуществена съвкупност.
Очевидно, най-разумно би било активите на наследството да бъдат
оценявани към момента на откриване на наследството, защото по фикцията
на чл. 48, изр. 2 ЗН наследството се придобива от този момент. Но глава
петдесет и втора от ГПК не предвижда възможност за извършване опис и
оценка на активи към минал момент, а и практически това би било
затруднително.
Посочените практически проблеми допълнително ме карат да
отхвърля тезата за отговорност pro viribus hereditatis на наследника, приел
наследството по опис.
5. Заключение

В заключение искам да подчтертая, че уредбата на отговорността на
наследника, приел наследството по опис, по отношение на дълговете на
наследството, действително е по-скоро оскъдна, но според мен не бива при
това положение да спекулираме относно въвеждането на система на
отговорност, която нито е целяна от авторите на Закона за наследството,
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нито следва от ясния текст на закона и води до редица процесуални
проблеми. Въпросът обаче е отворен както за по-нататъшна дискусия в
доктрината, така и за постановяване на задължителна съдебна практика на
върховната инстанция в гражданското правораздаване.
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[Публикувано на: 22.02.2015 г.]

Петър Топуров

I. Увод
Още с влизането в сила на Закона за наследството през 1890 г. за
„заемодавците на тогова, който се е отрекъл в ущърб на техните права“,
в чл. 204 се установява възможността „да добият разрешение от съда да
приемат наследството, което се пада на длъжника им, от негово име и
на место него“. При „добиване” на разрешение отричането се
унищожавало „за в полза на заемодавците, и то до такъв размер,
доколкото е вземането им“. Редакцията е рецепция от чл. 788 ФГК. След
влизането в сила на Закона за наследството от 29 април 1949 г. правилото
от стария ЗН е възпроизведено, но със съществени различия от
първообраза си, а именно:
Чл. 56. (Попр. – ДВ, бр. 41 от 1949 г.) (1) Кредиторите на лицето,
което се е отказало от наследството, могат да искат унищожението на
отказа в своя полза, доколкото не могат да се удовлетворят от имуществата
на наследника.
(2) Искът може да се предяви в едногодишен срок от узнаването за
отказа, но не по-късно от три години след отказа.
До средата на осемдесетте години на XX в. вниманието на правната
теория върху този иск е силно замъглено. В периода 1984–1985 г. сред
страниците на правните списания се появяват три статии относно въпроса
следва ли чл. 56 ЗН да се възпроизведе в граждански кодекс1. В тях
преобладава становището, че при съставянето на граждански кодекс искът
от чл. 56 ЗН не би следвало да намери своето място там. И наистина искът
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от чл. 56 ЗН няма своето проявление в практиката и се среща дотолкова,
доколкото е необходимо да се разграничи от исковете на кредиторите на
наследодателя.
От настояща гледна точка искът от чл. 56 ЗН започва да получава
своя реален практически смисъл. Кредиторите на наследниците длъжници
започват да се обръщат към неговите възможности все по-често, и то с
особено внимание през последните години. Този извод се подкрепя от
множеството водени дела, свързани с упражняването на иска, някои от
които намерили своя завършек в съдебни актове на ВКС, други – на пониско ниво2. Съдебната практика по чл. 56 ЗН придобива значителни
количества, но за съжаление зрението на правната теория към този иск в
последните десетилетия остава слабо и като цяло в исторически план
твърде скромно.
Независимо от набралата скорост в приложението на чл. 56 ЗН от
страна на практиката, от гледна точка на правилното тълкуване настоящата
му редакция се намира някъде в нищото, в тесните граници между
свободата на наследника да се откаже от правото на наследяване и
възможността на неговите кредитори да искат обявяването на този отказ за
относително недействителен спрямо тях. Откриването на наследство и
възникването на право на наследяване представлява своеобразно
установяване параметрите на свободата в правото, тъй като е съпроводено
с възможността за наследниците да приемат наследството на своя
наследодател или да се откажат от възникналото по отношение на тях
право на наследяване. Реализирането или не на тази възможност зависи от
волята на наследниците. При реализирането на тази възможност чрез
извършването на отказ от право на наследяване кредиторите на наследника
длъжник биха могли да поискат от съда обявяване на относителна
недействителност на този отказ спрямо тях, стига да не могат да се
удовлетворят от имуществото на наследника длъжник.
Настоящата редакция на чл. 56 ЗН е недовършена, но и
несъвместима със системата на приемането на наследството. При
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осъществяването и уважаването на възможността, която дава тя, бихме
били изправени не само до засягане свободата при отказ от право на
наследяване, но и до засягане като цяло на правото на наследяване, но и
съвкупността от наследствени правоотношения въобще. Това засягане е
(не)нужната крачка, която превръща чл. 56 в принуда, гарантираща
реализирането на право, което не притежава необходимите качества.
Събуденото приложение на чл. 56 ЗН при сегашната му проблемна
редакция, както и липсата на сериозни правни наблюдения над него са
главните инициатори за избора на настоящия проблем. Работата си поставя
за цел да очертае проблемите и да се опита да даде решението им, така че
правото да бъде повече свобода, отколкото принуда.

II. Предпоставки за уважаване на иска по чл. 56 ЗН
От една страна, за да се постигне възможността, предоставена от чл.
56 ЗН, е нужно наличието на открито наследство и възникнало право на
наследяване. Тези въпроси са обширно разгледани от правната теория,
поради което няма да бъдат особен обект на внимание от настоящата
работа. От друга – самата разпоредба дава предпоставки за уважаването на
иска, които ще бъдат разгледани по-долу.
1. Лице, което (алтернативно) …
Лицето може да бъде физическо лице, наследник по закон или на
което е завещана дробна част от имуществото на наследодателя. То може
да бъде и юридическо лице, на което е завещана дробна част от
имуществото на наследодателя. Само за тези лица възниква право на
наследяване. Чл. 56 ЗН е неприложим по отношение на физически или
юридически лица, на които е завещано конкретно имуществено право,
защото те биха имали качеството заветници, а не наследници.
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1.1. се е отказало изрично от право на наследяване и този отказ е
действителен
Съдебната практика установява, че приложението на чл. 56 ЗН
предполага наличие на действителен отказ от наследство3. Действителен
отказ от право на наследяване би могъл да направи само дееспособно лице,
стига отказът да бъде цялостен, а не частичен, под условие или срок. За
такъв отказ бихме могли да приемем и отказа, направен при спазване на
правилата относно особените наследници4.
Бихме могли да разграничим две хипотези на изричен отказ от
право на наследяване – първата по чл. 52 ЗН, а втората – по чл. 51 ЗН:
- изричен отказ по чл. 52 ЗН;
В този случай имаме формален акт по установен в закона ред. Призованият
наследник да се е отказал изрично от правото на наследяване по реда на чл.
49, ал. 1, а именно – с писмено заявление до районния съдия, в района на
който е открито наследството, както и вписване в особена за това книга.
Този тип отказ не може да бъде устен.
- изричен отказ по чл. 51 ЗН.
В тази хипотеза имаме няколко собствени предпоставки:
Първата е в две алтернативи:
а. да има искане от заинтересовано лице до районния съдия за определяне
на срок на наследника, в който да се произнесе дали приема наследството
или се отказва от правото си на наследяване, и да има призоваване на
наследника; или
б. да има заведено дело срещу наследника.
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Втората собствена предпоставка е определянето на наследника на
срок, в който да се произнесе дали приема наследството или се отказва от
него.
Третата е да има изричен отказ, т.е. наследникът да е изявил
желанието си да се откаже от правото на наследяване, което се отбелязва
в протокола по делото, препис от който се изпраща за вписване в особената
книга по чл. 49, ал. 1.
При недействителен отказ (нищожен или унищожен), ответникът
длъжник следва да докаже недействителността на отказа. В този случай
въобще не би могло да се говори за приложение на иска5. От друга гледна
точка при липса на приемане отказът може да се извърши по всяко време,
дори и след изтичането на солиден срок след възникване правото на
наследяване.
1.2. е изгубило правото на наследяване по чл. 51, ал. 2 ЗН
В случая отново има налице първата и втората собствена предпоставка
от чл. 51, но разликата е в третата – тук лицето, което има право да
наследява, не изявява желанието си да се откаже от правото на
наследяване в рамките на срока, определен му от съда, в който може да го
изяви. С изтичането на срока, лицето изгубва правото да приеме
наследството.
2. Това лице да има кредитор/и и той/те да не може/могат да се
удовлетвори/ят изцяло от неговото имущество
2.1. Това лице да има кредитор(и)
Всъщност, макар че чл. 56 ЗН говори за „кредитори”, редно е да
приемем, че и един кредитор е достатъчен, стига да са налице останалите
предпоставки на разпоредбата. И именно това е по-честата хипотеза – един
кредитор да предяви иска по чл. 56, а не няколко6.
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Кредиторът трябва да докаже само качеството си на кредитор.
Съдебната практика дава отговор на въпроса, как може да стане това7.
Достатъчно доказателство е представянето на изпълнителен лист,
установяващ парични задължения на ответника. Не е нужно да се
представят други доказателства от типа на такива, които установяват
образувано изпълнително дело по този изпълнителен лист.
Качеството кредитор трябва да е възникнало преди отказа от право
на наследяване. В противен случай това право не би било част от
имуществото на длъжника, а оттам и нещо, от което този кредитор да може
да се удовлетвори, защото той не би могъл да иска обявяване на
относителна недействителност спрямо нещо, от което не може да се
ползва.
2.2. Този/тези кредитор/и да не може/могат да се удовлетвори/ят
изцяло от имуществото на наследника
Съдебната практика на ВКС приема, че кредиторът ищец не следва
да доказва тази невъзможност, недостатъчност. Като аргумент за това
становище се посочва фактът, че кредиторът не би могъл да е
категорично наясно с актива на наследника длъжник.
Ответникът длъжник обаче би могъл да възразява, че има
достатъчно имущество, за да удовлетвори изцяло кредитора си. Тези
твърдения са в негова полза и би следвало да ги установи пред съда.
Имуществото на длъжника следва да е от естество, че да може
кредиторът реално да се удовлетвори от него, т.е. следва да се взема
предвид само това имущество, което длъжникът реално притежава, а
именно: 1) права, които са част от патримониума на длъжника, и/или 2)
вземания, които са изискуеми8.
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Отново относно имуществото на длъжника, при разглеждането на
иска съдът следва да прецени и дали собственото имущество на длъжника
е секвестируемо или не, както и дали е достатъчно за удовлетворяване
на всички кредитори на длъжника, които са предявили вземанията си, а
не само на ищците9.
По отношение на първата преценка, когато длъжникът притежава
жилище, следва да бъде съобразена разпоредбата на чл. 444, т. 7 ГПК и да
се прецени дали то е секвестируемо или не. Когато длъжникът притежава
само жилище в съсобственост с бивш съпруг, независимо от неговата
големина и от възможността за обособяването му в два дяла по реда на чл.
39, ал. 2 ЗС, неговата собствена идеална част е несеквестируема, докато
той не се сдобие с друго жилище или идеална част от друго жилище.
Към втората преценка спада съобразяване какъв е общият размер
на вземанията на всички кредитори по изпълнителните дела срещу
ответника и дали притежаваното от него имущество е достатъчно за
удовлетворяване вземането на ищците.
3. Да е/са направил/и искане за обявяване на относителна
недействителност на отказа от право на наследяване или изгубеното
право на наследяване по чл. 51 ЗН в срока по чл. 56, ал. 2, съответно
чл. 92 ЗН
Възможността за предявяване на иска е поставена в зависимост от
следните преклузивни срокове10, като критерий е началният момент на
броенето им11.
3.1. Срокове по чл. 56, ал. 2 ЗН

- тригодишен срок;
Предизвикай правото!
Годишник 2015

418

419

Петър Топуров
Генерално правило с абсолютен срок, след който искът не може да
бъде предявен. Началото на срока е осъществяването на юридическото
действие – отказ от наследство, т.е. от постъпване на заявлението по чл. 52
ЗН.
- едногодишен срок;
Относителен срок – той може въобще да не започне да тече, тъй като
кредиторите могат въобще и да не узнаят за отказа през тези три години от
извършването му. Съдебната практика определя узнаването като
фактическо достигане до знанието на определено лице на факти и
обстоятелства, осъществили се вече (преди това) в действителността.
Оттук бихме могли да дадем и конкретно понятие на узнаването на отказа
от кредиторите като момента, в който фактически достигне до знанието
на кредитора на действително извършения отказ от право на наследяване
от страна на длъжника.
Практиката изрично приема, че съществуващата възможност за
узнаване не е равнозначна на самото узнаване. В частност като пример
се дава, че постъпването по изпълнителното дело на представено от трето
лице доказателство за отказ от право на наследяване не е равнозначно на
узнаване, ако до знанието на кредитора не е фактически достигнало това.
Като примери за действително узнаване се посочват случаите, при които
отказът от право на наследяване е съобщен от съдия-изпълнителя на
кредитора или достигане на факта, че е извършен отказ от право на
наследяване, до знанието на кредитора по друг начин.
С действителното узнаване започва да тече този едногодишен срок,
стига да има достатъчно време в рамките на генералния срок. Тежестта на
доказване на узнаването на отказа е за длъжника (чл. 154, ал. 1 ГПК)12.

3.2. Срок по чл. 92 ЗН
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Този срок визира хипотезата на извършен отказ от наследство,
открито преди влизането на ЗН от 29 януари 1949 г. В Закона за
наследството от 1889 г. липсва срок на сходния иск по чл. 204. С
приемането на ЗН от 1949 г. се появява нуждата от идентичност на
уредбата, поради което се създава и разпоредбата на чл. 92 ЗН. Нейните
правни последици са, че по отношение на тези откази от право на
наследяване, които са извършени преди влизането на настоящия ЗН,
началото на тригодишния срок по чл. 56 ЗН от 1949 г. е влизането на ЗН в
сила, т.е. 29 април 1949 г.
4. Легитимация
Активно легитимиран да предяви иска по чл. 56 ЗН е/са кредитор/и
на наследника длъжник, за когото реално е възникнало право на
наследяване. Пасивно легитимиран, от своя страна, е наследникът
длъжник.
В случая интерес предизвиква въпросът дали искът би могъл да се
предяви от кредитор на наследник длъжник, който е придобил правото на
наследяване, но би могъл да го упражни под условие, че наследниците,
които са придобили реално правото на наследяване, го упражнят чрез отказ
от наследство. Може би пред кредиторите на този наследник би била
възможността да поискат от районния съдия по реда на чл. 51 ЗН
наследникът с право на наследяване, което реално може да упражни, да му
се определи срок, „за да заяви дали приема наследството или се отказва
от него”. И евентуално при заявен отказ този кредитор по същия ред би
могъл да поиска от длъжника си да заяви дали приема или отказва. При
отказ – чл. 56 ЗН.

Провокира и друг въпрос: дали кредиторите на наследник длъжник,
който е единствен наследник от определен ред, отказал се от право на
наследяване, и приели наследството наследници от следващ ред, биха
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могли да упражнят иска от чл. 56? Ако наследник с реално право на
наследяване приеме наследството, то условното право на наследяване на
останалите наследници се погасява, а при обратната хипотеза би трябвало
също да се погасява. От гледна точка последиците на иска, то по-скоро пак
би следвало да приемем, че чл. 56 ЗН би могъл да послужи и на такива
кредитори. Защото той има за последица относителна недействителност.
За останалите наследници и трети лица правото на наследяване си остава
погасено.
За кредиторите на наследодателя се отваря възможността за
установителен иск за приемане на наследството или недействителност на
отказа.
III. Правни последици при уважаване на иска от чл. 56 ЗН
При уважаването му искът по чл. 56 ЗН има действие само в
отношенията между длъжника и кредитора, който е предявил иска, но
не и по отношение на трети лица, спрямо които направеният отказ от
наследство е действителен. Действието е само между страните по
делото13.
1. По отношение отказа от право на наследяване
Чл. 56 ЗН дава възможност на кредиторите да поискат от съда
обявяване на относителна недействителност на направения отказ от
право на наследяване. Разпоредбата говори за унищожаване, но в случая
няма основание за унищожаване на отказа, няма порок на волята.
„Правните последици на отказа от право на наследяване се пораждат по
отношение на трети лица, но не могат да се противопоставят на
определени трети лица, защото засягат по неблагоприятен начин техни
имуществени интереси“14. В случая засегнати са кредиторите на
наследника длъжник, тъй като се е отказал от едно свое имуществено
право, и отказът при упражняване на иска не би произвел правните си
последици по отношение на тях.
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Относителната недействителност е в полза на поискалия
кредитор, а не на всички кредитори на длъжника наследник. С
уважаването на иска за кредиторите отказът като че ли не е направен15.
Тоест относителната недействителност настъпва като последица от
съдебно решение, с което се уважава предявен от кредитора конститутивен
иск. Последица е, че по отношение на кредитора наследникът се счита
носител на правото на наследяване и той може да се удовлетвори от него.
Относителната недействителност в случая защитава интересите на
кредиторите на наследника длъжник.
Последица на отказа от право на наследяване е, че с него се
препятства възможността в патримониума на длъжника да постъпи
имущество, което да послужи за удовлетворяване на кредитора16.
Обявяването не е цялостно, а само дотолкова, доколкото е необходимо да
покрие потребността за удовлетворение на кредиторите, които са
участвали в делото17.
2. Частично приемане на наследството
Не на последно място се поставя въпросът, дали уважаването на
иска от чл. 56 ЗН има и друга последица – възникването на такова
положение, като че ли наследникът е приел такава част от
наследството, каквато е необходима за удовлетворяване на кредиторите,
поискали обявяването на относителната недействителност.
Съдебната практика утвърждава тълкуването, че при наличие на
достатъчно друго имущество, в рамките на изпълнителния процес
длъжникът може да направи избор кое имущество да предложи за
удовлетворяване на кредитора и изпълнението може да се насочи
върху него, а не непременно върху наследственото имущество по
унищожения отказ от наследство. По този начин се дава възможност на
кредитора да събере вземането си и от наследственото имущество на
ответника18. Цитираната съдебна практика говори за наследственото
имущество, достатъчно за удовлетворяване на кредитора, вече като част
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от имуществото на наследника длъжик, след като той може да насочи и
върху друга част от своето имущество принудителното изпълнение.
От своя страна, Кръстю Цончев приема, че при уважаване на иска
по чл. 56 ЗН наследникът не приема наследството – действието на
уважаването е възможността кредиторът да осъществи принудително
изпълнение върху наследственото имущество. Това становище сякаш е
по-близо до формулировката от настоящата редакция на чл. 56 ЗН.
Отказът остава действителен за останалото в наследството
имущество и по отношение на непредявилите този иск кредитори и всички
трети лица19.
Макар теорията и практиката да приема за даденост наличието на
тази последица, би било редно да се направи критика относно прецизността
на формулировката от чл. 56 ЗН. Старият ЗН и ФГК са по-коректни в това
отношение. И в двата нормативни акта се съдържа изрична
формулировка, че наследството се приема. Чл. 244 от стария ЗН говори
за добиване „разрешение от съда да приемат наследството, което се
пада на длъжника им, от негово име и на место него”. С оглед на принципа
за свободата на правните субекти при участието им в гражданския живот
при формирането и изявяването на воля, при избора на правни последици,
които да породят, настоящата редакция на иска от чл. 56 или няма място в
системата на българското наследствено право, или има нужда от
своевременното ú допълване. В противен случай сме изправени пред
хипотезата на погазване на един от основните принципи на нашето
гражданско право, и то без наличие на категорична законова разпоредба,
която да го предвижда ясно и недвусмислено.

3. Други проблеми по отношение задълженията от наследството.
Останалите наследници, приели наследството, и кредиторите на
наследодателя
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В този ред на мисли, въпреки че съдебното решение, с което се
уважава искът от чл. 56 ЗН, има действие между страните по делото, то
неговите последици биха могли да засегнат и наследството, евентуално и
останалите наследници.
Утвърдаваща се практика е, че с уважаването на иска от чл. 56 ЗН,
такава част от наследството се счита приета от наследника длъжник,
доколкото кредиторите му не могат да се удовлетворят от неговото
имущество. От тази гледна точка наследството като съвкупност от
прехвърлими имуществени права и задължения, които наследодателят е
притежавал към момента на неговата смърт, променя своя състав.
Кредиторите биха използвали нужната част от правата, за да удовлетворят
своите вземания.
Проблемите биха дошли в две насоки. На първо място, проблем
възниква от гледна точка на това, дали с частичното приемане на
наследството се приемат не само нужните на кредиторите права, но и
съответстващите им задължения. Още по-проблематично би било, ако
задълженията в наследството са повече от правата. На свой ред,
трагедията би била пълна, ако преди това останалите наследници са
приели наследството, мотивирани от отказа на наследника длъжник.
При липсата на изрична уредба и наличието на непълна и обща
разпоредба на чл. 56 ЗН, отговорите на тези въпроси са повече от
смущаващи. Например, ако приемем, че заедно с правата от наследството
следва да считаме, че по отношение наследника длъжник преминават и
съответстващата част от задълженията от наследството, би се получило
разрешение в полза на кредиторите на наследника длъжник, но
същевременно в ущърб на кредиторите на наследодателя, които ще
изгубят възможността да се удовлетворят от тази част от правата.
Съвсем не по-малко озадачаваща би била хипотезата, ако приемем,
че по отношение кредиторите на наследника длъжник се считат приети
само правата. Какво би станало със съответстващите им задължения?
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Може би биха преминали към останалите наследници, които са приели
наследството. Ако го приемат след уважаването на иска по чл. 56 ЗН,
ситуацията би била малко по-приемлива, тъй като те може би биха знаели,
че част от правата на наследството са били „използвани”, за да се
удовлетворят кредиторите на наследника длъжник. Но ако това се е
случило преди това? Би ли следвало задълженията да останат за тях? Тези
възможни проблеми също предизвикват неистовата жажда за своето
изрично уреждане (за (не)възможното разрешение на тези въпроси вж. V.
Има ли място чл. 56 ЗН в системата на българското наследствено
право?).
IV. Характер на иска
1. Становищата
При действието на стария ЗН от 1889 г. П. Венедиков застъпва
становището, че чл. 204 ЗН е приложение на Павловия иск, т.е., че са нужни
и общите предпоставки на Павловия иск – че отказът трябва да уврежда
кредиторите, да има пречки да се удовлетворят и да е направен със
съзнание, че ще бъдат увредени.
При действието на новия ЗН възгледите на правната теория са
двупосочни. От една страна, А. Кожухаров смята, че отказът от право на
наследяване е отменимо действие по реда на чл. 135 ЗЗД, конкретизация на
чл. 135 ЗЗД. От друга – Христо Тасев счита, че чл. 56 ЗН съдържа в себе си
идеята на чл. 133 и чл. 135 ЗЗД20. Това становище намира привърженици и
в по-ново време21.
В съдебната практика намират проявление възгледите, че имаме
съотношение между общ (чл. 135 ЗЗД) и специален иск (чл. 56 ЗН); чл. 135
не отменя чл. 56; че е специален конститутивен иск22, развитие на идеята
на чл. 133 ЗЗД – цялото имущество на длъжника, включително и това,
което би получил по наследство, да служи за удовлетворение на кредитора.
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За момента преобладаващото мнение е, че чл. 56 ЗН не е нито
разновидност на чл. 134 ЗЗД, нито на чл. 135 ЗЗД23. Настоящата работа
счита, че е редно да се присъединим именно към становището, че чл. 56 ЗН
е специфично правно явление. За аргументиране на това становище ще
послужат долните разграничения.
2. Разграничение между чл. 56 ЗН и чл. 134, респективно чл. 135 ЗЗД
Чл. 56 ЗН

Чл. 134 ЗЗД

Общо:
Упражнява се длъжниковото право (да приеме наследството)24.
Разлики:
Не е за бездействие, може би освен в При бездействие
хипотезата на мълчалив отказ от право
на наследяване, но и там не е чисто
бездействие
Кредиторът не може да се удовлетвори Има заплаха за удовлетворяването на
от длъжниковото имущество25
кредитора
Не намира приложение, ако се касае за
упражняване на право, зависещо от
чисто личната преценка на длъжника

Чл. 56 ЗН

Чл. 135 ЗЗД

Общо:
Наличие на действие, с което се намалява наличното длъжниково имущество
Последица е обявяване на относителна недействителност
Увреждащо кредиторите правно действие
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Разлики:
Няма
субективен
елемент, Има субективен елемент. Изисква се
субективното отношение е без значение знание за увреждането от страна на
длъжника, а при възмездни сделки – и от
неговия контрахент
Наличие на още една последица – за Само обявяване
кредиторите на наследника сякаш се недействителност
създава положение, като че ли
длъжникът им е приел наследството,
доколкото
е
нужно
за
удовлетворяването им
Само при отказ
наследяване

от

право

на

относителна

на За извършени от длъжника действия, с
които уврежда кредиторите

V. Има ли място чл. 56 ЗН в системата на българското наследствено
право?
С оглед гореизложеното в ч. III, т. 2 и т. 3 се очертават три
възможности пред бъдещето на чл. 56. Най-лесната от тях би била да го
оставим да си съществува така, както си е сега – проблемен и непълен. Подобрите възможности са две – или да бъде премахнат от системата на
българското наследствено право, или да бъде изменен към по-добро.

1. Чл. 56 ЗН би могъл да намери своето приложение в обществения
живот
Макар и най-трудна от трите възможности, настоящата работа
подкрепя именно третата. Аргумент на това становище е позицията, че чл.
56 ЗН би могъл да намери приложение в определени житейски хипотези,
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при които липсата му би създала развитието на естествена
несправедливост. Такъв би бил случаят, при който баща изоставя
семейството си без да дава издръжка, който скоро става наследник, но се
отказва и наследството отива при сестра му. Нима майката не би
почувствала по-голяма справедливост в правото, ако има възможността от
чл. 56 ЗН? С оглед на нарасналите разводи или живеещите фактически като
съпрузи, но без брак мъже и жени в последните години, хипотетичното
приложение на чл. 56 ЗН е видимо. А дори и държавата да плати
издръжката по реда на чл. 152 СК, нима защо и тя да няма още една
възможност да си получи даденото26?
2. Проблемите на настоящата редакция на чл. 56 ЗН и възможните им
решения
2.1. Противоречие с принципи на гражданското и наследственото
право
Много от авторите говорят за чл. 56 ЗН като за разпоредба, която
поощрява незачитането на личния и нравствен отпор от страна на
кредиторите на наследника длъжник27. Това становище обаче сякаш
забравя доста голямата вероятност и кредиторите да си имат семейство,
жена и деца, за чиято грижа и подкрепа мислят, в съответствие с
принципите на семейното право (чл. 2, т. 7 СК).
В част от правната литература се посочва, че чл. 56 ЗН е априори в
противоречие с принципите на семейното право. В ч. III, т. 3 вече бе
споменато, че той противоречи не само на тях, но и на общия принцип от
гражданското право за свобода на участие в гражданския живот. От друга
страна, той влиза в конфликт и с принципите за равноправие и закрила на
най-близките роднини на наследодателя.
Това произтича от неизрично уредения въпрос какво става със
задълженията, които съответстват на правата, от които биха се
удовлетворили кредиторите на наследника длъжник. Защото
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алтернативните последици от отговора на тови въпрос са, че или ще бъдат
във вреда на останалите наследници, приели наследството, или за
кредиторите на наследодателя, тъй като имуществото на техния длъжник е
намаляло. Ако приемем, че задълженията отиват при наследниците, приели
наследството, това би поставило неравенство между тях и наследника
длъжник, тъй като той „би получил“ само право/а без задължения.
За да избегнем тези конфликти, бихме могли да подходим с поизчерпателна уредба на горните въпроси. Противоречието с принципа за
свобода на участие в гражданския живот би могла да се преодолее с
изричното уреждане на изключението на тази свобода, а именно като
правна последица на иска от чл. 56 ЗН не само обявяването на относителна
недействителност на отказа от право на наследяване, но и кумулативната
последица кредиторите „да получат разрешение от съда да приемат
наследството от името и вместо своя длъжник, доколкото не могат
да се удовлетворят от имуществото му“.
От друга страна, конфликтът с принципа за закрила на най-близките
роднини на наследодателя би могъл да намери своето проявление, на първо
място, чрез приложимост на чл. 56 ЗН само при наследство с множество
права и малко задължения, тъй като приелите наследството наследници
не биха били засегнати по този начин от поемането на задълженията, които
съответстват на правата, от които ще се удовлетворят кредиторите на
наследника длъжник. По този начин не само и равенството не би било
засегнато неимоверно, но и кредиторите на наследодателя биха били къдекъде по-спокойни за своето удовлетворение.
Настоящата редакция на чл. 56 ни изправя пред избора кой да води
в този не особено приятен танц между правните принципи. И е настъпил
моментът да се даде отговор на въпроса, кои от тях да са водещи в нашето
общество.
2.2. Задълженията, съответстващи на правата,
удовлетворяват кредиторите на наследодателя
Категория:
Семейно и наследствено право
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Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство?

По отношение хипотезите на наличие на други наследници биха
могли да се обособят две хипотези. Първата от тях е тази, при която те са
приели наследството след удовлетворяване иска на кредиторите. В
такъв случай, за да е сигурно, че те биха разбрали за състоянието на
наследствената маса, би било разумно да се предвиди задължение за
наследника длъжник, но и за кредиторите му да им съобщят за
предявяването на иска по чл. 56 ЗН. Така те биха били защитени,
знаейки, че при евентуално приемане на наследството биха могли да
последват съответните правни последици, а именно да отговарят
неограничено за задълженията от наследството. Те биха получили и двойна
защита при приложимост на чл. 56 ЗН само по отношение наследства,
чиито права са сравнително повече от задълженията28.
Втората хипотеза създава значително повече проблеми. Става
въпрос за ситуация, при която останалите наследници са приели
наследството преди да има отказ от право на наследяване от
наследника длъжник и изведнъж се окаже, че кредиторите на отказалия
се обявяват за относително недействителен спрямо тях този отказ. Би
могло да се предвиди правило, близко до чл. 55 ЗН, а именно тези
наследници да удовлетворят кредиторите на наследодателя само до
стойността на наследството. Предвид предложението правилото на чл. 56
ЗН да се прилага само при наследство, чието съдържание са права, които
значително надхвърлят задълженията, така засягането на кредиторите на
наследодателя, както и на останалите наследници, би било незначително.
И все пак незнанието им би обосновало ограничената им отговорност за
задълженията от наследството.
2.3. Други редакционни корекции на законодателния език
Проблеми създава и изразът, че кредиторите „могат да искат
унищожението на отказа“. Всъщност чл. 56 ЗН по своите правни
последици води до относителна недействителност. За кредиторите
настъпва положение, като че ли отказът от право на наследяване не е
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направен. Няма порок на волята, поради което не можем да говорим за
унищожаване29.
Проблеми поставя и въпросът дали всички имуществени права от
наследството би следвало да имат способността да послужат за
удовлетворяване на кредиторите. Правата от наследството биха могли да
са всякакви – вещни, облигационни, някои от авторските правомощия,
членствени права в АД. Докато вещните, облигационните, членствените в
АД нямат особено подчертан персонален елемент, то за авторските бихме
могли да предложим те да бъдат изрично изключени от възможността да
послужат за удовлетворяване на кредиторите на наследника длъжник. Те
би следвало да останат за наследниците, приели наследството, които биха
зачитали в най-голяма степен авторските правомощия, свързани в найголяма степен с личността на автора, както и биха останали в неговото
семейство. Така принципът за закрила на най-близките роднини на
наследодателя би намерил проявление.
По-голяма прецизност би имало и ако се замени изразът „отказало
от наследство“ с по-прецизната формулировка „отказало се от право на
наследяване“. Това произтича от факта, че към момента в българското
наследствено право е установена системата на приемане на наследството,
а не системата на отказа, каквато действа до 1949 г. Основна разлика между
тях е, че при настоящата система на приемането, на първо място, с
откриването на наследството наследниците придобиват право на
наследяване. Тоест само възможност да придобият наследството, и то ако
решат да направят това. Оттук винаги има наличие на интервал между
откриването на наследството и придобиване на наследството. В същото
време при отказ от наследство наследникът не се отказва от наследството,
а от правото на наследяване. Другояче би било, ако все още действаше
системата на отказа30. При нея с откриването на наследството
едновременно се счита, че е прието, но наследникът може да се откаже от
наследство. При нея не възниква право на наследяване.
2.4. Сроковете
Категория:
Семейно и наследствено право
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Бихме могли да направим и предложение по отношение
скъсяването на сроковете по чл. 56 ЗН. Към момента това са една година
от узнаването на отказа, но не по-късно от три години от извършването му.
Предвид факта, че чл. 56 ЗН представлява установено изключение от
принципа за безусловност на отказа, би следвало възможността за
предявяването му да бъде по-скъсена във времето, с оглед сигурността на
останалите наследници, както и на кредиторите на наследодателя. Бихме
могли да предложим корекция на сроковете, а именно възможност искът
да се предяви до шест месеца от узнаването, но не по-късно от една
година от извършването.
3. Как би изглеждала бъдещата редакция на чл. 56 ЗН с оглед
гореизложеното?
Чл. 56 (1) Кредиторите на лицето, което се е отказало от право на
наследяване, могат да искат обявяването на относителна недействителност
на отказа в своя полза, както и да получат разрешение от съда да се
удовлетворят принудително от наследственото имущество, доколкото не
могат да се удовлетворят от имуществото на своя длъжник и доколкото
правата в наследството са значително повече в сравнение със
задълженията.
(2) Искът от ал. 1 може да се предяви в срок шест месеца от
узнаването на отказа, но не по-късно от една година от извършването на
отказа.
(3) Ако останалите наследници са приели наследството преди отказа
от право на наследяване, този отказ уголемява техните дялове, но те
отговарят за задълженията, съответстващи на правата, от които ще се
удовлетворят кредиторите на наследника длъжник, само до стойността на
наследството.
(4) Наследникът, по отношение на който е предявен искът от ал. 1,
както и кредиторите му са длъжни да уведомят останалите наследници,
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които все още не са приели наследството, за това предявяване.
Същевременно исковата молба по ал. 1 следва да се впише в особената
книга по чл. 49, ал. 1.
(5) Останалите наследници, които са били уведомени и въпреки това
са приели наследството, отговарят неограничено за задълженията от
наследството, освен ако не са приели наследството по опис.
(6) Правилото от ал. 1 не се прилага за авторските правомощия от
наследствената маса.
Една подобна бъдеща редакция на чл. 56 ЗН би била проява на
принципа на справедливост, тъй като би довела до защита на определени
правни интереси при съчетаване с интересите на останалите правни
субекти. Така чл. 56 ЗН най-накрая би намерил своето място в системата
на българското наследствено право и би се измъкнал от тесните граници
между свободата на отказ от право на наследяване и принудата на
кредиторите.
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СПОРТНО ПРАВО
Спортната федерация – административен орган?

[Публикувано на: 17.05.2015 г.]

Богдан Млъчков

Установено в чл. 44 от Конституцията на Република България (КРБ),
правото на сдружаване представлява основно право на гражданите,
уповавайки се на което, те могат да се обединяват с оглед реализирането
на цели, които, разбира се, се вместват в рамките на закона. Така ал. 2 на
същия член забранява „организации, чиято дейност е насочена срещу
суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията,
към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда,
към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и
организации, които създават тайни или военизирани структури или се
стремят да постигнат целите си чрез насилие“.
Съчетавайки правото на сдружаване на гражданите с
конституционното задължение на държавата за насърчаване на
развитието на спорта (чл. 52, ал. 3 КРБ), законодателят създава специална
правна уредба – Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), както
и Правилник за неговото прилагане (ППЗФВС), които представляват
темела, върху който се основават обществените отношения, свързани със
спорта на територията на Република България.
1. Кратък тактически разбор за спортните организации
Според чл. 4, т. 7 ЗФВС държавата насърчава развитието на
физическото възпитание и спорта, като подпомага, координира, регулира
и контролира дейността на спортните организации, а чл. 8, ал. 3, т. 7 ЗФВС
постановява, че министърът на младежта и спорта подпомага дейността на
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спортните организации, регистрирани като юридически лица с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, за
изпълнение на държавната политика в областта на спорта и социалния
туризъм. От своя страна пък гражданите участват във физическото
възпитание и спорта индивидуално или чрез спортни организации (чл. 5
ЗФВС) – нормата е декларативна и не особено прецизно формулирана, но
въпреки това не съществува спор относно нейната същина.
Тези текстове представляват прелюдия към децентрализацията на
спортната дейност, която е уредена в глава трета от ЗФВС, развиваща
подробно статуса на спортните организации. Като своеобразен преход се
явява разпоредбата на чл. 10, ал. 3, която заявява, че държавата поощрява
създаването и функционирането на спортните организации.
Според чл. 10, ал. 1 ЗФВС спортните организации са юридически
лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационноадминистративна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и
популяризират физическото възпитание и спорта, а ал. 2 на същия член ги
разделя на спортни клубове, спортни федерации и национални спортни
организации. Тези организации приемат и изпълняват програми за
развитието на спорта, изготвени в съответствие с националната програма
за развитие на физическото възпитание и спорта (чл. 10, ал. 4 ЗФВС).
Спортните клубове и националните спортни федерации остават извън
обсега на настоящото изложение, но изясняването на тяхното правно
положение, макар и накратко, е важно с оглед цялостното разбиране за
същността на спортните организации и в частност на спортните федерации.
Според чл. 11, ал. 1 ЗФВС спортните клубове представляват
доброволни сдружения на граждани, регистрирани като юридически лица
с нестопанска цел. Те организират практикуване на различни спортни
дейности, организират и провеждат тренировъчна и спортно-състезателна
дейност, както и спортни състезания, поддържат и ползват спортни
съоръжения, подготвят състезатели и др. (чл. 11, ал. 2 ЗФВС). Чл. 10, ал. 6
ЗФВС, от своя страна, създава задължение за новосъздадените спортни
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клубове в едномесечен срок от придобиване качеството на юридическо
лице да подадат документи за членство в съответните лицензирани
спортни федерации. Това заложено от законодателя задължение не е
самоцел, с оглед разпоредбата на чл. 13 ЗФВС, според която спортните
клубове имат право да осъществяват горепосочените дейности (както
и други – напр. извършване на трансфери на спортисти, притежаване
правата за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на спортни
състезания, организирани от тях) едва след придобиване на членство в
съответната спортна федерация. От друга страна, националните спортни
организации са доброволни сдружения на спортни клубове и/или спортни
федерации, които координират дейността им в определена предметна
област от системата на физическото възпитание и спорта и взаимодействат
с държавата и международните спортни организации при формирането и
осъществяването на националната спортна политика (чл. 15 ЗФВС).
Дори повърхностен анализ на гореспоменатите текстове показва, че
националните спортни федерации са плод на обединението на федерации
и клубове, т.е. техен вторичен продукт. От своя страна пък спортните
клубове не могат да осъществяват дейността, за която са създадени, без да
бъдат регистрирани като член на съответната спортна федерация, без
значение дали са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел
или като акционерни дружества по Търговския закон – възможност,
позволена от чл. 12 ЗФВС при професионалните спортни клубове1.
Безспорният извод е, че федерациите представляват носещата колона в
строежа на спортните организации, съграден от българския законодател.
2. Спортната федерация – плеймейкър на нормативния спортен терен
Съгласно чл. 14, ал. 1 ЗФВС спортните федерации са доброволни
сдружения на спортни клубове по един или сходни видове спорт, които
координират развитието, практикуването и администрирането на
съответния вид спорт на национално ниво на територията на страната и ги
представляват пред държавата и международните спортни организации. Те
се регистрират като юридически лица с нестопанска цел за
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осъществяване на общественополезна дейност (чл. 14, ал. 4 ЗФВС), като
подлежат на вписване в нарочен регистър при Министерството на
правосъдието (чл. 2, ал. 3 ЗЮЛНЦ).
Спортните федерации осъществяват всеобхватна дейност (чл. 19
ЗФВС), като:












регламентират и организират държавните първенства на страната
по съответния вид спорт;
излъчват шампионите за съответните възрастови групи;
удостояват със звания спортисти, треньори и спортни деятели;
разработват и прилагат специфични нормативно-методически и
административни наредби по съответния вид спорт;
селекционират и организират подготовката на националните отбори
и представляват Република България на международни спортни
състезания и форуми;
подготвят специализирани технически и административни кадри по
съответния вид спорт;
санкционират спортисти и длъжностни лица, допуснали използване
на забранени субстанции или забранени методи;
осъществяват спортно правосъдие и спортен арбитраж, приемат
правила за дейността на арбитражен орган към тях, който се
произнася по възникването, спирането, отнемането и
прекратяването на състезателните права и по спорове, определени в
правилниците на федерациите;
предоставят, прекратяват и отнемат състезателните права на
спортистите и притежават правата за реклама, за телевизионно- и
радиоразпространение на спортни състезания, организирани от тях,
като предоставят на договорна основа процент от постъпленията на
спортните клубове – участници в състезанието.

За да реализира целия този процес обаче, всяка спортна
федерация трябва да получи лицензия.
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Лицензията е официално признание и разрешение за
осъществяване на спортна дейност с произтичащите от това права,
задължения и отговорности (§ 1, т. 9 ДР ЗФВС). Спортната лицензия се
издава от министъра на младежта и спорта за срок oт 2 години (чл. 17,
ал. 3 ЗФВС), като спортната федерация получава правото да бъде
подпомагана от държавата и общините за извършваните от нея
общественополезни дейности, да организира и провежда състезания, да
регистрира спортни резултати, да присъжда титли и да определя съставите
на националните отбори и ú е разрешено да изпълнява административни
функции, свързани с регламентиране на съответния вид спорт. Последното
правомощие е от изключителна важност, като то ще бъде предмет на
задълбочен анализ по-долу в изложението.
Съгласно чл. 17, ал. 1 ЗФВС спортна лицензия се издава само на
една спортна федерация по определен или сходни видове спорт, като
федерацията трябва да е регистрирана по реда на ЗЮЛНЦ като юридическо
лице за осъществяване на общественополезна дейност с предмет на
дейност организиране и провеждане на тренировъчен и състезателен
процес по определен вид спорт или по сходни видове спорт. Тя трябва да
се състои от поне 7 спортни клуба, регистрирани в не по-малко от три
административни области на Република България; да е приела правила за
провеждане на състезанията, включени в държавния календар по спорта
или по сходните видове спорт, който развива и управлява, както и правила
за категоризация на членуващите в нея спортни клубове по критерии,
определени в чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗФВС (ППЗФВС).
Детайлно изискванията за придобиване на лицензията се уреждат от
наредба, издадена от министъра на младежта и спорта2.
Ако федерацията не отговаря на изискванията както на ЗФВС, така и
на наредбата за реда на лицензиране, извършва спортна дейност, за която
друга спортна организация има издадена лицензия, извършва дейност,
която не може да бъде определена като спортна, няма приет спортен
календар, няма приет бюджет, има просрочени задължения към държавата
и/или общините или е в производство по несъстоятелност или ликвидация
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или е обявена в несъстоятелност, то министърът на младежта и спорта
отказва издаването на спортна лицензия (чл. 17а, ал. 3 ЗФВС).
Преди изтичането на срока на действащата лицензия спортните
федерации подават документи за подновяването ú, като подлежат на
атестация, която се извършва от специална комисия. Подновяването става
за 4 години, ако федерацията е спазвала приетите от нея правила и
действащото законодателство, ежегодно е провеждала държавни
първенства по съответния спорт, предприела е конкретни мерки за
развиване на детско-юношеския спорт, спазвала е спортната етика и др.
(чл. 17б ЗФВС).
Съгласно чл. 17в, ал. 1 ЗФВС министърът на младежта и спорта
отнема лицензията, в случай че федерацията нарушава ЗФВС или
наредбата за реда за лицензиране; няма приет спортен календар или
бюджет; има просрочени задължения към държавата и/или общините,
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; има
просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и
съоръжения – собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала; е в производство по
несъстоятелност или ликвидация или е обявена в несъстоятелност;
нарушава устава си или незаконосъобразно е разходвала средства,
предоставени по реда на ЗФВС3. Освен това действието на спортната
лицензия се прекратява при писмено изразено желание от страна на
федерация, при прекратяване на юридическото лице или с изтичане на
срока на лицензията, ако тя не е подновена (чл. 17в, ал. 2 ЗФВС).
По този начин законът предоставя на спортните федерации широка
гама от правомощия при организацията и ръководството на различните
дейности, свързани със съответния вид спорт, като изрично говори за
„административни функции“, които се осъществяват от дадената
федерация (чл. 17, ал. 3, т. 3 ЗФВС). За целта се създава разрешителен
режим с главно действащо лице министъра на младежта и спорта, чрез
който се гарантира, че държавата ще възложи изпълнението на публични
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функции само на лица, които, притежавайки необходимия капацитет,
отговарят на изискванията на закона. Едновременно се извършва текущ
контрол4, последица от който може да бъде отнемане на правото на
федерациите да осъществяват дейностите, посочени в чл. 19, ал. 1 ЗФВС.
3. Спор(т)но дерби в съдебната практика
Бидейки натоварени от закона с публични функции в сферата на
спорта, спортните федерации стават предмет на сериозен спор в съдебната
практика
по
отношение
на
въпроса,
дали
представляват
„административен орган“ по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните
разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Този въпрос е от изключителна важност с оглед изясняването на
проблема дали правилниците и наредбите, които федерациите приемат за
регулирането на съответния спорт (чл. 19, ал. 1, т. 5 ЗФВС), представляват
нормативни административни актове по чл. 76, ал. 1 АПК. Така например
чл. 35, ал. 3 ЗФВС оправомощава спортните федерации да приемат
правилник за статута на спортистите аматьори и професионалните
спортисти, който се утвърждава от министъра на младежта и спорта. Освен
това отговорът на въпроса „административен орган ли са спортните
федерации“ е съществен и с оглед определянето на правната природа на
актовете на органите на федерацията, които осъществяват т.нар. „спортно
правосъдие“, заложено в чл. 19, ал. 1, т. 10 ЗФВС.
Според редица актове на Върховния административен съд (ВАС)5,
спортните федерации, бидейки юридически лица с нестопанска цел, не
представляват административен орган по § 1, т. 1 ДР АПК, овластен със
закон да осъществява властнически функции. Така актовете на
управителните им органи не подлежат на обжалване по реда на АПК,
защото постановените решения не могат да се квалифицират като
индивидуални административни актове по чл. 21, ал. 1 АПК, а издадените
въз основа на ЗФВС правилници и наредби – като нормативни
административни актове по смисъла на чл. 75, ал. 1 АПК. Според съда
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съгласно специалната процесуална норма на чл. 25, ал. 6 ЗЮЛНЦ на
съдебен контрол за законосъобразност и съответствие с устава подлежат
само решенията на общото събрание на сдружението.
Считам тази практика за незаконосъобразна поради следните
съображения.
Допълнителната разпоредба на § 1, т. 1 ДР АПК определя като
„административен орган“ не само „органът, който принадлежи към
системата на изпълнителната власт“, но и всеки „носител на
административни правомощия, овластен въз основа на закон“.
Безспорно е, че спортните федерации не принадлежат към системата на
изпълнителната власт (арг. от чл. 19 от Закона за администрацията),
следователно трябва да се изследва дали представляват носители на
властнически правомощия по силата на закон.
Обществените отношения, свързани с физическото възпитание и
спорта, са уредени от ЗФВС. Съгласно чл. 14 ЗФВС, при наличие на
придобита лицензия, спортните федерации координират развитието,
практикуването и администрирането на спорта на територията на страната.
На основание чл. 19, ал. 1, т. 5, т. 9 и т. 10 ЗФВС спортните федерации
разработват и прилагат специфични нормативно-методически и
административни наредби по съответния вид спорт, имат право да
налагат санкции в определени случаи, както и да осъществяват спортно
правосъдие и спортен арбитраж6. Освен това според чл. 17, ал. 3, т. 1
ЗФВС спортната лицензия включва разрешение за спортната
организация да изпълнява административни функции, свързани с
регламентиране на съответния вид спорт.
Анализът на така посочените норми сочи, че спортните федерации
действат като орган по смисъла на чл. § 1, т. 1 от ДР на АПК, доколкото
представляват „носител на административни правомощия (в сферата на
спорта), овластен въз основа на закон (ЗФВС)“.
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От друга страна, с оглед естеството на спортните организации като
частни юридически лица с нестопанска цел, пък макар и за осъществяване
на общественополезна дейност, е важно да се уточни, че по реда на чл. 25,
ал. 4 и ал. 6 ЗЮЛНЦ се оспорват решенията на общото събрание на
сдружението, които касаят организационни въпроси, вътрешните
отношения и отношения с трети равнопоставени лица. Тези разпоредби
обаче не са приложими спрямо актове, издадени от органи на
юридическото лице въз основа на делегирани им от закона властнически
правомощия7.
Следователно актовете, постановени от орган на спортна федерация
в изпълнение на правомощията, делегирани ú посредством ЗФВС,
представляват индивидуални8 (чл. 21, ал. 1 АПК), съответно
нормативни административни актове9,10 (чл. 75, ал. 1 АПК), когато са
налице останалите предпоставки по АПК за наличието на административен
акт, и се обжалват по реда на АПК, а не по реда на ГПК.
Обжалваемостта на тези актове произтича от общата клауза на чл.
120 КРБ, ал. 1, според която съдилищата осъществяват контрол за
законност на актове и действия на административните органи, а ал. 2
допълва, че гражданите и юридическите лица могат да обжалват
всички административни актове, които ги засягат, освен изрично
посочените със закон. В случая са изпълнени всички условия, заложени в
основния закон – спортните федерации действат като административен
орган по смисъла на § 1, т. 1 ДР АПК и издават административни актове,
които засягат права и задължения на граждани и юридически лица
(спортисти, спортни клубове и др.). Чл. 145 АПК11 урежда оспорването на
индивидуалните, а чл. 185 АПК12 – на нормативните административни
актове.
За да се разбере обаче в детайли същината на спортните федерации
като носител на властнически правомощия, делегирани им по силата закон,
трябва подробно да бъде разгледана разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 10
ЗФВС, която възлага на федерациите, получили спортна лицензия, правото
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да регламентират и осъществяват спортно правосъдие и спортен
арбитраж, като приемат правила за дейността на арбитражен орган към
тях, който се произнася по възникването, спирането, отнемането и
прекратяването на състезателните права на спортистите, както и по
спорове, определени в правилниците на федерациите.
В чл. 19 ГПК е предвидена възможност страните да уговорят спорът
им да бъде решен от арбитраж, а общата уредба, приложима към
арбитражните институции, е развита в Закона за международния търговски
арбитраж (ЗМТА). С връчване на арбитражното решение, то влиза в сила и
се ползва с присъщите и на съдебното решение публичноправни последици
– сила на пресъдено нещо и изпълнителна сила, а когато е конститутивно
– и с конститутивно действие. Съобразно арбитражната клауза страните са
длъжни да съобразят поведението си с постановеното от арбитража, да
преустановят спора, като повторното му предявяване, включително пред
съд, се явява недопустимо съгласно чл. 299, ал. 1 ГПК13.
В случая налице е доброволен спортен арбитраж, а постановените
от него решения (приравнени от процесуалния закон на съдебните) не
подлежат на съдебен контрол14. Тези решения обвързват страните и
могат да бъдат отменени само по реда на чл. 47 ЗМТА15.
Извън спортния арбитраж, осъществявайки спортно правосъдие въз
основа на чл. 19, ал. 1, т. 10 ЗФВС, органите на спортната федерация
(общо събрание, управителен съвет, както и други, които са конституирани
чрез устава) издават административни актове, които подлежат на
съдебен контрол от страна на административните съдилища. Важно е
да се отбележи, че за правната квалификация на актовете на органите
трябва да се съди не по наименованието на органа, издал акта, а по
същината му, т.е. в зависимост от делегираното от ЗФВС правомощие,
което се упражнява.
Ако вземем за пример Българския футболен съюз (БФС), откриваме,
че според раздел VII „Спортно правосъдие“ от Устава на БФС, чл. 71, ал. 1
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споровете в системата на БФС се решават от дисциплинарна комисия,
апелативна комисия, лицензионна комисия и апелативна комисия по
лицензирането. Чл. 71, ал. 4 възлага на Изпълнителния комитет на БФС,
т.е. управителният съвет (чл. 30, ал. 2 от Устава), да приеме дисциплинарен
правилник, а чл. 77, ал. 1 от Устава урежда компетентността на
Арбитражния съд към БФС16. Следователно актовете на комисиите по чл.
71, които засягат права или задължения на футболистите, спортните
клубове и др., представляват индивидуални административни актове по чл.
21, ал. 1 АПК, дисциплинарният правилник (както впрочем и другите
правилници на БФС) – нормативен административен акт по чл. 75, ал. 1
АПК, а решенията на арбитража не подлежат на обжалване по
административен ред.
Увличайки се все повече в дебрите на Устава, стигаме до абсурдната
разпоредба на чл. 78, ал. 2, според която футболните клубове, които са
членове на БФС, футболистите, треньорите и другите длъжностни,
служебни или медицински лица и агентите на футболисти не могат да
отнасят за разглеждане пред съдилищата на Република България спорове,
произтичащи от взаимоотношенията им в системата на съюза. Както беше
споменато по-горе, чл. 120, ал. 2 КРБ посочва, че гражданите и
юридическите лица могат да обжалват всички административни
актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон. Не
съществува съмнение, че няма закон, който да прави актовете на
спортните федерации, издадени въз основа на делегираните им от ЗФВС
правомощия, необжалваеми. Разпоредбата на чл. 78, ал. 2 от Устава на
БФС е противоконституционна и не следва да се прилага при евентуално
оспорване на акт на футболния съюз.
Като цяло в уставите на спортните федерации съществува богато
разнообразие от органи, чрез които те осъществяват правомощията си по
чл. 19, ал. 1 ЗФВС. Подобни функции изпълняват:
- Арбитражната комисия към Българската федерация по баскетбол (чл. 23
от Устава на федерацията). Анализирайки ал. 5 от същия член, според
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която комисията „разглежда, решава и тълкува спорове и възражения във
връзка с решения и нормативни актове на БФ по баскетбол и всички нейни
органи, освен тези на Управителния съвет и Общото събрание“, откриваме,
че въпреки наименованието му този орган не представлява арбитраж по
смисъла на ЗМТА. Постановените от комисията решения са
административни актове и подлежат на обжалване по реда на АПК17.
- Дисциплинарната комисия към Българската федерация по тенис (чл. 58
от Устава). Важно е да се отбележи, че според чл. 48, ал. 1 от Устава тя
представлява само консултативно-помощен орган и нейните решения
подлежат на обжалване пред Управителния съвет (чл. 59, ал. 3), като актът,
издаден от последния, подлежи на съдебен контрол по АПК.
- Уставът на федерацията по плувни спортове (чл. 73, ал. 1) урежда като
органи, осъществявайщи спортно правосъдие, дисциплинарна комисия и
арбитражна комисия, като решенията на дисциплинарната подлежат на
обжалване пред арбитражната (чл. 79, ал. 2), а решенията на арбитражната
(в определени случаи) пред Управителния съвет (чл. 79, ал. 3). От друга
страна, решенията на споменатите органи, които противоречат на закона
или устава, могат да се оспорват пред Общото събрание (чл. 80, ал. 1), като
е любопитна разпоредбата на чл. 80, ал. 2, според която „отнасянето към
граждански съд, преди изчерпване на процедурите на спортното
правосъдие се счита за поведение на незачитане на настоящия устав“.
Макар и правилно признавайки възможността за обжалване на свое
собствено основание на актовете на комисиите, уставът бърка, когато
говори за „граждански съд“.
- Според чл. 34, т. 8 от Устава на федерацията по ски санкционирането на
лица, допуснали употреба на допинг и допингови методи в спорта, се
извършва от Управителния съвет на федерацията (правомощие по чл. 19,
ал. 1, т. 9 ЗФВС).
В заключение следва да се подчертае: извършеният нормативен
анализ доказва, че спортните федерации притежават качеството
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„административен орган“ по смисъла на § 1, т. 1 ДР АПК, когато
упражняват правомощията си, възложени им от ЗФВС, но въпреки това
преценката, дали даден акт на спортна федерация представлява
административен акт, трябва да се извършва за всеки конкретен случай
в зависимост от правната природа на акта, наличието на
предпоставките по АПК, както и съобразно структурата на
съответната федерация, установена във вътрешните ú актове.

Бележки под линия:
1. Според чл. 12, ал. 2 ЗФВС професионалните спортни клубове трябва да отговарят на
следните допълнителни условия: изрично да е посочено, че са „професионален спортен
клуб“; да са регламентирали чрез договори правата и задълженията на професионалните
спортисти; едно физическо или юридическо лице да не притежава мажоритарните дялове
или контрола на два и повече професионални спортни клубове, участващи в едно
състезание или първенство; професионалните спортни клубове – акционерни дружества,
да издават само поименни акции. Според § 1, т. 8 ДР ЗФВС професионални спортисти са
лица, за които спортът е основна професия.
2. Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в Република България,
приета с ПМС № 237 от 26.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 87 от 7.10.2008 г., в сила от 7.10.2008
г., изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г.
3. Финансирането по ЗФВС е уредено в глава дванадесета – чл. 57 и следв.
4. Надзорът на дейността на спортните организации се осъществява въз основа на глава
дванадесета „а“ от ЗФВС от инспекторат, който е на пряко подчинение на министъра на
младежта и спорта. Инспекторатът контролира извършваните от спортните федерации
дейности, финансирани от Министерството на младежта и спорта. Служителите от
инспектората имат право да изискват всички необходими документи, свързани с
контролираните дейности, да получават информация и да извършват проверки на място.
5. Тезата се поддържа в Решение № 5217 от 15.04.2013 г. по адм. д. № 7943/2012 г., V отд.
на ВАС, Определение № 12347 от 04.10.2011 г. по адм. д. № 11829/2011 г., V отд. на ВАС,
Определение № 13986 от 24.11.2014 г. по адм. д. № 14195/2014 г., V отд. на ВАС,
Определение № 12117 от 02.10.2012 г. по адм. д. № 11056/2012 г., V отд. на ВАС,
Определение № 14985 от 08.12.2009 г. по адм. д. № 14853/2009 г., V отд. на ВАС,
Определение № 4398 от 14.04.2008 г. по адм. д. № 3261/2008 г., V отд. на ВАС.
6. Така и в Решение № 9425 от 07.07.2014 г. по адм. д. № 15360/2013 г., 5 чл. с-в на ВАС.
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7. Определение № 13623 от 13.11.2014 г. по адм. д. № 14006/2014 г., V отд. на ВАС, както
и Определение № 13370 от 10.11.2014 г. по адм. д. № 12966/2014 г., V отд. на ВАС.
8. Според чл. 21 АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление или
изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на
друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или
задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на
отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. Индивидуален
административен акт е и волеизявлението, с което се декларират или констатират вече
възникнали права или задължения, волеизявлението за издаване на документ от значение
за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да
се издаде такъв документ или отказът на административен орган да извърши или да се
въздържи от определено действие.
9. Според чл. 75, ал. 1 нормативните административни актове са подзаконови
административни актове, които съдържат административноправни норми, отнасят се за
неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие. Същото
важи и за общите административни актове – чл. 65 АПК.
10. Решение № 13387 от 25.10.2012 г. по адм. д. № 9575/2012 г., 5 чл. с-в на ВАС.
11. Според чл. 145 АПК индивидуалните административни актове могат да се оспорват
пред съда по отношение на тяхната законосъобразност, като могат да бъдат оспорени
изцяло или отчасти.
12. Съгласно чл. 185 АПК нормативните административни актове могат да се оспорват
пред съд, като могат да бъдат оспорени изцяло или в отделни техни разпоредби.
13. Решение № 151 от 19.06.2012 г. на ВКС по гр. д. № 553/2011 г., IV г. о.
14. Решение № 151 от 19.06.2012 г. на ВКС по гр. д. № 553/2011 г., IV г. о., Определение
№ 2983 от 15.09.2010 г. на АС – София-град по адм. д. № 5126/2010 г.
15. Чл. 47. ЗМТА гласи: „Арбитражното решение може да бъде отменено от Върховния
касационен съд, ако страната, която иска отмяната, докаже някое от следните основания:
1. тя е била недееспособна при сключване на арбитражното споразумение;
2. арбитражното споразумение не е било сключено или е недействително съобразно
закона, избран от страните, а при липса на избор – съобразно този закон;
3. предметът на спора не подлежи на арбитраж или арбитражното решение противоречи
на обществения ред на Република България;
4. тя не е била надлежно уведомена за назначаване на арбитър или за арбитражното
производство или поради независещи от нея причини не е могла да вземе участие в
производството;
5. решението разрешава спор, непредвиден в арбитражното споразумение, или съдържа
произнасяне по въпроси извън предмета на спора;
6. образуването на арбитражния съд или на арбитражната процедура не е съобразено със
споразумението на страните освен ако то противоречи на повелителни разпоредби на този
закон, а ако липсва споразумение – когато не са приложени разпоредбите на този закон.“
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16. Чл. 77. (1) Споровете между ФК-членове на съюза, футболисти, треньори, съдии,
длъжностни, служебни и медицински лица и агенти на футболисти, произтичащи от
взаимоотношенията им в системата на БФС, които не са включени в изключителната
компетентност на Дисциплинарната и Апелативната комисии, на Лицензионната комисия
и Апелативната комисия по лицензирането, се разглеждат и решават от Арбитражния съд
при БФС.
17. Определение № 13623 от 13.11.2014 г. по адм. д. № 14006/2014 г., V отд. на ВАС.
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ТЪРГОВСКО ПРАВО
Проблеми при представителството на дружеството с ограничена
отговорност
Константин Кунчев
[Публикувано на: 31.05.2015 г.]

1. Правна характеристика на ООД
Теоретичният анализ на уредбата на дружеството с ограничена
отговорност(ООД) му отрежда междинно място между капиталовите и
персоналните търговски дружества. Капиталовите характеристики на ООД
са следните1:
1. за неговото учредяване се изисква минимално необходим капитал;
2. в търговския оборот ООД функционира като самостоятелно ЮЛ и носи
отговорност за задълженията си с цялото си имущество. Съдружниците в
ООД не са задължени към кредиторите на дружеството;
3. ООД се управлява от своите органи, като съдружниците нямат
представителна власт. Съдружниците са членове на общото събрание и по
този начин определят развитието на ЮЛ, но представителството се
осъществява от управителя на дружеството, който се избира от общото
събрание и може да бъде или да не бъде съдружник в него;
4. прекратяването на членството на един от съдружниците не води до
прекратяване на дружеството с ограничена отговорност;
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5. недопустимо е учредителната вноска при учредяване на дружеството да
е под формата на личен труд или усилия;
6. печалбите от търговската дейност на дружеството се преразпределят
според дяловото участие на съдружниците в него;
7. тежестта на гласа на всеки съдружник в общото събрание се определя от
дяловото му участие в капитала, а не по глави (тоест по един глас за всеки
съдружник).
Като персонален елемент в уредбата на ООД се проявява
обстоятелството, че дяловете в ООД са свободно прехвърлими, но само
между съдружниците. При прехвърлянето на дял в полза на трети лица се
изисква решение на общото събрание, взето с мнозинство ¾ от капитала.
Формата за валидност на сделките за прехвърляне на дялове е писмена с
нотариална заверка на подписите, при което този договор за прехвърляне
на дялове подлежи на вписване в търговския регистър.
В първия случай прехвърлянето на дяловете е от един съдружник на
друг. Това прехвърляне е свободно – за да породи действие, е необходимо
сключването на сделка в надлежната форма между страните. Поставя се
въпросът за действието на вписването на това обстоятелство в търговския
регистър. В разпоредбата на чл. 129, ал. 2 ТЗ е посочено само, че при
прехвърляне на дялове се извършва вписване в търговския регистър. В
закона не е посочено изрично правното действие на вписването,
следователно по аргумент от чл. 7, ал. 2 ЗТР вписването има
оповестително действие, тъй като законът не предвижда изрично
прехвърлянето на дяловете да настъпи от момента на вписването.
Съдружникът, който е придобил съответните дялове, следователно може
да се позове на това обстоятелство спрямо дружеството и преди фактът да
бъде вписан в търговския регистър. Аргумент в тази посока е и това, че
дяловете на отделните съдружници не подлежат на вписване в търговския
регистър (по аргумент от чл. 119, ал. 3 ТЗ във връзка с чл. 115, т. 4 ТЗ).
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Във втория случай – когато прехвърлянето на дял е в полза на
външно за дружеството лице, вписването в търговския регистър ще
има конститутивно действие по силата на изричната разпоредба на чл.
140, ал. 4, пр. 3 ТЗ. Приемането на нов съдружник има действие от момента
на вписването на това обстоятелство в търговския регистър. Членственото
правоотношение между ООД и приобретателя на дялове в него ще
възникне едва след като сделката е сключена в надлежната форма, взето е
решение на общото събрание за приемането на нов съдружник и това
обстоятелство е вписано в търговския регистър.
Начинът на прехвърляне на дялове на ООД обаче не е съществен
фактор за определяне на вида на търговското дружество, защото дори в
рамките на чисто капиталовото дружество АД е допустимо по волята на
страните акциите да бъдат винкулирани, което означава да бъде забранено
свободното им прехвърляне. Целта на уредбата е да се подчертае
принципно затвореният характер на дружеството с ограничена
отговорност за разлика от принципното положение в АД, което дружество
е от отворен тип. Тази особеност не оказва влияние върху юридическата
характеристика на двете дружества като капиталови, защото се касае за
целесъобразност и преценка на стопанската ситуация. Същественото за
капиталовите търговски дружества е разделната отговорност на
дружеството и съответно съдружниците или акционерите в него. Тази
привилегия е достатъчно сериозна, за да се оправдаят по-стриктните
правила на закона, защото от гледна точка на стопанския оборот се създава
сигурност и практичност при реализиране на стопанските инициативи на
физическите лица. В подкрепа на тази теза е телеологическото тълкуване
на разпоредбата на чл. 64, ал. 3 ТЗ. При анализа става ясно, че капиталови
търговски дружества са АД, ООД и КДА, въпреки че при последните две
дружества уредбата на вътрешните отношения между съдружниците
съдържа характеристики, които се свързват с персоналните дружества.
Следователно и законът въвежда като разграничителен критерий между
капиталовите и персоналните дружества разделната отговорност между
дружеството на капитала и участващите в неговата дейност лица за
задълженията на самия търговец.
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Втория, и то по-сериозен, персонален елемент в материята на ООД
можем да открием в основанията за изключване на съдружник от ООД.
Анализът на законовата уредба показва, че неизпълнението на поетите
задължения на съдружника за внасяне на дела и невнасянето на
допълнителната парична вноска водят до неблагоприятна правна
последица, а именно до възможността останалите съдружници да го
изключат след предупреждение. Такава възможност се поражда и ако
съдружникът не изпълнява решенията на общото събрание или действа
против интересите на дружеството. Това е логическо следствие на
затворения характер на дружеството и високото доверие между
съдружниците в ООД и съществено отличава положението на
съдружниците в ООД от положението на акционерите в АД, но не променя
капиталовия характер на ООД, а създава само различно и алтернативно
съдържание на членствените правоотношения на съдружниците за разлика
от тези на акционерите. От анализа на правната уредба на вътрешните
отношения между съдружниците в ООД може да се направи извод, че целта
е да се обвърже тясно всеки съдружник с делата на дружеството и
благосъстоянието му. Затова се предполага наличието на взаимно доверие
и лоялност и между самите съдружници, които се очаква да си сътрудничат
за осъществяване дейността на дружеството. Това е алтернативна форма на
отношенията вътре в дружеството, при която съдружниците
взаимодействат тясно помежду си, за да постигнат по-добри стопански
резултати. Въпреки уредбата на вътрешните отношения между
съдружниците, във външните отношения ООД е самостоятелно ЮЛ, което
отговаря самò за своите задължения, и то само със собственото си
имущество, тоест в отношениеята си с третите лица то е капиталово
дружество.
Уредбата на ООД във връзка с правата и задълженията на
съдружниците създава известни практически неясноти. Първият проблем
възниква по отношение на задължението на съдружниците да участват в
управлението на дружеството и да оказват съдействие за осъществяването
на търговската му дейност. Първото задължение (за участие в
управлението) остава само в сферата на правно пожелателното, защото не
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е предвидена санкция за неизпълнението му и няма способ за
принудителното му осъществяване, тоест то е едно естествено задължение.
Поведение, което съответства на това задължение, е редовно посещение на
общото събрание и активно участие в работата му. По отношение на
второто задължение (за съдействие) също няма правен способ да бъде
изпълнено по принудителен ред, а може би и по доброволен, но косвено е
гарантирано с възможността при неизпълнение съдружникът да бъде
изключен. Това задължение създава проблеми, тъй като дейността се
осъществява от органите на търговското дружество, а не от съдружниците
в него. Съдружниците нямат представителна власт и не могат да извършват
действия от името на дружеството и следователно няма как да съдействат
за осъществяване на дейността на дружеството. Съдействието на
съдружниците се изразява в участието в управлението на ООД, изпълнение
на решенията на общото събрание и действия, с които не се нарушава
интересът на дружеството. Последното задължение най-ясно очертава
логиката на обвързаност между съдружник и дружество, но тя
всъщност е израз на тясната връзка между съдружниците.
Възниква въпросът може ли отделен съдружник да извършва
конкурентна дейност като ЕТ или търговски представител, прокурист,
търговски пълномощник или органен представител на друго дружество.
Законът не е предвидил такова ограничение на правото на стопанска
инициатива за отделните съдружници, следователно считам за
недопустимо по аналогия с чл. 83 ТЗ да се ограничава това право на
свободна инициатива на съдружниците в ООД. Посочената разпоредба
предвижда забрана за конкурентна дейност на съдружниците в
СД2. Аналогията е недопустима и защото ООД е капиталово търговско
дружество, а не персонално и следователно липсва небходимото за
прилагане по аналогия сходство. Задължението на съдружниците да не
вредят на дружеството се извежда от чл. 126, ал. 3, т. 3 ТЗ. Не приемам, че
извършвайки конкурентна дейност, съдружникът задължително ще
възпрепятства дейността на самото дружество, поради което да е
оправдано поначало да му бъде забранено да предприема странични
търговски начинания. При умишлени действия, които увреждат
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интересите на дружеството и му причиняват вреда, както е в случая при
злоупотреба с вътрешна информация, е логично съдружникът да носи
отговорност пред дружеството. Отговорността на този съдружник включва
възможността да бъде изключен от дружеството с решение на общото
събрание на основание чл. 126, ал. 3, т. 3 ТЗ. Отделно от това дружеството
чрез своя управител може да предяви иск за присъждане на обезщетение за
причинените вреди от съдружника на основание чл. 45 ЗЗД. Отговорността
е деликтна, тъй като между дружеството и съдружника не съществуват
договорни отношения.
Анализът на правните задължения на съдружниците в ООД води до
извода, че ООД е капиталово дружество от затворен тип, при което
съдружниците имат взаимни тесни интереси, които обуславят
задължението им за лоялност. Тази законодателна концепция може обаче
просто да не се реализира. Тя е твърде тясна и стопански непригодна за
повечето случаи и поради това рядко се реализира в пълен вид в
практиката. Законът е заложил тази концепция, но не я е превърнал в
императив, като всичко във връзка с вътрешните отношения е въпрос на
договореност между съдружниците. Следва да се подкрепи теоретичното
определение на ООД като междинна (смесена) форма между капиталово
и персонално дружество, което съответства и на историческото тълкуване
на уредбата. Следователно уредбата в отклонение от чисто капиталовите
дружества създава възможности за вътрешните отношения между
съдружниците и съдружниците и дружеството, които са специфични за
персоналните дружества, но това не се отразява в отношенията на
дружеството с трети лица.
От гледна точка на практически съществените елементи, а именно
как функционира дружеството в отношенията си с трети лица в търговския
оборот и ясната съвременна законодателна тенденция, ООД категорично
следва да се определи като капиталово търговско дружество. Това
определение дава практическата възможност поради сходство в
съществените им белези прилагане по аналогия на правилата, предвидени
в уредбата на АД при неуредените случаи при регламентиране на ООД3.
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Идеята правилата, предвидени при АД, да се прилагат и при другите
капиталови дружества може да се изведе и от разпоредбата на чл. 254, ал.
3 ТЗ, която разпоредба изрично предвижда това прилагане по аналогия в
уредбата на КДА.
Във връзка с персоналните елементи в ООД се поставя и въпросът за
наследяване на дялове в ООД.
Съществува дискусия по въпроса за наследяването на дружествения
дял, и по-специално придобива ли се автоматично по наследство
членственото правоотношение4.
В задължителната съдебна практика – например Решение №
161 от 11.01.2011г. на ВКС по т. д. № 28/2010 г., I т. о., се приема, че при
смърт на съдружник в ООД имуществените му права – дяловете на
капитала – се наследяват, но не и правото на членство. Наследникът се
явява приобретател на дяловете като трето лице за дружеството по смисъла
на чл. 129, ал. 1 ТЗ, поради което придобиването на членственото право се
подчинява на реда за приемане на нови съдружници. В този случай
наследникът не замества и не встъпва в членственото правоотношение на
своя наследодател, а би могъл да придобие права на съдружник на
собствено основание след решение на общото събрание, като
наследяването има значение само на придобивно основание за дяловете от
капитала.
Това тълкуване на закона се основава на концепцията за тесните
лични отношения между съдружниците и доверието между тях, което не
може автоматично да се пренесе върху наследниците на бившите
съдружници. Следвайки тази логика, съдебната практика прави извода, че
наследниците, ако не изявят желание да станат съдружници или им бъде
отказано, имат право да получат паричната равностойност на дела на своя
наследодател като част от имуществото на дружеството. Тази стойност
следва да се определи по пазарни цени към деня на изплащането на

Категория:
Търговско право

Проблеми при представителството ... 458

паричната равностойност. В тази връзка се посочва, че наследниците са
кредитори на дружеството.
В теорията съществува виждане, че въпросът за наследяване на дял
може да бъде уреден изрично в дружествения договор. Това е така, защото
на практика законът не е уредил изрично тази хипотеза и страните по
договора свободно могат да предвидят правило, че членственото
правоотношение се наследява и без да е необходимо решение на общото
събрание за приемане на нов съдружник, или могат да го забранят.
Допустимостта на такава клауза в дружествения договор следва и от това,
че се касае за вътрешните отношения между съдружниците, свързани с
личното доверие.
Въпреки че твърдението за невъзможността наследниците на
съдружник в ООД да станат членове на дружеството само въз основа на
собственото си волеизявление съставлява трайна и задължителна
практика на ВКС, считам, че то е неправилно и не съответства на закона,
поради което не може да бъде споделено. Приемам, че ако няма друга
уговорка в дружествения договор, наследникът с приемане на
наследството придобива дяловете в ООД, както и членственото
правоотношение с дружеството5. В допълнение следва да посоча, че ООД
е капиталово търговско дружество, поради което личното доверие между
съдружниците, освен ако не е посочено изрично в дружествения договр, не
е пречка за придобиване на членствено провоотношение по
наследяване. Още повече, че съгласно чл. 97 ТЗ при СД като чисто
персонално дружество е достатъчно само наследниците да желаят да
продължат участие в СД, тоест по аргумент за по-силното основание при
ООД, което е с подчертано капиталови елементи в уредбата, няма как да
се изисква решение на общото събрание за приемане на нов съдружник.
Във връзка с правоприемството на членство в ООД следва да се
разгледа и въпросът за преобразуване на търговски дружества, които
са съдружници в ООД6. Следва да се има предвид, че при отделяне и
вливане нямаме прекратяване на ЮЛ – съдружник, поради което
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членственото правоотношение с дружеството се запазва и следователно
преобразуването в тези случаи не влияе на членственото правоотношение
с дружеството. При разделяне и при сливане сме изправени пред
прекратяване на дружеството – съдружник, което е основание за
прекратяване на членственото правоотношение с дружеството по аргумент
от чл. 125, ал. 1, т. 3 ТЗ. Следователно в тези хипотези сме изправени пред
нови дружества, които ще притежават дялове в дружеството по силата на
правоприемството, но ако следваме теорията на ВКС, подобно на
наследниците няма да са в членствено правоотношение с дружеството, тъй
като те са нови различни субекти. За да встъпят в дружеството, общото
събрание на дружеството трябва да вземе решение за приемане на нови
съдружници. Така аналогично ще е в хипотезата на вливане, ако
дружеството, което се прекратява, е съдружник в ООД и се влива в другото
поглъщащо го дружество, което също не може да стане автоматично
съдружник в ООД.
Считам, че тъй като не е оправдано изводите относно въпросите за
правоприемство на членство при наследяване и при преобразуване да са
различни, при преобразуване във всички форми на съдружник ЮЛ
правоприемащото дружество ще се счита съдружник автоматично, без да е
нужно решение на общото събрание, поради което не мога да споделя тези
изводи, които следват при прилагане на аргументите на ВКС. Те водят до
ограничаване свободата на търговското дружество съдружник в ООД да
участва в търговския оборот и да извършва преобразуване, за което
ограничение липсва легитимна правна цел, като се вземе предвид и че при
ЮЛ въпросът за личното доверие не се поставя така остро, защото
физическите лица съдружници или управители могат да се сменят, но това
не променя правосубектността на ЮЛ.

2. Възникване, прекратяване и обем на представителната власт на
управителя на ООД
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Управителят е ключов орган на дружеството с ограничена
отговорност, защото само на него законът възлага да извършва действия от
името на дружеството7. Управителят е оперативният орган, който се избира
от общото събрание, което като върховен орган определя основните
положения и насоки в развитието на търговската дейност на дружеството.
Общото събрание взима решенията за промяна в капитала, изменение на
дружествения договор и приемане и изключване на съдружници,
преобразуване и прекратяване на дружеството. Едно от правомощията на
общото събрание е да избира управител, като за осъществяване на
управителни функции може да бъдат избрани и повече от едно лице.
Възможно
е
представителната
власт
на
управителите
да
е съвместна (когато само заедно управителите могат да извършват правни
сделки от името на дружеството) или колективна (когато управителите
могат и поотделно да извършват правни сделки от името на ООД).
2.1. Първият спорен въпрос, който се поставя във връзка с
представителството на ООД, е от кой момент възниква и се прекратява
представителната власт на управителя. Уредбата предлага две
противоречиви разпоредби.
Първата разпоредба е чл. 140, ал. 4 ТЗ, която предвижда, че
представителната власт на управителя възниква от момента на вписването
на това обстоятелство в търговския регистър. Тази уредба дава аргументи
в полза на тезата, че вписването е винаги конститутивно. При това
разрешение ООД и трето лице може да твърдят, че въпреки избирането на
управител сделката, която е извършена от него, е сключена без
представителна власт, тъй като към момента на сключването й избраният
управител не е бил вписан като такъв в търговския регистър. Това
тълкуване създава възможност за злоупотреба. При прекратяване на
представителната власт възможността за злоупотреба имат трети лица,
които, въпреки че са узнали за решението на общото събрание за
освобождаване на управителя, се позовават на липса на вписване на това
обстоятелство в търговския регистър. В определен смисъл
представителната власт ще продължи да съществува до вписването на
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заличаването на представителя. По този начин сделката ще е действителна,
а представителят ще отговаря на деликтно основание, защото договорът му
е бил прекратен. Това нормативно разрешение съответства и на чл. 41, ал.
2 ЗЗД, но то абсолютизира правната сигурност и може да води до
несправедливи резултати.
Втората разпоредба е чл. 141, ал. 6 ТЗ, която предвижда, че
овластяването на управителя и неговото заличаване имат действие от
момента на вписването им в търговския регистър, но само що се касае за
трети добросъвестни лица. Това разрешение намира правилния баланс
между принципа на правната сигурност и принципа на справедливостта.
При това нормативно разрешение представителната власт възниква и се
прекратява от решението на общото събрание, но само по отношение на
трети лица, които са узнали това решение. Тоест вписването има само
оповестително действие. В хипотеза обаче, че третите лица не са знаели
за решението на общото събрание, то те са добросъвестни и се ползват от
защитата на конститутивното вписване. Така се запазва общественото
доверие в търговския регистър, но се защитава интересът на дружеството
от действия на трети недобросъвестни лица. Знанието за овластяването или
за освобождаването на управителя следва да се докаже от страната в
процеса, която се позовава на този положителен факт и иска да извлече от
него правни последици.
Тъй като двете цитирани разпоредби са противоречиви, е
наложително да се изследва коя от тях ще се прилага при определяне на
времевите граници на представителната власт, притежавана от управителя
на ООД. На първо място, разпоредбата на чл. 141, ал. 6 ТЗ следва да
изключи приложението на чл. 140, ал. 4 ТЗ, тъй като е приета по-късно –
през 2005 г. Това е формалноправен аргумент, че по-новият закон
изключва приложението на по-стария. В случая може да се говори за
мълчалива отмяна. Уредбата следва да се тълкува и в светлината на
правилата на чл. 3, § 6 Директива 101/2009/ЕО, който предвижда,
че дружеството може да противопостави документите и данните на трети
лица само след оповестяването им в съответствие с параграф 5, освен
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ако докаже, че те са били известни на третите лица. Наред с това,
доколкото представителната власт на органите на управление на
капиталовите дружества следва да има един и същ правен режим, а в чл.
235, ал. 5 ТЗ е възпроизведено дословно правилото на чл. 141, ал. 6 ТЗ, но
в уредбата на АД, то следва да се приеме и че в материята на ООД
вписването и заличаването на управителите в и от търговския регистър
имат конститутивно действие само по отношение на третите
добросъвестни лица. Този извод се налага и при тълкуване с оглед целта на
закона – да защити интересите на третите добросъвестни лица, като им
осигури защитата на конститутивното действие, а не да разпростира ефекта
му и спрямо недобросъвестни лица, като създаде по този начин условия за
злоупотреба. Пример: съдружникът Х в ООД гласува в общото събрание
за вземане на решение за освобождаване на управителя от длъжност, като
след събранието, но преди да е вписано освобождаването в търговския
регистър, сключва неизгодна за дружеството сделка с освободения
управител. Очевидно в тези хипотези не е оправдано да приемем, че на
недобросъвестния съдружник следва да се признае възможността да
защити договорната си претенция спрямо ООД, позовавайки се на
конститутивния ефект на вписването на освобождаването на управителя в
търговския регистър, предвиден в чл. 140, ал. 4 ТЗ.
Извод: Следователно възникването и прекратяването на
представителната власт на управителя на ООД трябва да се урежда от
правилото на чл. 141, ал. 6 ТЗ, който предвижда гъвкаво решение в
съответствие с целта на закона и съвпада с аналогичната уредба при АД.

2.2. Във връзка с представителството на ООД се поставя и въпросът за това,
как следва да се уредят правните последици при действие на
управителя без представителна власт.
В една група специфични хипотези на действие без представителна власт
освободеният от длъжност управител извършва сделки от името на
Предизвикай правото!
Годишник 2015

463

Константин Кунчев
дружеството преди заличаването му да бъде вписано в търговския
регистър. За да имаме действие без представителна власт според правилото
на чл. 141, ал. 6 ТЗ, трябва да е налице още една предпоставка и тя е
третото лице да знае за решението на общото събрание, с което
управителят е сменен, тоест да е недобросъвестно и да няма защитим
от правото интерес, поради което сделката, сключена между него и
дружеството, представлявано от вече сменения управител, ще е
висящо недействителна. В рамките на гражданския процес тежест на
доказване ще има страната, която твърди, че третото лице е знаело за
взетото решение на общото събрание.
Сделка, сключена от управител на ООД без представителна власт, е
висящо недействителна по аргумент от чл. 301 ТЗ, който предвижда
необорима презумпция за потвърждаване на сделката от търговеца при
положение, че търговецът не се противопостави незабавно след
узнаването. Анализът на разпоредбата показва, че сделката не поражда
първоначално действие, но с осъществяване на презумпционната
предпоставка – непротивопоставяне незабавно след узнаване – сделката се
валидира. Поставят се няколко проблема при приложението на тази
разпоредба при органното представителство. Първият е от кой момент се
счита, че мнимо представляваното ООД е узнало за сключената сделка.
Вторият проблем е кой да извърши противопоставянето, след като старият
управител е сменен, а нов може да не е избран още, или въпреки че е
избран, не е вписан в търговския регистър. Третият въпрос е как следва да
се тълкува понятието незабавно противопоставяне.
Юридическите лица като правни субекти извършват правни
действия чрез своите органи на управление. В самите органи на управление
участват физически лица или други ЮЛ, които се представляват от ФЛ.
Узнаването за извършване на правна сделка от името на дружеството и
незабавното противопоставяне се извърша от управителя на ООД, който е
представителният и волеизявяващ орган на дружеството. В хипотеза, в
която управителят е сменен с решение на общото събрание, но преди да
бъде заличен от търговския регистър, сключи сделка с трето лице от името
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на ООД, възниква проблем, защото управителят вече не е орган на
управление на дружеството. Ако само той може да се противопостави на
извършената сделка, то това поставя в опасност интересите на
дружеството. Следователно той няма право да представлява дружеството
и неговото узнаване за сделката е ирелевантно, тъй като неговите действия
вече не обвързват дружеството.
Така възможните разрешения са две – ако дружеството е избрало нов
управител, който не е вписан още в търговския регистър, той валидно може
да се противопостави от името на дружеството. Узнаването от новия, но
невписан управител, за сделката на стария управител ще е релевантно.
Изявлението за противопоставяне до третото лице може да се съпроводи с
решението на общото събрание, защото третото лице знае, че старият
управител е сменен, но може да не знае кой е новият управител.
Изявлението за противопоставяне следва да се извърши незабавно от новия
управител, защото от значение е само моментът на узнаването за
извършената сделка, а не моментът на вписването на новия управител в
търговския регистър. Ако третото лице не знае, че управителят е сменен,
сделката ще е действителна, а смененият управител ще отговаря за
причинените вреди пред дружеството на деликтно основание по чл. 45 ЗЗД,
тъй като вредоносното му действие е извършено след прекратяване на
договора с дружеството и след приемане на решението на общото
събрание, с което се прекратява представителната му власт.
В съдебната практика е застъпено и друго виждане – в Решение №
567 от 04.11.2008 г. на ВКС по т. д. № 54/2008 г., ВКС, I т.о., прието по
реда на ГПК (отм.) и което не представлява задължителна съдебна
практика, се приема, че при органното представителство не намира
приложение правилото на чл. 301 ТЗ за потвърждаване на действия без
представителна власт, ако търговецът, от чието име са извършени, не им се
противопостави веднага след узнаването. Според съда разпоредбата
регламентира потвърждаване на действия, осъществени от лице, различно
от търговеца, т.е. не от органния представител на търговското дружество,
и след като търговецът юридическо лице изразява волята си чрез вписания
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в търговския регистър представител и това е лицето, извършило действията
по чл. 301 ТЗ, не съществува друг орган или лице, което да ги потвърди.
Първият извод е формалистичен и безсъдържателен, тъй като води до
неправилния генерален извод, че чл. 301 ТЗ е неприложим изобщо при
органно представителство. Вторият извод очевидно не е верен при
хипотеза на съвместното представителство на няколко представители,
както и при смяна на управителя и избран нов, тъй като е видно, че има
органен представител, който да се противопостави, и това е или новият
управител, или при съвместното представителство – който и да е от
останалите органни представители. Тезата, застъпена в цитираното
решение, води до това, че никоя сделка, извършена без представителна
власт, не може да се санира и ще бъде абсолютно нищожна, тоест спрямо
търговците ще се приложи по-тежък режим при извършване на действия
без представителна власт, които по правилата на гражданското право водят
до подлежаща на саниране висяща недействителност на извършеното.
По изложените съображения не споделям тезата, че правилото на чл. 301
ТЗ е изобщо неприложимо при органното представителство. В новата
задължителна практика на ВКС се възприе, че чл. 301 ТЗ може да се
приложи и при хипотеза на съвместно органно представителство.
Не споделям становището в практиката, в което се приема, че чл. 301
ТЗ е приложим само за действия на управление, но не и за действие на
разпореждане, тъй като такова разграничение в ТЗ не се прави изобщо и
не може да се извежда по тълкувателен път, тъй като липсва както
законово, така и телеологическо основание да се стеснява по този начин
приложното поле на разпоредбата на чл. 301 ТЗ.
Друга специфична хипотеза на действие без представителна власт от
страна на пълномощник или прокурист на ООД възниква при подписване
на менителничен ефект без представителна власт. В Решение № 231 от
17.03.2004 г. на ВКС по гр. д. № 898/2003 г., II т. о. се приема, че записът
на заповед е формална сделка и за действителността на същата
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законодателят е поставил изрични условия, изброени в чл. 535 ТЗ.
Съгласно чл. 537 ТЗ за записите на заповед се прилагат разпоредбите на
менителницата, доколкото са съвместими с естеството му. В чл. 462 ТЗ
законодателят е уредил последиците в случаите, в които менителницата е
подписана без представителна власт. Съгласно препращащата разпоредба
на чл. 537 ТЗ, в случаите на подписване на запис на заповед без
представителна власт или при превишаване на тази власт се прилага
специалната разпоредба на чл. 462 ТЗ, а именно, че лицето, което е
подписало записа на заповед при посочените в закона условия, се
задължава лично. Тази специална разпоредба според съда изключва
общата разпоредба на чл. 301 ТЗ.
Приемам, че това решение е неправилно. Разпоредбите на чл. 301
ТЗ и чл. 462 ТЗ не се съотнасят като обща към специална, защото имат
различно приложно поле. Разпоредбата на чл. 462 ТЗ наистина е специална,
тъй като се прилага само при издаване на менителнични ефекти, като
спецификата е, че там сигурността на оборота изисква във всеки случай да
има длъжник по ефекта, поради което се фингира, че лицето, действало без
представителна власт, е длъжник по ефекта. Тази фикция на чл. 462 ТЗ
следва да се тълкува и прилага стеснително и във връзка с чл. 301 ТЗ, която
ограничава приложното й поле.
Предвид изложеното приемам, че съотношението между чл. 462 и чл.
301 ТЗ е следното: разпоредбата на чл. 462 ТЗ ще се приложи само в
случай, че управителят се противопостави на издадения запис на заповед
веднага след узнаването, че е подписан от името на дружеството от лице,
действало без представителна власт, тоест само когато не може да се
приложи валидиращото правило на чл. 301 ТЗ. Това е така, защото
противопоставянето на управителя всъщност стабилизира правното
положение и единствено възможен длъжник по ефекта остава да е лицето,
което го е издало без представителна власт. Ако управителят не се
противопостави веднага след узнаването по чл. 301 ТЗ, то бездействието
му ще санира липсата на представителна власт и тогава няма да е налице
хипотезата на чл. 462 ТЗ, тъй като е известно от теорията,
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че потвърждението на сделката има обратно действие, което значи, че
менителничният ефект няма да е издаден от лице без представителна власт,
макар и към момента на издаването това лице действително да не е
притежавало такава. В този случай длъжник по записа на заповед ще е
дружеството, защото приоритет следва да се даде на разпоредбата на
чл. 301 ТЗ8.
3. Ограничения на представителната власт на управителя в ООД
Управителят е органен представител на ООД и има неограничена
представителна власт, тъй като се избира от общото събрание и има
основна функция да управлява и представлява дружеството в търговския
оборот, като извършва всички необходими правни и фактически действия
от името и за сметка на дружеството срещу което получава
възнаграждение.
Разпоредбата на чл. 141, ал. 2 ТЗ дава възможност на ООД да се
назначат двама или повече управители, като се предвиди изрично, че те ще
могат да действат само съвместно. Това ограничение е свързано с
активната представителна власт, а не с пасивната. Всеки от управителите
може да получава изявления от името на дружеството самостоятелно. По
отношение на сключването на сделки управителите само заедно могат да
изразят волята на дружеството. В тази хипотеза, ако само един от
управителите е сключил дадена сделка, то тя ще е сключена без
представителна власт, по аргумент от чл. 301 ТЗ. Следователно релевантно
в случая, за да се санира така сключената сделка, ще е липсата на незабавно
противопоставяне от страна на другия управител.
Следва да се постави въпросът допустимо ли е да се впише в
дружествения договор определен размер на сделките, до който може всеки
управител да действа самостоятелно, а над този размер – само съвместно,
или да се предвиди, че определен вид сделки могат да се извършват само
съвместно от представителите на дружеството. Отговорът следва да бъде
отрицателен9. Дори да се впише в търговския регистър това обстоятелство,
Категория:
Търговско право

Проблеми при представителството ... 468

то не може да се противопостави на третите лица, тъй като създава
неяснота относно начина на представителство и така се застрашава
сигурността в търговския оборот. Противното означа да се създадат два
режима на начин на представителство – общ, който предвижда
колективно представителство, и специален, който е само за определени
сделки и предвижда съвместно представителство. В тази посока следва да
се отчете чл. 10, § 3 отДиректива 2009/101/ЕО, който превижда, че ако
националното законодателство предвижда, че в отклонение от правните
норми в тази област уставът може да предоставя правомощия да се
представлява дружеството на едно лице или на няколко лица, които
действат заедно, това законодателство може да предвиди, че подобна
разпоредба на устава може да се противопостави на трети лица, при
условие, че е свързана с общата представителна власт. Когато обаче се
прави условно ограничение, което е свързано със специална
представителна власт, в тези случаи необходимото условие, предвидено
като изискване в Директивата, няма да е налице и дори да са вписани тези
ограничения на предсавителната власт, свързани с определени сделки, то
те няма да са противопоставими на третите лица, тъй като не са свързани с
общата представителна власт. При това положение спрямо трети лица
ще важи колективното представителство, и то за всички сделки, а
ограничението ще има значение във вътрешните отношения
дружество – органен представител.

3.1. ТЗ предвижда особен режим на сделките по придобиване и
отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях. В
чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ е предвидено, че общото събрание на ООД има
правомощие да вземе решение за придобиване и отчуждаване на
недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях
Поставя се въпросът за действителността на сделките в нарушение на
правилото на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ. Съдебната практика е противоречива
по поставения въпрос10. Противоречивата практика бе основание за
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постановяване на Тълкувателно решение № 3 от 2013 по тълк. д. № 3 от
2013 на ОСГТК на ВКС, с което се прие, че решение на общото събрание
на ООД по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ не е необходимо условие за действителност
на разпоредителна сделка с недвижим имот, собственост на дружеството,
или вещно право върху него, сключена от представляващия дружеството
орган (управител/управители). Въпросът е интересен, поради което ще
изложа основните тези по него и ще обоснова своето виждане.
Първата теза поддържа, че анализът на разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т.
7 ТЗ води до извода, че за законосъобразното извършване на отчуждаване
и придобиване на вещни права върху недвижими имоти от ООД е
необходимо осъществяването на двуелементен фактически състав –
решение на общото събрание на ООД и волеизявление от управителя,
който да сключи сделката по съответния ред. Фактическият състав обаче
не е сукцесивен, защото законът не предвижда последователността на
възникване на елементите му. Това може да стане само по изричен начин,
а не може да се изведе чрез разширително тълкуване, тъй като нормата е
изключителна и императивна. Следователно, за да произведе действие
сделката, е достатъчно да са налице и двата елемента на фактическия
състав. При положение, че решението е последвало сключването на
сделката, то това ще има валидизиращ ефект. Преди това сделката няма да
породи действие и ще е във висящо положение. Положението е сходно с
правните последици на висящата недействителност. В случая изискуемото
от закона потвърждаване е под формата на решение на общото събрание
на ООД. Решението е въздигнато в елемент на фактическия състав с
императивна норма и затова не може да бъде заместено от мълчанието,
въпреки че сделката може да е търговска. Поради това приложението на
чл. 301 ТЗ следва да се счита изключено от специалната императивна
разпоредба на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Проблемът при тази теза е, че създава несигурност, въпреки че
балансирано охранява противоречивите интереси. Несигурност се създава
от това кога общото събрание ще вземе решение дали одобрява или не
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извършената сделка. Така една формално валидна сделка ще е
продължително време без правни последици.
Втората теза извежда императивния фактически състав като
сукцесивен. При това тълкуване решението на общото събрание се схваща
по-скоро като разрешение, което трябва да е налице преди сключване на
сделката. Това се въздига като условие за валидност, което следва да се
провери от нотариуса преди изповядване на сделката. При това правните
последици от сключване на сделка за придобиване или отчуждаване на
недвижими имоти без изискуемото разрешение се приравняват на
нищожност поради противоречие на закона. Тъй като последователността
на осъществяване на фактическия състав на сделката е определена в
императивна правна норма, то сключената без решение на общото
събрание сделка не може да се санира. Последващото решение не може да
валидира сключената сделка, а сделката трябва да се сключи наново. Тази
теза води до затрудняване и забавяне на търговския оборот. Това
разрешение не е в интерес и на дружеството с ограничена отговорност,
защото не дава възможност компетентният орган да прецени изгодността
на сделката. При ново сключване условията вече може да са понеблагоприятни за дружеството. Така в опита си да охраним интереса на
дружеството може да се постигне точно обратният резултат. Това
тълкуване
дава
едностранчиво
разрешение
и
възпрепятства
рационализацията на търговския оборот. Стига се до ситуация, че
капиталово търговско дружество се защитава със средства, предвидени в
СК за малолетните. Връзка между тях има и тя е, че ООД и малолетните
действат чрез своите представители и не могат по друг начин да изявят или
формират воля, но тук приликата свършва, като се съпоставят принципите
на уредба на семейното и търговското право. Търговското дружество има
за цел да функционира в стопанския живот и се създава с цел печалба. А
подобно стриктно тълкуване на изискване на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ,
изискващо разрешение от общото събрание за сключване на всяка сделка,
касаеща придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижим
имот, по същество ограничава възможностите за навременно и гъвкаво
опериране на ООД в оборота. Наред с това идеята, че общото събрание
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трябва да дава разрешение на управителя да сключва определена категория
сделки, изцяло противоречи на заложения в чл. 141, ал. 2 ТЗ принцип за
неограниченост на представителната власт на управителя на ООД.
Съществен е и въпросът за това, кой може да се позове на пороци при
процеса на волеобразуването на едната страна. Ако това е всяко трето лице,
включително и другата страна по сделката, ще се наруши основен принцип
в правото за недопустимост на позоваването на чужди права в свой
интерес, което естествено може да доведе до злоупотреба, засягаща
сигурността в търговския оборот. Следователно правилно защитниците и
на двете изложени тези приемат, че с оглед общите начала на правото и
сигурността в търговския оборот на пороци при волеобразуването и
волеизявлението при търговските дружества могат да се позовават само
дружествата, при които е допуснат съответният порок в процеса на
волеобразуването.
Моето становище по повдигнатия въпрос е, че от идеята за
императивния характер на разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ следва да
направим следните изводи. Първо по отношение на приложното поле на
разпоредбата. Придобиване и отчуждаване следва да се тълкува
стеснително, защото нормата е едно изключение, и то от общото правило
за неограничена представителна власт на управителя. В тази връзка
сключването на предварителен договор за покупка или продажба на
недвижим имот и учредяването на ипотека върху недвижим имот не следва
да попадат в приложното поле на забраната.
Предварителният договор безспорно създава само облигационно
правоотношение между страните, при което нямаме прехвърляне на вещни
права, тоест отчуждаване и придобиване. Към момента на неговото
сключване не е необходимо да са налице всички предпоставки за
валидността на договора – именно затова се сключва само предварителен
договор. Евентуално следва да се преценява при иск по 19, ал. 3 ЗЗД
доколко има значение липсата на решение на общото събрание. При тази
преценка, ако изходим от постановките на Тълкувателно решение № 3 от
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15.11.2013 г. по тълк.д. № 3/2013 г., ВКС, ОСГТК, следва да се приеме,
че практиката, създадена с Решение № 67 от 09.07.2012 г. на ВКС по
търг.д. № 341/2011 г., II т.о., е изоставена. Съображенията ми за този
извод се основават на постановките на новото тълкувателно
решение. Първо, тъй като предварителният договор не е сделка на
разпореждане, за него изобщо не се изисква решение на общото събрание
на ООД, тъй като предварителният договор няма отчуждително вещно
действие, а само облигационно. На второ място се налага изводът, че за
обявяване на предварителния договор за окончателен от съда не е
необходимо решение на общото събрание за разпореждане с недвижимия
имот. Достатъчно за да бъде уважен искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е към
момента на предявяване на иска дружеството продавач да е собственик на
недвижимия имот и да е сключило валиден предварителен договор чрез
надлежния си управител. Този извод се подкрепя от това, че решение на
общото събрание на ООД по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ не е необходимо условие
за действителност на разпоредителна сделка с недвижим имот, собственост
на дружеството, или вещно право върху него, сключена от
представляващия
дружеството
орган
(управител/управители).
Следователно като правилно следва да се приеме становището, застъпено
в Решение № 254 от 14.07.2011 г. на ВКС по гр. д. № 569/2010 г., ІV г. о.
и Решение № 370 от 22.12.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1497/2010 г., ІІІ г.
о., според което писменото решение за разпореждане с имот не е
предпоставка по чл. 363 ГПК, нито условие, без което договорът не може
да бъде обявен за окончателен, която концепция е залегнала и в
постановеното тълкувателно решение.
По отношение на договора за ипотека следва да се сподели
разбирането, че тя е действие на разпореждане с недвижим имот, но тъй
като това не e отчуждително действие, нямаме прехвърляне на вещно право
върху недвижим имот. Следователно може да се поддържа, че
правилото чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ е неприложимо по отношение на договора
за ипотека11. Ако се приеме, че правото на ипотека има вещна
характеристика, свързана с това, че ипотеката следва имота, обременява го,
а учредяването й е вид конститутивна сукцесия, тогава може да приемем,
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че правилото на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ е приложимо и при тази хипотеза,
което тълкуване ще е разширително. Дори да е приложимо правилото на
чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ, то ипотечният договор отново ще е действителен, но
в този случай може да се приеме, че действието на управителя е в
нарушение на закона, което е основание да се търси неговата отговорност.
Правилото на чл. 137 ТЗ е гаранция и урежда вътрешните отношения в
дружеството, но то не засяга трети лица и не би следвало да ограничава
представителната власт на управителя. Нарушението на вътрешните
правила на дружеството може да доведе до ангажиране на договорната
отговорност на управителя, но не и до недействителност на сключената от
него сделка. Трябва да се приеме, че по силата на чл. 137 ТЗ сделките с
вещни права върху недвижими имоти не са изключени от правомощията
на управителя. Уредбата следва да се тълкува и в светлината на правилата
на чл. 10 от Директива 2009/101/ЕО, който предвижда неограничената
представителна власт на органните представители със само едно
изключение, което вече е въведено в ТЗ – това е възможността за вписване
в търговския регистър на изискването за съвместното представителство на
ООД от две или повече лица. В тази връзка по аналогия следва да се
приложи и правилото на чл.236, ал. 4 ТЗ, което предвижда, че сделките,
сключени от управителните органи на АД, са действителни, въпреки че
противоречат на законови разпоредби, изискващи предварителни решения
от други органи на АД. Идеята на това разрешение е, че вътрешните
ограничения на процеса на волеобразуване и на управлението на
дружеството са проблем само за самото дружество и не е оправдано да
рефлектират в отношенията на дружеството с трети лица, които следва да
се доверят на валидната представителна власт на органа на дружеството,
изявяващ волята му. Тези лица не могат да бъдат ангажирани с въпроси от
рода на валидно ли е свикано общото събрание, имало ли е кворум, имало
ли е мнозинство, има ли решение на надзорен съвет, с какво мнозинство е
взето, най-малкото защото нямат адекватен способ за проверка на тези
обстоятелства.
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По изложените съображения считам, че Тълкувателното решение №
3 по тълк.д. № 3/2013 г. отразява една нова тенденция в юриспруденцията,
която утвърждава принципа за тълкуване в полза на валидността в
търговския оборот, което има съществено значение в търговското право и
съответства на чл. 10, пар. 1 от Директива 2009/101/ЕО. Затова
разрешението на тълкувателното решение следва да се подкрепи, въпреки
че то по същество дописва закона с липсващата в уредбата на ООД
разпоредба огледална на тази на чл. 236, ал. 4 ТЗ от материята на АД.
Действително обаче правилото на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ създава неудобства
пред търговския оборот. В случай че предметът на дейност на дружеството
е търговия с недвижими имоти, на практика изискването всяка
отчуждителна или придобивна сделка с недвижим имот да е предшествана
от решение на общото събрание ще затрудни нормалната дейност на
дружеството. Ако се иска бързо сключване на изгодна сделка, а трябва да
се чака решение на колективен орган с неограничен брой участници, при
което е възможно част от съдружниците да са чуждестранни физически или
юридически лица, ще се стигне до реално увреждане интересите на ООД,
респективно на участниците в него. В крайна сметка сключването на една
сделка е оперативно решение, а общото събрание определя само насоките
на развитието на дружеството.
3.2. В практиката се поставя и въпросът за това дали е приложим чл. 40
ЗЗД при органното представителство. Органовият представител
изразява волята на самото дружество. Той е част от организационната
структура на управление на дружеството, по което положението му се
отличава от това на договорните представители, прокуристи,
пълномощници и търговски представители, за които фигури разпоредбата
на чл. 40 ЗЗД се прилага. Като се има предвид, че гражданското право се
прилага по отношение на търговците субсидиарно, доколкото не е
предвидено друго в ТЗ (арг. от чл. 288 ТЗ), а за визирания в чл. 40 ЗЗД
конфликт при сключване на сделки не е предвидена специална
разпоредба в ТЗ, която да урежда по различен или несъвместим начин
правните последици, приемам, че разпоредбата е приложима и при
органното представителство. Този извод следва и от това, че институтът
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на органното представителство е сходен с договорното представителство и
очертаното различие не води до неприложимост на разпоредбата на чл. 40
ЗЗД и при органното представителство. Целта на разпоредбата на чл. 40
ЗЗД е да обслужва и търговския оборот, тъй като злоупотребата с доверие
на едно лице и причинените вреди на представлявания субект са
нетърпими като правен резултат и са явна проява на несправедливост.
В доктрината се възприема, че фактическият състав на разпоредбата на чл.
40 ЗЗД включва три елемента: първият е пълномощникът да сключи
обективно увреждаща сделка, като по този начин увреди интересите на
представлявания; вторият елемент е поведението на пълномощника да е
недобросъвестно, тоест умишлено или грубо небрежно; и третият елемент
е третото лице да е знаело за увреждането или да не е могло да не знае,
тоест да е недобросъвестно. На представлявания следва да се разпредели
тежестта за доказване и на трите елемента от фактическия състав.
Изхождайки от разбирането, че представителят е длъжен да действа в
интерес на представлявания и че това е смисълът на представителната
власт, се прави извод, че увреждащото недобросъвестно действие е
действие извън пределите на представителната власт, защото се
предполага, че никой не упълномощава представителя с представителна
власт, която в обема си да включва увреждащи действия. Оттук се прави
изводът, че в тези случаи сделката е висящо недействителна и
представителят ще може да я потвърди изрично. Дали тя е увреждаща, или
не, само представляваният може да прецени, поради което насрещната
страна по договора не може да релевира този вид недействителност, а дори
третото недобросъвестно лице да се позове на тази недействителност, то
представляваният може винаги да потвърди сделката по аргумент от чл. 42
ЗЗД12.
Съдебната практика, от друга страна, приема, че в случаите по чл. 40
ЗЗД е налице нищожност, като основанията са противоречие на закона и
противоречие на добрите нрави, което е и преобладаващото мнение в
доктрината13. В по-нови решения на ВКС, постановени също по чл. 290
ГПК, се приема, че: неправилно въззивният съд е квалифицирал този иск
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за недействителност на двата процесни договора за продажба, като такъв
по чл. 26, ал. 1, предл. 3 във вр. с чл. 40 ЗЗД, т.е. – като иск за абсолютна
нищожност поради противоречие с добрите нрави, вместо да даде точната
и правилна квалификация на иска по чл. 40 ЗЗД – за относителна
недействителност спрямо ищеца-упълномощител. Видът на тази
недействителност ясно следва от материалноправната разпоредба на чл. 40
ЗЗД, която я установява – чрез изричното посочване в нея (in fine), че
„…договорът не произвежда действие за представлявания”14.
Считам, че дори да се приеме тезата за нищожност на сделката, то би било
злоупотреба с право, ако недобросъвестната страна реши да се позове на
тази нищожност, поради което приемам, че само представителят, който е
увреден от сделката, може да се позове на нищожността по чл. 40 ЗЗД. Това
е смисълът на законовата разпоредба, че сделката не произвежда действие
именно за него, т.е. за представлявания.
Съществен е и въпросът за това кога е осъществен фактическият състав на
недействителността по чл. 40 ЗЗД. Преобладаващата съдебна
практика15 тълкува израза „споразумение във вреда на представлявания“
като знание за увреждането у третото лице съдоговорител и намерение за
увреждане от представителя, като се приема, че намерението за увреждане,
както и знанието у третото лице, следва да се установява с косвени
доказателства и предвид всички обстоятелства по делото. Субективните
елементи във фактическия състав трябва да се установят в процеса чрез
доказване на фактите, от които да се направи правен извод за поведението
на страните по сделката и тяхното субективно отношение, но достатъчно е
представителят и третото лице със сделката да са увредили значително
интереса на представлявания и да са действали недобросъвестно, тоест
умишлено или грубо небрежно.
Приложението на чл. 40 ЗЗД е свързано с намиране на баланс на
принципи в гражданското право. От една страна са принципът на правната
сигурност и това да се запазят правата, придобити от добросъвестно трето
лице, което не знае за увреждането, а от друга страна е принципът на
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справедливостта, който изисква представляваният да не бъде обвързван от
увреждащия го ефект на сключената от недобросъвестния му представител
сделка. Затова, за да намери приложение чл. 40 ЗЗД, е необходимо
едновременно сделката да е обективно неизгодна и представителят и
третото лице да са недобросъвестни. При сделка, която значително се
отклонява от пазарните условия и накърнява значими интереси на
представителя за сметка на интересите на другата страна по сделката, става
очевидно знанието на третото лице или поне невъзможността то да не знае,
което е достатъчно, и правото предпочита да защити интереса на
увреденото лице пред интереса на недобросъвестното облагодетелствано
лице. Мислима е хипотеза обаче, при която, въпреки че сделката е
значително увреждаща интересите на представлявания, това да остава
скрито за третото лице съдоговорител. Примерно договорената цена на
машината е пазарна, но продадената машина е единствена и изключително
важна за производството на представлявания, тъй като без нея той не може
да осъществява ежедневната си дейност. При тази хипотеза третото
добросъвестно лице ще запази придобитите права, тъй като сделката няма
да е недействителна по чл. 40 ЗЗД. За представлявания остава
възможността да търси вредите от неизгодната сделка, тъй като
представителят е действал при условията на злоупотреба с доверие.
Отговорността на представителя ще е на плоскостта на деликтната
отговорност, ако няма договор между представител и представляван, а ако
има – на плоскостта на договорната отговорност.
3.3. На следващо място се поставя въпросът приложима ли е
разпоредбата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД при органното представителство
Основният въпрос от значение за отговора отново е дали в материята на
търговското право, и по-точно при институтите на органното
представителство, е предвидено специално правило, което да урежда
хипотезата на договаряне сам със себе си, и следователно да изключва
приложението на общата гражданскоправна уредба. По този въпрос е
даден отговор в т. 2 на Тълкувателно решение № 3 по тълк. д. № 3/2013 на
ОСГТК на ВКС, с което се приема, че към органното представителство
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на търговските дружества при сключване на търговска сделка от едно
и също лице като органен представител по силата на закона на две
търговски дружества, не се прилага забраната на чл. 38 ал. 1 ЗЗД.
Този отговор не решава обаче всички въпроси, поради което остават
противоречията във връзка със съображенията на ВКС, които не
могат да бъдат споделени, тъй като почиват само на формални
аргументи, без да се изследва целта на закона.
В търговското право е предвидена забрана за конкурентна дейност
по отношение на управителя на ООД, като нарушаването на тази забрана
води единствено до отговорност на управителя за причинени вреди.
Съдружниците могат да освободят управителя от подобна забрана, както е
предвидено в разпоредбата на чл. 142 ТЗ, в който случай при извършване
на конкурентната дейност от управителя дружеството не може да търси
обезщетение за претърпените вреди. Налага се едно уточнение, което ми
се струва важно – не е изключено, въпреки че дружеството е дало съгласие
управителят да извършва конкурентна дейност, при нейното извършване
или при определена сделка, управителят да се възползва от вътрешната
информация, която има, и да причини вреди на самото дружество, което би
било злоупотреба с право и в такава хипотеза не е изключено дружеството
да търси обезщетение за вреди. Разпоредбата на чл. 142 ТЗ е част от
законовото съдържание на договорното отношение между управителя и
ООД, поради което тази забрана не е необходимо да се разписва в
дружествения договор или в договора за възлагане на управление между
дружеството и управителя. По изложените съображения считам, че
отговорността на управителя за нарушаване на разпоредбата на чл. 142 ТЗ
е договорна. Забраната за конкурентна дейност е предвидена в сходни
разпоредби в търговското право, а именно в чл. 29 ТЗ, чл. 31 ТЗ, чл. 83 ТЗ,
237, ал. 4 ТЗ. Правните последици винаги са действителност на
сключените сделки при нарушаване тези разпоредби, уреждащи
забрана за конкурентна дейност. Следва да се отбележи, че конфликтът
в посочените разпоредби е сходен с предвидения в чл. 38, ал. 1 ЗЗД. Все
пак при договаряне сам със себе си интересите на представлявания
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са застрашени в по-голяма степен, отколкото при извършване на
конкурентни сделки, и по това те се различават16. Следователно се налага
изводът, че правилата, с които се забранява конкурентна дейност, не са
специални по отношение на чл. 38, ал. 1 ЗЗД, поради което не изключват
приложното поле на посочената разпоредба17. Различието между
посочените разпоредби обаче не следва да се абсолютизира. Съществено в
случаите на договарянето сам със себе си е, че е налице потенциален
конфликт на интереси, без да е необходимо да има реално увреждане.
От анализа на посочените разпоредби следва, че принципното положение
в търговското право при сделки, сключени при наличие на потенциален
конфликт на интереси на представителя, същите са действителни, а
съответните представители отговарят за причинените вреди.
Специални правила в търговското право, доближаващи се до
договарянето съм със себе си, са предвидени в разпоредбите на чл. 240б ТЗ
и чл. 358, ал. 1 ТЗ. При систематичното тълкуване на тези разпоредби и с
оглед целта на закона може да се изведе общото специално правило, което
урежда договарянето сам със себе си при органното представителство.
Разпоредбата на чл. 240б ТЗ предвижда, че членовете на съветите са
длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, съответно
управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с
дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност
или съществено се отклоняват от пазарните условия. Дори при
нарушение на разпоредбата на чл. 240б ТЗ при съчетание на увреждаща
сделка и договаряне сам със себе си изрично е предвидено, че сделката
е действителна, а членът на съвета, извършил сделката, отговаря за
причинени на дружеството вреди. Приложното поле на разпоредбата
обхваща следните хипотези. Първо, когато член на съвета на едно
дружество, действайки в лично качество или като представител на друго
дружество, сключва сделка, която излиза извън обичайната дейност на
първото дружество или съществено се отклонява от пазарните условия.
При втората хипотеза имаме сключване на сделка между две дружества,
при което те се представляват от едно и също лице, поради което второто
Категория:
Търговско право

Проблеми при представителството ... 480

дружество може да се определи като свързано с члена на съвета на първото
дружество. Второто дружество и членът на съвета на първото дружество
могат да се определят като свързани лица по смисъла на закона, като
правната обвързаност между тях може да е различна: членът на съвета на
първото дружество може да е органен представител и във второто
дружество, може да е прокурист, търговски пълномощник или търговски
представител в другото дружество.
Разпоредбата на чл. 358, ал. 1 ТЗ предвижда, че когато предмет на
поръчката е покупка или продажба на стоки или ценни книги, които имат
пазарна или борсова цена, комисионерът може да заяви, че той лично
продава на доверителя или купува от него стоките или ценните книги
по тази цена. В този случай размерът на възнаграждението се намалява
наполовина. Тази разпоредба урежда конфликт, който е сходен с този в
хипотезата на договаряне сам със себе си18. Гаранцията в случая за
интересите на комитента са пазарните или борсовите цени. Тази
разпоредба дава потестативно право на комисионера да действа при
условия, сходни с тези на договаряне сам със себе си, при което не обвързва
правото му с предварително позволение от комитента. В уредбата на
спедиционния договор е предвидено, че спедиторът може сам да извърши
изцяло или отчасти превоза, като встъпи в изпълнителната сделка – чл. 362
ТЗ. При потенциалния конфликт на интереси може да се направи
междинният извод, че ако няма вреди, няма неправомерност и оттам
недействителност в търговското право.
След анализ на уредбата някои автори правят следните изводи:
структурирането на законовото (органно) представителство на търговските
дружества имплицитно включва в обема на представителната власт на
органа, който представлява ЮЛ, съгласие за договаряне сам със себе
си по смисъла на чл. 38, ал. 1 ЗЗД, освен в случаите на изрично
предвидено ограничение за това в решението на общото събрание на
съдружниците или акционерите за избиране на управителния орган или в
устройствения акт (учредителния договор на ООД или устава на АД)19,20.
В този смисъл е и Решение № 679 от 11.10.2007 г. на ВКС по т.д. №
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335/2007 г., ТК, което приема, че за ликвидатора на търговското дружество
със самото му назначаване по предвидения в ТЗ ред е дадено съгласие от
общото събрание на съдружниците по смисъла на чл. 38, ал. 1 ЗЗД за
договаряне сам със себе си.
Считам, че с оглед специалната разпоредба на чл. 240б ТЗ, която е
предвидена в уредбата на акционерното дружество, е изключено по
аргумент от чл. 288 ТЗ приложението на чл. 38, ал. 1 ЗЗД, тъй като урежда
различни правни последици от нея. Фактическият състав, описан в двете
разпоредби, съвпада, като в чл. 240б ТЗ е предвидена и още една
допълнителна предпоставка, която трябва да е налице, а именно сделката
да е извън обичайната дейност на дружеството или съществено да се
отклонява от пазарните условия. Наличието на тази предпоставка
означава, че конфликтът на интереси е с още по-голяма интензивност, тъй
като има и реално увреждане на интересите на дружеството21. С аргумент
от по-силното основание –ако сделката е действителна при хипотеза на
договаряне сам със себе, въпреки че е увреждаща интересите на
дружеството, то тя би била действителна и само при хипотеза на
договаряне сам със себе си, тъй като при него е налице само
потенциален конфликт на интереси. Специалната разпоредба на чл. 240б
ТЗ е приложима и при КДА по силата на препращащата разпоредба на чл.
253, ал. 2 ТЗ. Приложение би могла да намери и по аналогия в уредбата на
ООД, тъй като то също е капиталово търговско дружество и управителят
също се избира от върховния орган на дружеството и има неограничена
представителна власт. Тезата за прилагането по аналогия на разпоредбата
при ООД може да се оспори с аргумента, че чл. 240б ТЗ е императивна
разпоредба, която предвижда изключение и не може да се тълкува
разширително и да се прилага по аналогия. Предпочитам аналогичното
приложение на посочената разпоредба, защото считам, че тя
отразява приоритета на ценностите в търговското право и с оглед на
разбирането ми, че режимът на органното представителство на
капиталовите търговски дружества следва да бъде единен.
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Считам, че от това специално правило на чл. 240б ТЗ и тълкуването
му в светлината на останалите посочени разпоредби, уреждащи конфликта
на интереси при търговското представителство, следва да се изведе общо
правило за органното представителство, а именно – при договаряне сам
със себе си сключените сделки остават действителни. Дори да се
предвидят изрично забрани в устава или учредителния договор на
дружествата за договаряне сам със себе си, нарушението на тези привила
от органните представители на капиталовите търговски дружества ще води
само до отговорност за причинени вреди, но не и до недействителност на
сключените сделки. Това следва и от специалните разпоредби на чл. 141,
ал. 2 ТЗ и чл. 236, ал. 4 ТЗ, които предвиждат, че не може да се ограничава
представителната власт на органните представители по отношение на
трети лица.
Изложените аргументи са в посока, че в материята на органното
представителство има самостоятелна уредба на хипотезите на договаряне
сам със себе си, като правната последица е само възможност да се търси
обезщетение за причинени вреди, но не се стига до недействителност на
сключените сделки. Следователно изводът е, че в търговското право в
материята на органното представителство има специална уредба на
правните последици на договарянето сам със себе си, която изключва
приложението на правилата на гражданското право, и по-специално
разпоредбата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД. Търговското право има различни
принципи, които се обслужват от специалните правила, при наличието на
които е недопустимо прилагане на разпоредбата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД, тъй
като не съответства на общия принцип за сигурност и професионализъм в
търговския оборот.
Съществува и друга теза, застъпена в съдебната практика. В Решение №
567 от 04.11.2008 г. на ВКС по т.д. № 54/2008 г., I т.о. се приема, че „за
разлика
от
доброволното
представителство,
при
органното
представителство не би могло да се осъществи освобождаване от забраната
по чл. 38, ал. 1 ЗЗД22. Представляван при органното представителство е
юридическото лице, което не формира самостоятелно правновалидна воля,
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а извършва правни действия чрез волеизявленията на представителя си.
Волята на управителя, представляващ дружество с ограничена
отговорност, не би могла да бъде заместена от друг орган на юридическото
лице – общото събрание, тъй като последното не разполага с правомощия
да осъществява представителни функции чрез даване на съгласие за
извършване на правни сделки. По същите съображения колективният
орган на дружеството, с когото юридическото лице не е в правоотношения,
възникнали от упълномощаване, не разполага с правото да потвърди – да
изрази последващо съгласие за сделката, сключена от управителя в
хипотезата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД. Особеностите на органното
представителство изключват и възможността за саниране на сделката по
чл. 38, ал. 1 ЗЗД. Изводът, който се налага, е, че сделка, сключена от
управител (органен представител) на дружество с ограничена отговорност,
в която същият е договарял сам със себе си, е нищожна на основание чл.
26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД, в отклонение от разрешението при доброволното
представителство”23.

С т. 2 на Тълкувателно решение № 3 по тълк. д. № 3/2013 г. на ОСГТК
на ВКС тази теза е изоставена за хипотезата, при която управителят на
ООД действа като управител и на насрещната страна. Изложените
аргументи продължават да се поддържат за хипотеза, при която
управителят сключи сделка от името на дружеството със себе си,
действайки в лично качество или когато действа договорен представител
на насрещната страна.
Тази теза не може да бъде споделена, тъй като не отчита специалната
разпоредба на чл. 240б ТЗ. Изложената теза е логически непоследователна,
тъй като при договаряне сам със себе в гражданското право се приема, че
сделката е висящо недействителна именно защото конфликтът на
интереси е само потенциален и представляваният може да потвърди
сделката. В търговското право обаче в същата хипотеза на договаряне сам
със себе си съдът твърди, че сключената от представителя сделка ще
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е нищожна, като аргументът е, че нямало кой да я потвърди. Така се
нарушава основният принцип за сигурност в търговския оборот, като към
една и съща хипотеза в търговското право ще се прилага по-тежка санкция,
отколкото предвижда гражданският закон.
При възприемане на поддържаното от мен становище, че чл. 38 ЗЗД
не намира приложение в нито една хипотеза, интересите на дружеството
ще се защитават на плоскостта на чл. 40 ЗЗД.
Следва да се посочи, че едновременно с чл. 38, ал. 1 ЗЗД е възможно
да е осъществен фактическият състав на чл. 40 ЗЗД. Конфликтът на
интереси при хипотезата на договаряне сам със себе си е само
потенциален, но може да се превърне в реално увреждащ интересите на
дружеството, ако със сключената сделка се причиняват имуществени
вреди, като в този случай първият елемент от състава на чл. 40 ЗЗД –
сговарянето във вреда на представлявания – ще е налице винаги, тъй като
едно и също лице изявява от свое име и от името на дружество. В тази
хипотеза интересите на дружеството са гарантирани от разпоредбата на чл.
40 ЗЗД, която ще намери приложение, тъй като договорката във вреда на
дружеството винаги ще води и до недействителност на сключената
сделка. При това положение във всички хипотези на чл. 38 ЗЗД
дружеството може да избира между иск за реално изпълнение, ако
управителят не е изпълнил своето задължение към дружеството по
договора, или иск за нищожност на договора по чл. 40 ЗЗД и/или
отговорност за вреди. При това положение общото събрание може да се
назначи представител, което правомощие е предвидено в чл. 137, ал. 1,
т. 8 ТЗ, която предвижда, че общото събрание взема решения за
предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора
и назначава представител за водене на процеси срещу тях. При това
положение давността за вземанията за отговорността на управителя не
тече, докато управителят е представител на това ООД, по арг. от чл. 115, б.
„д“ ЗЗД.
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Тоест при сделки, сключени в хипотеза на договаряне сам със себе
си от управителя, едната предпоставка на фактическия състав на чл. 40 ЗЗД
– проява на умисъл или груба небрежност, ще е доказана. Остава да се
изследва само втората кумулативна предпоставка, а именно дали сделката
е увреждаща за дружеството. Ако се докаже и увреждане, то
потенциалният конфликт на интереси прераства в реален и сделката следва
да се обяви за недействителна по чл. 40 ЗЗД.
В тази връзка следва да се има предвид, че специалната разпоредба
на чл. 240б ТЗ не изключва разпоредбата на чл. 40 ЗЗД, тъй като двете
норми имат различно приложно поле и не могат да се отнесат като
специална към обща. Основното различие е, че при чл. 40 ЗЗД имаме
изискване за умисъл или груба небрежност при извършване на
увреждащото действие, както и за настъпване на реална вреда, а за
приложението на чл. 240б ТЗ не се изисква наличието на такива
предпоставки. Осъществяването на състава на чл. 240б, ал. 1 ТЗ предполага
само формално член на съвета на директорите/управителния съвет или
свързано с него лице да сключва с дружеството сделка, която излиза извън
обичайната му дейност или съществено се отклонява от пазарните
условия. При едновременното съществуване на двата фактически състава
– тоест когато сключената при условията на чл. 240б, ал. 1 ТЗ сделка
едновременно и уврежда дружеството, приложение ще намери чл. 40 ЗЗД
и сделката ще е недействителна по отношение на дружеството. Това ще е
така дори съветът на директорите/управителният съвет да е взел решение
да се сключи дадена сделка при условията на чл. 240б, ал. 2 ТЗ.
Считам, че по отношение на договорните представители в търговското
право няма специална разпоредба, която да предвижда действителност на
сделката, сключена при хипотеза на договаряне сам със себе си. Затова,
когато сделката е сключена от договорен представител на дружеството с
него лично или друго дружество или лице, които той представлява, ще се
приложи правилото на чл. 38 ЗЗД и сделката ще е висящо недействителна.
В случай че договорен представител на дружеството сключи сделка, по
която приобретател е член на съвета на директорите и са налице
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предпоставките по чл. 240б ТЗ, сделката отново ще е действителна, тъй
като в тази хипотеза няма договаряне сам със себе си, а договорният
представител ще носи отговорност за вреди по чл. 240б, ал. 3 ТЗ. В тази
хипотеза на увреждаща сделка много вероятно е обаче да се приложи
директно чл. 40 ЗЗД.
Следователно, ако търговски пълномощник, прокурист или
представител извърши търговска сделка при условията на договаряне сам
със себе си, би следвало да намери приложение разпоредбата на чл. 38, ал.
1 ЗЗД във връзка с чл. 288 ТЗ. Търговските сделки, сключени от
доброволни представители в хипотеза на договаряне сам със себе си, ще
бъдат във висящо положение при условията на чл. 301 ТЗ, тоест трябва
управителят на дружеството да им се противопостави незабавно след
узнаването, за да ги лиши от правно действие и ако не го направи
своевременно, сделките ще породят валидно своето действие. Това
разрешение е приложимо в търговското право и съответства на поголемите изисквания за сигурност и професионализъм в търговския
оборот. Мълчанието на компетентния дружествен орган се приравнява на
даване на съгласие и води до валидиране на сключената сделка, което
настъпва от момента на сключването й.
4. Освобождаване на управителя от отговорност за причинени на
дружеството вреди
Освобождаването на управителя от отговорност за причинени на
дружеството вреди представлява интересна фигура в търговското право,
която наподобява опрощаването и отказа от права. Тълкуването на
разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 5 ТЗ би следвало да ни доведе до разумни
резултати, при което следва да се съобразят принципите за сигурността в
оборота и справедливата защита на легитимните интереси на дружеството.
Решението за освобождаване на управителя от отговорност към
дружеството се взема от общото събрание с мнозинство повече от
половината капитал, тъй като в закона не е предвидено друго. Допустимо
е следователно в дружествения договор да е предвидено квалифицирано
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мнозинство, тъй като освобождаването от отговорност на управителя е
потенциално увреждащо интересите на дружеството решение.
Освобождаването може да е свързано само с известните по размер вреди,
които са настъпили към момента на вземане на решението. Вредите, които
са неизвестни към момента вземане на решението, не се обхващат
от формираната воля, поради което за тях управителят няма как да бъде
освободен. Считам, че подобно на опрощаването на бъдещи задължения е
недопустимо освобождаване от отговорност за бъдещи вреди. В тази
връзка се поставя въпросът за приложението на разпоредбата на чл. 94 ЗЗД
в търговското право. Считам, че правилото на чл. 94 ЗЗД следва да намери
съответно приложение при освобождаване на управителя от отговорност,
когато се касае за бъдещите вреди, които не са настъпили към момента на
вземане на решението, но са в пряка причинна връзка с поведение на
управителя. С решението си общото събрание може да освобождава
управителя от отговорност само за вредите, които са настъпили към
съответния момент на вземане на решението за освобождаване и които
са известни по размер24. В тази връзка следва да се посочи, че принципно
решението по чл. 137, ал. 1, т. 5 ТЗ има своето действие за всички вреди,
които са причинени от управителя до момента на освобождаването му, но
ако чрез документни измами управителят е успял да прикрие настъпили
вреди и от тези документи следва, че вреди няма, поради което общото
събрание вземе решение да го освободи от отговорност, то очевидно за
измамливото действие управителят не може да бъде освободен от
отговорност, въпреки че е налице решение на общото събрание за
освобождаване. В този случай при евентуален процес в тежест на ищеца е
да докаже, че решението по чл. 137, ал. 1, т. 5 ТЗ на общото събрание е
било взето на основание неистински или подправени документи, които са
създавали привидно състояние, което няма как да бъде разкрито от
представените документи. В този случай легитимният интерес на
дружеството ще надделее и управителят ще отговаря за умишлено
причинените и прикрити вреди.
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Допустимо е и частично освобождаване от отговорност по преценка
на общото събрание. Решението на общото събрание за освобождаване на
управителя от отговорност касае само договорната отговорност на
управителя към дружеството, но не засяга деликтната отговорност на
управителя, която може да възникне по отношение на съдружниците. По
отношение на съдружниците, независимо как са гласували при приемането
му, решението на общото събрание винаги ще е res inter alios acta, тъй като
решението на общото събрание касае само отговорността към
дружеството. В самото решение на общото събрание е добре да се
конкретизира размерът на вредите, за които управителят е освободен.
5. Може ли да се назначи особен представител на ЮЛ по чл. 29, ал. 4
ГПК?

Поддържам становището, че при явно противоречиви позиции на
двама управители, които могат само заедно да представляват дружеството,
следва да се назначи особен представител по чл. 29, ал. 4 ГПК, тъй като
това съответства на целта на закона. Съществено в случая е, че процесът
при противоречие на двамата управители, които могат само заедно да
представляват търговеца, не може да осигури защита на интереса на
дружеството. Разбира се, това тълкуване, което предлагам, е разширително
и не е с оглед буквата на закона, но е с оглед целта му, а тя е да се осигури
защита на интереса на представлявания, който не може сам да изрази
волята си (малолетните, поставените под пълно запрещение и
ЮЛ), когато законовият представител: 1) не може или 2) когато има
съмнение (явен конфликт на интереси), че няма да защити интереса на
представлявания. Считам, че и двете хипотези попадат в приложното поле
на разпоредбата. Разпоредбата не трябва да се тълкува стеснително, тъй
като по този начин тълкувателният извод, до който ще се достигне, ще е в
противоречие с целта на закона. Недопустимо е правна норма, която е
предвидена в защита на интересите на страната в процеса, която сама не
може да изразява волята си, да се тълкува по начин, който не гарантира
Предизвикай правото!
Годишник 2015

489

Константин Кунчев
интереса на този страна, а точно обратното – накърнява правото й на
защита в процеса.
Разпоредбата на чл. 29, ал. 4 ГПК се прилага по преценка на съда, и
то в случаите, когато има реална опасност за противоречие на интереси.
Самото противоречие в интересите на представителя и представлявания
може да възникне в много различни форми, които не следва да се свеждат
до явните случаи, а трябва винаги да се анализират задължително
въпросите за икономическите интереси и за свързаните лица. Тези
проблеми, свързани с явния и потенциалния конфликт на интереси между
представител и представляван, следва да бъдат обект на изследване от
съда. В противен случай има опасност да се допусне симулативен процес.
Ако се следва другото схващане, тоест, че възможността за назначаване на
особен представител по чл. 29, ал. 4 ГПК не е относима към ЮЛ, съдът ще
развие процес, в който с аргумент, че противоречието между управителите
на дружеството може да се реши само от общото събрание и това е проблем
само на самото дружество, ще се стигне до това, че дружеството просто
няма да бъде представлявано надлежно, което е значимо накърняване на
интересите му. Така се рискува самият процес да не осъществи основната
си функция на защита на интересите на страните и равностойно
процесуално участие. Съдът само ще регистрира нарушението на
интересите на дружеството, а самият процес може да се превърне в
средство
за
осъществяване
на
това
нарушаване
поради
недобросъвестността само на единия управител или и на двамата. Това ми
се вижда недопустимо като правен резултат, поради което мисля, че е
редно да се назначава особен представител в тези случаи. В този смисъл е
и Определение № 205 от 25.03.2013 г. на ВКС по ч.т.д. № 933/2012
г., II т.о., в което е посочено, че съгласно формираната по реда на чл. 274,
ал. 3 ГПК постоянна практика на ВКС, израз на която е и Определение №
859 от 20.12.2012 г. на ВКС по ч.т.д. № 733/2012 г., І т.о., щом законът не
прави разграничение в представителството на ФЛ и ЮЛ, то при
невъзможност да бъде формирано решение за представляваното търговско
дружество, включително поради влошени отношения между отделните
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представляващи го негови управители, налице е противоречие по смисъла
на чл. 29, ал. 4 ГПК в интересите представляван – представител.
6. Изводи
Дружеството с ограничена отговорност е капиталово търговско
дружество от затворен тип. Съдружниците в ООД имат взаимни интереси,
които обуславят задължението им за лоялност помежду им и към
дружеството, което се отразява в уредбата на вътрешните отношения.
Представителната власт на управителя на ООД възниква и се прекратява
от решението на общото събрание, но само по отношение на третите лица,
които са узнали това решение. Тоест вписването има само оповестително
действие при положение, че третите лица знаят за решението. В хипотеза
обаче, че третите лица не са знаели за решението на общото събрание, то
те са добросъвестни и се ползват от защитното действие на
конститутивното вписване на избора и освобождаването на управителя в
търговския регистър. Знанието у третите лица трябва да бъде доказано от
страната в процеса, която го навежда като положителен факт, от който иска
да се ползва.
Сделка, сключена от управител на ООД без представителна власт, е
висящо недействителна по аргумент от чл. 301 ТЗ, който предвижда
необорима презумпция за потвърждаване на сделката от търговеца при
положение, че търговецът не се противопостави незабавно след
узнаването. В зависимост от хипотезата, противопоставянето може да се
извърши или от другия управител в хипотеза на съвместно или колективно
представителство, или общото събрание може да вземе решение за
противопоставяне, като самото правно действие ще се извърши от
новоназначен управител.
Управителят е органен представител на ООД и има неограничена
представителна власт, тъй като се избира от общото събрание и има
основна функция да управлява и представлява дружеството в търговския
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оборот, като извършва всички необходими правни и фактически действия
от името и за сметка на дружеството, срещу което получава
възнаграждение.
Управителят може да придобива и отчуждава вещни права върху
недвижими имоти и без решение на общото събрание, при която хипотеза
сделката ще е действителна, а управителят ще отговаря за причинените на
дружеството вреди. Така се постига баланс между вътрешните отношения
и сигурността на търговския оборот, като санкцията за неизпълнение на
вътрешните правила на дружеството е отговорността на съответните
органи, без това да засяга правата на третите лица.
Разпоредбата на чл. 40 ЗЗД намира пряко приложение в търговското право.
Приложима е както при органното, така и при доброволното
представителство.
Разпоредбата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД не намира приложение при
органното представителство. Разпоредбата намира приложение при
действия, извършени от търговски пълномощник, търговски представител
или прокурист. При тези хипотези управителят на дружеството може
незабавно да са противопостави на сделка, сключена в нарушение на
разпоредбата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД, и по този начин ще предотврати
настъпването на правните й последици съгласно чл. 301 ТЗ.
Общото събрание може да вземе решение за освобождаване на управителя
от отговорност само за вредите, които са настъпили към съответния
момент на вземане на решението за освобождаване.
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Правни проблеми, възникващи при осъществяването на контрола
върху редовността на пътниците в обществения градски транспорт
на територията на Столична община
Георг Шиков
[Публикувано на: 20.09.2015 г.]
§ 1. Уводни бележки
Броят на хората, използващи услугите на обществения градски
транспорт на територията на Столична община е безспорно голям, като се
имат предвид темповете, с които нараства нейното население1. Освен това,
тази услуга се използва не само от жителите на София, но и от други
български и чуждестранни граждани, които посещават столицата по една
или друга причина. Именно поради този огромен пътникопоток е
необходима подходяща и сполучлива правна рамка, която да регулира
отношенията, свързани с осъществяването на тази дейност, като по този
начин се гарантира частният интерес на пътника-потребител и
общественият интерес на населението от сигурен и ефективен масов
градски транспорт на територията на общината. Ето защо в изложението
на тази разработка ще анализирам действащата правна уредба във връзка с
осъществяването на обществения градски транспорт на територията на
Столична община, като представя съществуващите проблеми и
противоречия, възникващи в процеса по налагане на санкции на
пътуващите с нередовен превозен документ. Смятам, че начинът, по
който се осъществява контролът върху редовността на пътниците, е
незаконосъобразен и трябва да бъде променен.
§ 2. Условия за пътуване с обществения градски транспорт
Най-напред, накратко, ще разгледам условията за пътуване с
обществения градски транспорт и след това в следващата част от
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изложението ще маркирам възникващите проблеми и противоречия в
правната уредба.
Обществените
отношения,
възникващи
във
връзка
с
осъществяването на масовия градски транспорт на територията на
Столична община, се регулират от Наредба за реда и условията за пътуване
с обществения градски транспорт на територията на Столична община
(НРУПОГТТСО2). Тя е приета от Столичния общински съвет в качеството
му на орган на местно самоуправление. Според чл. 1 от Наредбата
общественият градски транспорт на територията на Столична община бива
трамваен, тролейбусен, автобусен и метро. Отново в НРУПОГТТСО е
уредено, че дейността по осъществяването на обществения градски
транспорт се извършва от „Център за градска мобилност” ЕАД въз основа
на договор със Столична община. „Центърът за градска мобилност” е
юридическо лице с едноличен собственик на капитала Столична община,
създадено по реда на чл. 62, ал. 2 от Търговския закон3. Освен с
извършването на обществен превоз на пътници във връзка с
осъществяването на масовия градски транспорт дружеството се занимава
още и с отдаване под наем на места за паркиране, както и финансиране,
изграждане, експлоатация и поддържане на паркингите, гаражите и
местата за паркиране в София – общинска собственост.
Според § 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози4 понятието
„обществен превоз“ означава превоз, който се извършва с моторно
превозно средство срещу заплащане, а съгласно т. 3 от същия параграф
„превоз на пътници“ е дейност на физическо или юридическо лице,
регистрирано като търговец, за превоз на пътници срещу заплащане,
която се осъществява със специално конструирани и оборудвани моторни
превозни средства независимо дали са натоварени или не. Именно такова
юридическо лице, извършващо превоз на пътници срещу заплащане по
смисъла на § 1, т. 3 ЗАвтП, е „Център за градска мобилност“ ЕАД.
§ 2.1. Задължение на пътниците да притежават редовен превозен
документ съгласно НРУПОГТТСО
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Основното задължение на пътниците в обществения градски
транспорт е да притежават редовен превозен документ. За това съдим от
чл. 6 от НРУПОГТТСО, според който превоз на пътници с обществения
градски транспорт се извършва срещу редовен превозен документ,
посочен в настоящата наредба. В чл. 7 от Наредбата това задължение е
въздигнато във форма за действителност на превозния договор, тъй като
всеки редовен превозен документ се счита за договор между превозвача и
пътника за съответното пътуване. Понятието редовен превозен
документ не е дефинирано еднозначно от Наредбата и смисълът му варира
в зависимост от това какъв вид превозен документ се използва от пътника.
По смисъла на Наредбата редовни превозни документи са картите за
еднократно пътуване и абонаментни карти на хартиен и електронен
носител. В зависимост от различни критерии като период на валидност,
маршрутната линия, лицето, на което е издадена картата и т.н.
абонаментните карти могат да бъдат еднодневни карти, карти с талони за
10 пътувания, персонализирани електронни карти, електронни карти за
преференциални пътувания. Според Наредбата картата за еднократно
пътуване е редовен превозен документ след нейното закупуване и
валидиране от пътника. Абонаментната карта пък е редовен превозен
документ при съответствие с маршрута и периода на валидност. И двата
вида превозни документи стават редовни по смисъла на Наредбата след
валидирането им от пътника, което става по различен начин в зависимост
от вида на картата и използвания от пътника обществен транспорт5. Така
например, ако пътникът закупи карта за еднократно пътуване на хартиен
носител при използването на автобусен транспорт, за да бъде тя редовен
превозен документ, той трябва да валидира същата на най-близко
разположения в автобуса компостьор. Когато използва услугите на метро
транспорта, пътникът валидира своята карта (независимо дали тя е за
еднократно пътуване или абонаментна, бел. Г. Ш.) на бариерите за вход на
метростанциите, като мястото в метровлаковете, пероните на
метростанциите и вътрешните части на вестибюлите в метростанциите се
определя като „Платена зона в метрото“ съгласно § 1, т. 2 от Наредбата.
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§ 2.2. Последици при неизпълнение на задължението за притежаване
на редовен превозен документ съгласно НРУПОГТТСО
Според Наредбата контролът по редовността на пътниците се
извършва от длъжностни лица, които са определени от Изпълнителния
директор на „Център за градска мобилност“ ЕАД, на когото това
задължение е възложено със заповед на кмета на Столична община.
Съгласно чл. 18, т. 1, б. „а“ пътниците са длъжни да притежават редовен
превозен документ до слизането си в района на спирката на наземния
транспорт или в платената зона на метрото. Когато длъжностните лица
по редовността на пътниците установят неизпълнение на това задължение,
пътникът е задължен да закупи карта за еднократно пътуване на стойност
двадесет пъти по-висока от цената на картата за еднократно пътуване,
която длъжностното лице по редовността на пътниците валидира. След
закупуване на такава карта и нейното валидиране от контрольора пътникът
може да продължи пътуването със съответния обществен транспорт. Ако
пътникът откаже да закупи такава карта, той е длъжен да слезе на
следващата спирка по маршрута, където длъжностното лице по
редовността на пътниците съставя акт за установяване на административно
нарушение по реда на ЗАНН6. Въз основа на издаденият АУАН кметът на
Столична община или определен от него заместник-кмет издават
наказателните постановления съгласно чл. 35, ал. 5 НРУПОГТТСО, като
предвиденото наказание за това нарушение е глоба в размер на 100 лв.
§ 2.3. Изводи
Най-напред, НРУПОГТТСО задължава пътниците не само да
заплатят необходимото за превозвача възнаграждение, купувайки
съответния превозен документ, но и да валидират същия на определените
за всеки вид транспорт валидатори. Едва тогава съответната карта за
еднократно пътуване или абонаментна карта се превръща в редовен
превозен документ, притежаването на който е условие за сключването на
превозния договор. По този начин Наредбата изопачава фактическия

Категория:
Търговско право

Правни проблеми, възникващи при осъществяването … 498

състав за сключването на частноправен договор, като неоправдано добавя
към него изпълнението на длъжника за заплащане на превозната цена.
На следващо място, според Наредбата, за пътника възниква
административнонаказателна отговорност, когато той няма редовен
превозен документ и отказва да закупи такъв на цена двадесет пъти повисока от обикновената. Така, обективната страна на това
административно правонарушение предполага кумулативното наличие на
две предпоставки – непритежаване на редовен превозен документ и отказ
от закупуване на такъв с цена двадесет пъти по-висока. Задължението за
закупуване на превозен документ на стойност двадесет пъти по-висока от
цената за еднократно пътуване има неясен юридически характер.
На последно място, съгласно Наредбата, контролът върху
редовността на пътниците се осъществява от длъжностни лицаконтрольори, които са овластени да извършват тази дейност от
Изпълнителния директор на търговското дружество-превозвач. Той, от
своя страна, е овластен със заповед на кмета на Столична община, който е
компетентен да налага административните наказания за неизпълнение на
задължението за притежаване на редовен превозен документ от страна на
пътниците.
§ 3. Проблемите
При така установения ред за осъществяването на обществения
градски транспорт на територията на Столична община възникват редица
проблеми.
§ 3.1. Отношенията пътник-превозвач
На първо място, отношенията между пътниците и превозвача са
изцяло гражданскоправни. Те се формират въз основа на сключения между
тях договор за превоз. Общата дефиниция на този договор се съдържа в чл.
367 ТЗ, а въз основа на нея и особеностите при превоза на пътници
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правната доктрина дефинира договора за превоз на пътници като
съглашение между пътника и превозвача, по силата на което превозвачът
се задължава да превози пътника от едно място на друго срещу
възнаграждение7. За сключването на такъв превозен договор обаче
Наредбата изисква притежаването на редовен превозен документ от
пътника. В противен случай, по смисъла на Наредбата, договор между
страните не е налице и пътникът подлежи на административно наказание.
Това правило противоречи на нормата на чл. 36, ал. 2 от ЗАвтП, според
който действителността на договора за превоз на пътници по автобусни
линии не зависи от издаването, редовността или изгубването на билета
или картата (подчертаното е мое; бел. Г. Ш.). От дефиницията на договор
за превоз на пътници и правилото на чл. 36, ал. 2 ЗАвтП ясно личи
консенсуалния характер на договора8. Така, за да възникне договорното
отношение между страните, достатъчно е превозвачът и пътникът да са
постигнали съгласие за осъществяването на превоза от едно място на друго
без да е необходимо пътникът вече да е заплатил превозната цена. Ето защо
смятам, че изискването за притежаване на редовен превозен документ като
условие за действителност на превозния договор е незаконосъобразно и
противоречащо на характера на договора за превоз на пътници. Според мен
в конкретния случай на пътуване с обществения градски транспорт
съгласието между страните се формира конклудентно и е налице след
влизането на пътника в съответното превозно средство9. В случая
договорът за превоз се сключва конклудентно, като офертата, която
превозвачът отправя до пътниците, се изразява в спирането на превозното
средство на определените за това места и отварянето на вратите с цел
привличане на пътници, а акцептът представлява самото влизане на
пътника в съответното превозно средство. От този момент нататък се
формират правата и задълженията на страните по договора. От това следва,
че непритежаването на редовен превозен документ не е несключен договор
за превоз между страните, а представлява неизпълнение на вече
конклудентно сключения между тях превозен договор.
§ 3.1.1. Характера на санкцията в чл. 34, ал. 3 НРУПОГТТСО
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В този ред на мисли възниква резонния въпрос за характера на
санкцията, уредена в чл. 34, ал. 3 от НРУПОГТТСО, според която пътникът
е задължен да закупи карта за еднократно пътуване на стойност двадесет
пъти по-висока от цената на картата за еднократно пътуване в случай на
неизпълнение на задължението за притежаване на редовен превозен
документ. Ако отношенията между дружеството-превозвач и физическото
лице-пътник са изцяло гражданскоправни, то тогава тази санкция би
трябвало да се определи като една законна неустойка10. Тази теза би била
правдоподобна, ако от телеологичното тълкуване на Наредбата не си
личеше ясно, че тя пряко се придържа към процедурата за установяване на
административни нарушения и налагането на административни наказания,
уредена в ЗАНН11. За това съдя по факта, че ако пътникът откаже да понесе
тази санкция, той подлежи на административно наказание, което се налага
от кмета на СО като административен орган, извършващ контрол съгласно
Наредбата. Освен това, в днешно време този тип неустойки са характерни
за защита на потребителите12, а не в защита на търговски дружества, макар
и пътникът-потребител в случая да е в хипотезата на неизпълнение на
превозния договор. Следователно тази санкция не е никаква законна
неустойка, а представлява административна отговорност, която се налага
на пътниците за неизпълнение на задължението за заплащане на
възнаграждение на превозвача по превозния договор. Така формулирана
тази административна отговорност е изцяло незаконосъобразна, което ще
стане ясно по-нататък.
§ 3.1.2. Санкцията в чл. 101 ЗАвтП и характер на превозните
документи
Освен казаното дотук, санкцията, която предвижда Наредбата,
противоречи на предвидената за същото нарушение санкция в чл. 101
ЗАвтП. Съгласно последната за пътуване без превозен документ в населени
места пътникът подлежи на глоба в размер на 10 лв., която е два пъти пониска от санкцията, предвидена в чл. 34, ал. 3 от Наредбата13 и десет пъти
по-ниска от санкцията, предвидена в случай на отказ да се понесе предната
санкция14.
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В случая проблемът произтича от това, че НРУПОГТТСО и ЗАвтП
влагат различен смисъл и придават различни функции на понятието за
превозен документ. Според Наредбата превозният документ е условие за
действителността на превозния договор, а според ЗАвтП той е само
доказателство
за
наличието
на
такъв
договор15.
Затова
административнонаказателната отговорност, уредена в чл. 101 от ЗАвтП, е
напълно оправдана, тъй като при нея е нарушено задължението за
притежаване на документ, който удостоверява определени факти и
обстоятелства16. Това задължение на пътника не е частноправно и не
произлиза от неговото правоотношение с превозвача. То е установено в
обществен интерес и неговото нарушаване резонно води до възникването
на административнонаказателна отговорност.
НРУПОГТТСО,
от
своя
страна,
въвежда
административнонаказателна отговорност за непритежаване на превозен
документ, притежаването на който е условие за действителност на
сключения договор. Това, както беше отбелязано по-горе, е
незаконосъобразно и противоречащо на характера на договора за превоз,
затова въведената административнонаказателна отговорност е за
неизпълнение на задължението на пътника за заплащане на превозната
цена по договора. Ако погледнем нещата от друг ъгъл и се абстрахираме
от факта, че притежаването на превозен документ като условие за
валидност на договора е незаконосъобразно, ще видим, че по смисъла на
Наредбата административната отговорност възниква поради несключване
на превозния договор, което е също толкова абсурдно, колкото и тя да
възниква за неизпълнение на същия. Неизпълнението на частноправно
задължение по никакъв начин не нарушава установения ред на държавно
управление по смисъла на чл. 6 ЗАНН. Вредите, които настъпват от
неизпълнението засягат единствено интереса на кредитора, като при
неизпълнение законът предвижда друг ред за принудително изпълнението
на това задължение, както и за компенсиране на настъпилите вреди
вследствие на неизпълнението. В противен случай принципът за
равнопоставеност на частноправните субекти би бил напълно нарушен, а
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въведената административнонаказателна отговорност ще служи като
обезпечение на кредитора за изпълнение на вземането му по договора.
§ 3.1.3. Целта на НРУПОГТТСО
НРУПОГТТСО поставя превозвача в привилегировано положение спрямо
пътниците, тъй като те носят административна отговорност за
неизпълнение на задължението по превозния договор за заплащане на
възнаграждение на превозвача. Хипотезата е абсурдна не само поради
факта, че е въведена административна отговорност за неизпълнение на
потребителски договор от страна на потребителя17, но също така и защото
самото установяване на „административното нарушение“ се извършва от
длъжностни лица, които са служители в търговското дружество-превозвач.
Дружеството, от своя страна, е създадено по реда на чл. 62, ал. 2 ТЗ, като
едноличен собственик на капитала е Столична община, а пък органът,
който налага административното наказание, е именно кметът на Столична
община. Получава се така, че Столичният общински съвет като орган на
местно самоуправление е поставил в привилегировано положение спрямо
пътниците
общинското
дружество-превозвач,
използвайки
нормотворческата възможност за издаване на подзаконови нормативни
актове, която всеки общински съвет притежава съгласно ЗМСМА. Така
Столичния общински съвет в качеството си на нормотворец е обезпечил
изпълнението на задължението на пътниците за заплащане на превозната
цена чрез въвеждане на административнонаказателна отговорност при
неизпълнение на същото.
§ 3.2. Комптетентността на Столичния общински съвет
НРУПОГТТСО е издадена от Столичния общински съвет без
изрична законова делегация18. По своята правна същност Наредбата
представлява подзаконов нормативен акт, от което следва, че тя би
трябвало да е издадена въз основа и в изпълнение на закона19. Никъде в нея
обаче не е посочена нормата, въз основа на която тя е издадена.
Регулирането на обществения превоз е в компетентността на Столичния
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общински съвет, доколкото той може да утвърди общинските транспортни
схеми съгласно чл. 17, ал. 5 ЗАвтП и определи таксите за предоставяне на
услугата по превоз на пътници съгласно чл. 17, ал. 1, т.1 ЗМСМА. Съгласно
чл. 76, ал. 3 АПК20 общинските съвети издават нормативни актове, с
които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен
обществени отношения с местно значение. В случая обаче с
НРУПОГТТСО обществените отношения с местно значение не са уредени
съобразно със ЗАвтП като нормативен акт от по-висока степен. Ето защо
смятам, че Столичният общински съвет не е компетентен с подзаконов
нормативен акт да приема нови правила във връзка с извършването на
контрола върху осъществяването на обществения градски транспорт в
столицата, които противоречат на вече уредените със закон21. Съгласно
ЗАвтП компетентен да извършва контрола върху осъществяването на
обществен превоз на пътници е министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, като той е подпомогнат в
тази
си
дейност
от
Изпълнителна
агенция
„Автомобилна
22
администрация“ . По този начин всички уредени от Наредбата правила
относно осъществяването на контрола по редовността на пътниците
противоречат на нормативен акт от по-висока степен. Така нито
длъжностните лица-контрольори са компетентни да осъществяват контрол
по редовността на пътниците и съставят актове за установяване на
административни нарушения, нито кметът на Столична община е
компетентен да издава наказателни постановления, с които да налага
административни наказания на нарушителите съгласно Наредбата.
§ 3.2.1. Делегирането на контролни правомощия на заместниккметовете
Както бе установено, правилата на Наредбата относно
осъществяването на контрола на пътниците са в явно противоречие с тези
на ЗАвтП. Този факт е достатъчен за обезсмислянето на следващата
неуредица в Наредбата, която смятам да маркирам. Независимо от това, с
оглед по-задълбочения анализ ще си позволя да представя и нея.
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Разпоредбата на чл. 35, ал. 5 НРУПОГТТСО,
уреждаща
компететността на кмета на Столична община да определи негов
заместник, който да издава наказателни постановления на нарушителите е
в противоречие както на общата разпоредбата на чл. 47, ал. 2 ЗАНН23, така
и на специалната на чл. 39, ал. 4 ЗМСМА24. Цитираната разпоредба
заслужава внимание, тъй като установилата се до момента практика
показва, че тези наказателни постановления се издават именно от
заместник-кмета на Столична община с ресор „Транспорт“25. В случая
възможността за оправомощаване е налице единствено когато това е
предвидено в закон, т.е. недвусмилсено е посочена степента на
нормативния акт, посредством който може да бъде овластен даден
административен орган да наложи административно наказание.
Следователно незаконосъобразно и недопустимо е един административен
орган да овластява друг такъв да налага административни наказания въз
основа на подзаконов нормативен акт, който отгоре на всичко противоречи
на нормативен акт от по-висока степен. По този начин, освен че кметът на
Столична община няма никакви контролни правомощия във връзка с
осъществяването на обществения транспорт в София, то той не може и да
опрамощава свои заместници да издават наказателни постановления, тъй
като това не е предвидено в закон в тесен смисъл.
§ 3.3. Административнонаказателна отговорност за превозвача
Освен всичко казано дотук, „Център за градска мобилност“ ЕАД в
качеството си на търговско дружество, извършващо превоз на пътници,
носи административнонаказателна отговорност всеки път, когато допусне
извършване на обществен превоз на пътници без документ за платена
превозна цена, като предвидената имуществена санкция е в размер на 1 500
лв26. За всички пътници, в това число и аз, които използват обществения
градски транспорт достатъчно често, е ясно, че съставът на това
административно правонарушение се осъществява редовно от
дружеството-превозвач. Както беше вече посочено, съгласно ЗАвтП,
комптетентен да наложи наказанието е министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, а актът за установяване на
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административното нарушение се съставя от овластените длъжностни
лица, служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В хода на изследването си не успях да намеря данни за издадени
наказателни постановления по отношение на дружеството-превозвач.
Това, разбира се, е съвсем логично, тъй като вероятността държавен орган
да санкционира общинско търговско дружество е нищожна, като се има
предвид старата римска максима – Lupus non mordet lupum. В крайна
сметка, смятам, че цитираната в бележките под линия разпоредба
задължава дружеството-превозвач да промени начина, по който
организира своята дейност, така че да не допуска обществен превоз на
пътници без документ за платена превозна цена.
§ 4. Контрааргументи
Част от съдебната практика е на мнение, че ЗАвтП няма приложение
по отношение на осъществяването на обществения градски транспорт в
столицата27. Единият аргумент, изтъкван от съдиите, дали особено мнение,
е, че ЗАвтП урежда обществени превози между отделните населени
места (вътрешни за страната превози), както и международните
превози. Този аргумент не може да бъде споделен. Не смятам, че от
тълкуването на чл. 1 ЗАвтП, уреждащ обхвата на закона, може да се
направи такъв извод. Нито в текста на разпоредбата, нито в легалните
дефиниции на понятията „обществен превоз” и „превоз на пътници” е
написано, че става въпрос за обществени превози между населени места.
Не мисля, че от тълкуването на израза вътрешни за страната превози
може да се заключи, че става въпрос за обществени превози между
населени места. Другият аргумент, който заслужава повече внимание, е,
че два от четирите вида транспорт (автобусен, тролейбусен, трамваен и
метро; бел. Г. Ш.) са извън обхвата на ЗАвтП. Този аргумент може да бъде
споделен с известни резерви. Наистина съгласно дефиницията за
„обществен превоз“, която § 1, т. 1 ДР ЗАвтП дава, този превоз се извършва
с моторно превозно средство. А съгласно дефиницията за „моторно
превозно средство, уредена в § 6, т. 11 ДР ЗДвП, същото е е пътно превозно
средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите
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превозни средства. Така ЗДвП изрично изключва трамваите и
метрополитена от понятието за моторно превозни средство и практически
тези два вида транспорт остават нерегулирани. Това е така, тъй като според
чл. 2, т. 1 и 2 от Закона за железопътния транспорт28 те не попадат в обхвата
и на този закон. Така на практика единственият нормативен акт, който
урежда правилата във връзка с осъществяването на обществения трамваен
и метро транспорт, остава НРУПОГТТСО. Проблемът в случая е, че, както
беше установено по-горе, тази наредба е издадена от Столичния общински
съвет без изрична законова делегация и в пряко противоречие с
нормативен акт от по-висока степен, т.е. същата е незаконосъобразна. Още
повече, че в Наредба за организация на движението на територията на
Столична община, приета с решение № 332 по Протокол № 48 от
19.05.2005 г. на Столичния общински съвет, е уредено, че движението на
обществения градски транспорт в София се организира в съответствие с
ЗАвтП29. Ето защо смятам, че на този етап поради липса на друг
нормативен акт разпоредбите на ЗАвтП следва да се прилагат и по
отношение на трамвайния и метро транспорта в столицата.
§ 5. Заключение
Правната рамка, въведена с НРУПОГТТСО, не е нито подходяща,
нито сполучлива. Това поражда редица правни проблеми във връзка с
осъществяването на обществения градски транспорт в столицата.
Изводите, които бяха направени в изложението на тази работа могат
да бъдат обобщени както следва:
 Отношенията между пътниците и превозвача при извършването на
обществен на превоз на пътници в столицата са изцяло
гражданскоправни и се формират въз основа на конклудентно
сключен договор за превоз на пътници.
 Санкцията за неизпълнение на задължението на пътниците за
заплащане на възнаграждение на превозвача, която НРУПОГТТСО
предвижда, има крайно неясен юридически характер.
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 Административнонаказателната отговорност, която НРУПОГТТСО
урежда по отношение на пътниците с нередовен превозен документ,
е незаконосъобразна, тъй като:
 Най-напред, Наредбата е издадена при липса на законова
делегация от Столичния общински съвет.
 Същата урежда ред за контрол върху редовността на
пътниците, който противоречи ЗАвтП като нормативен акт
от по-висока степен.
 От
друга
страна,
дружеството-превозвач
носи
административнонаказателна отговорност по ЗАвтП всеки път,
когато допусне извършването на обществен превоз на пътници без
документ за платена превозна цена.
 De lege lata липсва нормативен акт, който пряко урежда
отношенията, възникващи по повод извършването на обществен
превоз на пътници при трамваен и метро транспорт.
Въз основа на направените изводи смятам, че нормативната база,
уреждаща обществените отношения във връзка с осъществяването на
обществения градски транспорт в столицата, трябва да бъде променена.
Това може да бъде постигнато чрез приемането на специален закон, с който
да се уредят отношенията във връзка с осъществяването на обществения
градски транспорт в София. Друго възможно решение е допълнение на
ЗАвтП, който да овласти Столичния общински съвет да издаде подзаконов
нормативен акт, с който тези отношения да бъдат уредени по специален
начин. Смятам, че решаването на въпроса за мотивирането на пътниците
да изпълняват задължението си за заплащане на цената по превозния
договор не следва да става посредством въвеждането на
административнонаказателна отговорност. Отношенията трябва да бъдат
уредени по такъв начин, че да бъде невъзможно лице, което не е заплатило
възнаграждението на превозвача, да се качи в превозното средство с цел да
се придвижи. Това може да бъде постигнато посредством въвеждането на
контрольор във всяко превозно средство или изграждането на платени
зони (по аналогия с платената зона в метрото) при спирките на наземния
транспорт на местата, където инфраструктурата го позволява30. Смятам, че
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промяна в тази насока ще има благоприятен ефект и върху финансовото
състояние на дружеството-превозвач, тъй като несъмнено ще ограничи
броя на пътуващите, които не са платили дължимата превозна цена.
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разглежда от административно-наказващия орган (в случая - от кмета на СО), като
никъде в закона не е допустимо преписката да се разглежда от други органи, вкл. и
колективни такива, различни от административно-наказващия орган.
26. Чл. 94, ал. 2 ЗАвтП гласи: който допусне или разпореди извършването на обществен
превоз на пътници без документ за платена превозна цена, се наказва с глоба или с
имуществена санкция 1500 лв.
27. Тезата е изложена в две особени мнения в Решение № 1597 от 13.03.2014 г. на АССГ
по адм. д. № 935/2014 г. и Решение № 6084 от 16.10.2014 г. по адм. д. № 6241/2014 г. на
АССГ.
28. Обн. ДВ. бр. 97 от 2000 г. Чл. 2 ЗЖТ гласи: не са предмет на този закон дейностите
на:
1. метрополитена;
2. градския трамваен транспорт;
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3. вътрешния железопътен транспорт на Министерството на вътрешните работи,
Министерството на отбраната и други ведомства, дружества или предприятия, с
изключение на дейностите, свързани с изискванията по техническата експлоатация и
безопасността на движението.
29. Чл. 30. (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) от НОДТСО гласи:
движението на МГТ (МГТ съответства на „масов градски транспорт“, което е
предишното понятие за „обществен градски транспорт“ според предходната
НППУПМГТТСО, уреждаща същата материя и отменена от сегашната НРУПОГТТСО;
бел. Г. Ш.) се организира в съответствие със ЗАП /Закон за Автомобилните превози/ и
ГПОД.
30. Изграждането на такива платени зони поражда не малко юридически въпроси, които
поради естеството на това изследване не могат да бъдат засегнати.
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ФИЛОСОФИЯ
Относителност и абсолютност на злото в разбирането за
тоталитаризма
Стилиян Йотов
[Публикувано на: 11.10.2015 г.]
Дошъл съм в „Яд Вашем“, за да разбера
защо има престъпления без име.
(курсист от Австралия, януари 2009 г.)
Говоренето за злото лесно ражда метафори, а те от своя страна
заживяват живота на истини. През май 1977 г. първият филм от
„Междузвездни войни“ вкарва в оборот израза „империя на злото“ (Evil
Empire). На 8 март 1983 г. Роналд Рейгън обозначава с него настоящия
режим на Съветския съюз, а през 1986 г., след среща с Горбачов,
официално оттегля тъкмо тази квалификация на противника си от
Студената война. На 29 януари 2002 г. Джордж У. Буш дефинира „оста на
злото“ (Axis of Evil), имайки предвид държави, спонсориращи тероризма и
опитващи се да си набавят оръжия за масово унищожение – Ирак, Иран,
Северна Корея. Малко по-късно бъдещият американски посланик в ООН
добавя към основната група Либия, Сирия и Куба, уточнявайки изрично,
че те били „отвъд“ тази ос.
Тук няма да се занимавам специално с иконическия характер и
своеобразие на подобни фрази или с ролята им в политическата реч. Само
ще изтъкна, че „империя“ и „ос“ безспорно вменяват, изтъкват моменти на
целенасочена програма, на явно намерение за експанзия и интервенция в
действията на отсрещната страна. „Злото“ пък посяга към най-високите
регистри на теологическия и морален жаргон, за да се преодолее всяко
съмнение, всяко колебание в оценката на собствената и чуждата позиция.
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Тези „своевременни“ оценки, отнасящи се до близката ни история и
настояще, ярко контрастират с тезата на Хана Арент за „баналността на
злото“ по време на тоталитаризма.
Желанието ми тук е не просто да защитя конкретната диагноза на
Арент, а и да направя някои изводи за принципите на (публична) преценка
спрямо извращенията в политиката.
А това, че Хана Арент се нуждае от защита, лесно може да види
всеки, който – като мен – се опита да изтъкне значението й в Израел (където
книгата за баналността на злото излиза едва през 2000 г.). Може да разбере
и мащабите на несъгласието с нея, като проследи преписката й с Гершом
Шолем – една толкова наситена със споделени нагласи кореспонденция,
която секва с абсолютно мълчание през 1964-а, в годината след появата на
Айхман в Йерусалим (Arendt / Scholem 2010). Всичко това, разбира се, не
замества и не може да замести интерпретацията. И за нея е думата тук.
Защото именно интерпретация е дала право на Ханс Момзен да снабди
новото издание на Еийхман в Йерусалим с предговор, в който се вменява
на авторката, че самата тя следва модела на тоталитаристката формална
логика, характеризиран по-рано, пак от самата нея, като „самопринуда на
дедуциращото мислене“ (Momsen 1986). Интерпретация може да ни
помогне за друга преценка, каквато възнамерявам да дам тук.
I.
Онова, което изненадва читателя на Арент, е характеристиката на
Адолф Айхман. Вместо изверг, тя вижда „безцветен бюрократ“, който дори
няма амбиции за растеж в кариерата (Arendt 1963: 49-50, 287), вместо зъл
гений – човек, „неспособен да мисли… от позицията на друг“ (Arendt 1963:
49). Като добър познавач на Кант Арент не само цитира прочутото място
от Антропологията – „мисли се в позицията на всеки друг“, но и го допълва
със собственото си разбиране за решаващата роля на въображението и на
способността за съждение в изграждането на условията за съвместен
живот. Тази специфична психологическа непълноценност на Айхман го
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прави подвластен на идеология, която иначе би могло лесно да се види, че
е лъжа. А именно, да се усъмни: че борбата, оглавена от Хитлер – sein
Kampf, не била просто война, че в нея Германия давала само израз на
съдбата, която я предопределя извеки, че задачата пред немския народ не
ще да е нищо по-малко, от на живот и смърт.
Начинът, по-който са обрисувани адресатът, и идейната отрова,
проникнала в него, не са толкова проблематични. Такава е тезата, че целият
контекст: самата социална среда, нормативният порядък, моралните
категории са преобърнати, изопачени, вменяващи в дълг и прокламиращи
като героизъм дела, които в обичайния случай биха били престъпления. На
този фон постановката за „баналността на злото“, разбира се, създава
напрежение. Първо, защото сякаш оневинява социалните актьори,
освобождава ги от индивидуална отговорност, второ, защото сякаш
обезценява страданието на жертвите.
Защо Арент не оттегля тезата си? Защо там, където повечето виждат
„радикално зло“, тя настоява, че злото е банално. В писмо до Карл Ясперс
конкретно възразява, че модерните престъпления не могат да се обяснят с
представата, че злото се движи от „пороците на себелюбието“ (Laster der
Selbstsucht), (Arendt / Jaspers 1885: Арент до Ясперс, 04.03.1951) с което
очевидно възразява на Кант, че радикалното зло има за своя причина
себелюбието (Selbstliebe) (Kant 1793: 45, 14); предпочитайки в случая дума,
подчертаваща болезнена встрастеност1. Не е маловажен фактът, че Арент
пише това 10 години преди пътуването си за Израел като кореспондент на
списание The New Yorker, т.е. непосредствено след публикуването на
първата си книга в Америка – Източниците на тоталитаризма (1951). В
същото писмо признава, че направо й липсва знание за радикалното зло, но
че съвременните условия на живот едновременно дават всевластие на
човека и правят човека излишен. А за тази нагласа носи отговорност и
философията, защото открай време се опитва да се справи с „факта на
плурализма“. Съгласно наложилата се и устойчива традиция философията
има превратно понятие за политиката, опитвайки се да превъзмогне, ако не
и да изличи присъщия на политиката плурализъм.
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Всеки може много лесно да се убеди колко важен за Арент е плурализмът,
при това като антропологическа особеност на човешкото съществуване.
Опростено казано: именно тази тема от Човешката ситуация (1958)
стимулира възхода на понятията „диалог“ и „интерсубективност“ не само
при Хабермас (Структурни изменения на публичността, 1961), а още при
Х.-Г. Гадамер (Истина и метод, 1960).2 Подтискането на плурализма е в
основата на перверзиите на съвременните, ако не и на всички политически
режими. А тоталитаризмът е най-висшата и пределна форма на това
отрицание; за разлика, например, от по-обичайните форми дори на
еднопартийна диктатура, наблюдавана във фашистките Италия, Испания
или в народните демокрации като ГДР. Защото прониква отвъд политиката
и нахлува във всекидневния живот, защото терорът става естествен
инструмент на държавната власт, защото правото престава да вижда и да
преследва като престъпления масовото унищожаване на хора, защото
такова господство се опитва да експандира отвъд всякакви национални
граници.
Тук е мястото за една първа теза, касаеща степента и формата на
плурализъм в политиката. За Арент това e праосновата на сполуките и на
дефектите в политиката. Пренебрегването на плурализма ражда в пиковата
си форма бежанците, хората, лишени от място на обитаване (Arendt 1943),
теза, която по-късно ще добие гигантски размери при Г. Агамбен. Но да
останем при Арент; няколко години по-късно, при първото си посещение в
следвоенна Германия, тя ще открие, че победителите отново лишават хора
от родина, прокуждайки този път немци, че едновременно с това се
поражда страдание и защитна реакция, пречещи да се осъзнае вината и
отговорността за нацизма (Arendt 1950). Впрочем, между тези две позиции
тя осъзнава и публично заявява, че и ционизмът в новопоявилия се Израел
също не е спасен от възможността да пренебрегва плурализма, да ражда
бежанци (Arendt 1948a), както и да си служи с терор (Arendt 1948b).
Феноменът на бежанците може не само да се появи на много места,
той дава ключ към общ проблем, който присъства и в нашето съвремие –
произвеждането на излишни хора. Не става дума за някакво
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малтусианство, обясняващо справянето със свръхнаселение. В хода на
модерността обществата повишават функционалната си ефективност като
формират идентичността си, освобождавайки се от нещо, което не им
принадлежи, и едновременно с това запазвайки връзка с него така, че да
черпят от ресурсите му. Нациите прибират свои и прокуждат чужди
бежанци, дават убежище без да приобщават, всячески съхраняват и
манипулират със статуса на гастарбайтерите. Ако тук излишните не
принадлежат към нацията, но се ползват от нея, за империалистическата
политика определени народи и раси не принадлежат към цивилизацията,
но пък могат да я захранват и да ползват благините й. Масите или тълпите
– това са излишните хора в самия цивилизован свят, тези, които не
принадлежат на обществото, но които официалните или подмолни елити
използват. Пределът на това отчуждаване от себе си е отхвърлянето на
евреите от семейството на народите, изключването им от човечеството.
Някъде в тази поредица „трудещите се“ декласират всички паразитиращи
върху тях класи – клептократите – и ги наказват, принуждавайки ги да се
трудят по най-примитивен начин.
Естествено, че не всички форми на произвеждане на излишни хора
са тоталитарни. Тук е важно, че тази последица изпъква в резултат на
много форми на политика, най-вече снабдена със съвременна технология.
И ако се върнем към Кант, че радикалното зло се дължи на самолюбието,
на предпочитането му пред универсалните повели на морала, т.е. на
умишлено престъпване на нравствения закон, ще видим, че тези
определено несправедливи политики не са зла умисъл, а сякаш страничен
продукт, колатерална вреда, в стремежа за изграждане на собствената
идентичност. Вярно, една идентичност, която е неспособна, или по-скоро:
която се страхува да признае чуждото. Бежанците са естествен продукт от
самоопределянето на нациите, расите са си по природа такива, каквито са,
и просто имат различно място и роля в общия еманципаторен процес,
масите са елемент от възпроизводството на съвременното общество.
Съответно: премахването на класите е по силата на историческата логика,
а еврейството е болест – извращение на рода (Entartung), с която
човечеството трябва да се бори по законите на природата.
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Вече на този общ фон можем да потърсим обяснение за спецификата на
злото в тоталитаризма. За тази цел ще се фокусирам на два проблема:
концентрационните лагери и поведението на злосторника (Täter,
perpetrator).
II.
Онова, което най-силно впечатлява Арент в концлагерите, е
невъзможността те да бъдат проумяни. Малко след като публикува първата
версия на частта за лагерите, тя осъзнава, че темата изисква специално
изследване и чете доклад (Arendt 1949), с който се опитва да осигури
финансиране; впрочем той излиза на немски половин век по-късно под
далеч по-сполучливото заглавие „Завършеното безсмислие“ – „Die
vollendete Sinnlosigkeit“ 3. Безспорно е, че гигантската машинария на
смъртта е проекция на изтънчен технически разум, обслужването й се
опира на прецизно разделение на труда, опасностите в работната среда са
под постоянен и ефективен контрол по отношение на психичните травми
на преките участници, на нездравите сантименти в публичността или на
пропагандните средства на врага. Къде тогава е безсмислието? В това, че
никога не се знае кой и кога ще стане жертва, кой ще оцелее.
Пребиваването в лагера, споменът за лагера или очакването му са
доминирани от постоянен страх и несигурност, че преживяването му е
отвъд всякаква целева рационалност (не само утилитарна), за всеки той
изглежда някаква „налудничава нереалност“, изплъзваща се на разума. В
някои интервюта Арент споменава, че научила за лагерите през 1943 г. и
дълго време изобщо не е можела да си даде обяснение как за 10 години
нацизмът е стигнал до там. В хода на писането на книгата именно новите
разкрития около лагерите на смъртта променят и структурата на текста.
Ако до този момент се създава впечатлението, че антисемитизмът,
империализмът и расизмът сякаш водят в планетарен мащаб към
раждането на тоталитаризъм, то появата му взривява всеки исторически
континуитет, той е разрив в цивилизацията изобщо.
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Втората теза на реконструкцията ми изтъква факта, че тоталитарното
господство взривява обществения смисъл, създава общество, живеещо
заради смъртта, изтребващо не просто масово хора, а унищожаващо човека
като гражданин и личност изобщо, разрушаващо индивидуалността като
такава. За разлика от всеки деспотизъм това не е власт над, а против хората.
Униженията и убийствата в концлагерите не са нищо по-малко от елемент
на „трансценденталните“ условия, правещи възможен този свят. И ако
току-що направеното заиграване с кантовата терминология изглежда
безвкусно или неудачно, тъй като нацизмът все пак се е провалил, то
съвсем уместно е да се напомни, че според Арент (във финалното
изречение на тази част) концлагерите ще останат незаличим спомен –
епохално събитие, както казва Кант – с което да се съизмерва всяка бъдеща
политическа и социална мизерия.
Каква е „ползата и вредата“ от тезата за безсмислието, би попитал
някой без задължително да е Ницше. Струва ми се, че този толкова ранен,
изпъстрен със стилизирани формулировки анализ на тоталитаризма ни е
завещал силна теза, която можем да преоткрием на много места в
литературата по въпроса. Тук просто ще използвам като илюстрация едно
от най-ярките места в спомените на Примо Леви. Новак в лагера и страдащ
от жажда той посяга към една ледена висулка, а охраната му я отнема. На
оскъдния си немски запитва „защо“, за да чуе изречение, което ще запомни
завинаги „Hier gibt es kein Warum!“. Та нали още Аристотел е видял в
спецификата на човешкия разум способността не само да засвидетелства
(че нещо е), но и да обяснява (защо то е). Тоталитаризмът отрича тази
способност и разчита на подтискането й. При това не само в концлагерите.
Уверен съм, че всеки, живял в онова време, може да предложи история, в
която да прозвучи изречението, чуто някога от Примо Леви. Достатъчно е
само да си спомним смяната на имената на българските мюсюлмани.
Разбира се, експресивността не е най-силната страна на една
проникновена интерпретация. А понякога може и да й попречи. Затова не
е учудващо, колко много добри историци не приемат и тази книга на
Арент. За тях, казано грубо, тези за „безсмислието“ на реалността или
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„прекъсването“ буквално не се вписват в арсенала на историческия занаят.
Впрочем, Арент не е историк. По-важното е, че в собствената й книга
прекъсването на закономерността на разгръщащата се историческа
необходимост – антисемитизъм, империализъм, расизъм – дава ключ към
разбирането на тоталитаризма не само в националсоциалистическата му
форма. Безсмислието, от своя страна, предлага модел за обяснение и на
други опити за тотален технологичен контрол на живота –
франкенщайновото изплъзване на продуктите, създадени съгласно
лабораторния императив: „Използвай всяко възможно средство, за да
откриеш предела на неговата употреба“, т.е. превръщането на средствата в
самоцел4.
Накрая Арент добре осъзнава, че изследваното й трябва да обедини
едно по-емпирично ниво на историята (наблюдението и описанието) с едно
по-теоретично на категориалния анализ (дедукцията и обяснението).
Опасността, пред която стои всеки като нея, е да не се стигне до някакъв
наратив на опрадаването (justification narrative, Rechtfertigungsnarrativ), ако
щете: до оправдателен разказ, който – независимо дали ще легитимира или
делигитимира случилото се – ще го обгърне с аурата на неизбежност.
Точно това Арент не иска. Затова както за живеещите в тоталитаризма
светът не може да стане прозрачен, така и за изследователите на
тоталитаризма ядрото на неговата непрозрачност не бива да изчезне. С това
Арент извежда на преден план проблем, който едва десетилетия по-късно
смени парадигмата в науката, а именно: че историческото обяснение и
разбиране не може да замести управлението на паметта. Именно от тази
гледна точка в книгата й за тоталитаризма самата тема за тоталитаризма
променя в хода на изложението режима на паметта. Ако си спомним за
Клод-Леви Строс, спомените престават да текат далечни и „хладни“, а едва
се удържат, тъй като са „нагорещени“.
Може ли все пак разпадът на смисъла да означава релативизиране на
злото? Отговорът ми е: не. То би се оказало относително, именно ако го
схващаме като елемент на разгръщане на някаква историческа логика или
тенденция. За Арент, особено в „Източните на тоталитаризма“ злото е
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абсолютно, за него няма нито оправдаване, нито извинение. Нещо повече,
то е радикално, дори по-радикално от това в теологията, където в дявола
има нещо небесно, или при Кант, където мотивите, повреждащи волята, все
пак са ни ясни (Arendt 1951: 459). Тоталитаризмът ни сблъсква с
неизвестни и непонятни форми на злото (Arendt 1951: 443). Утехата е, че
тъкмо в тази му екстремност е сякаш и отрицанието му. Не само залезът на
Третия райх, но и кончината на Сталин укрепва тезата на Арент, че
тоталитаризмът – каквото и извращение да е – носи в себе си своето
разрушение, в крайна сметка не трае особено дълго и за в бъдеще никога
няма да се повтори в такава зловеща форма5.
Предложената интерпретация, надявам се, изглежда консистентна, за
мен тя е такава откакто познавам книгата на Арент. Днес обаче си мисля,
че в нея има нещо неизживяно от философските школи, формирали
авторката в ранната й младост. Веднъж появили се, съмненията се
подхранват и от факти. А именно, в хронологичен план Арент публикува
първоначалните версии от трета глава „Тоталитаризъм“ така: първо
последната част – за лагерите, после първата част – за масите, накрая
средната част – за партията. Допускам, че те са писани със същата
последователност и Арент е трябвало буквално да „докара“ обяснението си
до предизвестената кулминация. Което я е принудило да подсилва редица
междинни обобщения. Това в особена сила важи за масите, които вече са
не просто излишни, но „самотни“ и напълно „скъсали със света“. В
последствие именно тази самотност поражда все повече анонимност и
инструменталност, невъзможност за междучовешко общуване изобщо,
така че в лагерите жертвите и палачите влизат като вече „мъртви хора“.
Цветан Тодоров отдавна е разрушил подобна стилизирана представа. Дали
пък Дейвид Рисмън не е повлиял на Арент в мига, когато е търсила начало
за преобърнатата хронология в концепцията си? Впрочем, „Самотната
тълпа“ (The Lonely Crowd) излиза през 1950 г., когато е и публикацията на
частта „Тълпата и елитът“. Може би никога не бива да изпускаме от очи,
че тогава и литературата вече е пресъздала, а защо не и конструирала света
на тоталитаризма, да вземем „Мрак по пладне“ на Артър Кьослер (1940) и
„1984“ на Джордж Оруел (1948).
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Достиженията на Хана Арент, както по-ранните на Карл Попър, не
могат и не бива да се отричат. Техните книги отварят нови хоризонти,
превръщат термини в нормативни понятия – отворено общество или
тоталитаризъм – с които да се опитаме да дадем и нови описания, и нови
обяснения на една нова реалност. Но над тези книги тегне и бремето на
една култура на писане, чийто усет за социалната и политическа
рационалност се ръководи от „заготовки“, не метални, а ментални. Този
дефицит Арент компенсира в книгата си за Айхман.
III.
Фактически К. Ясперс пръв повдига темата за баналността. Във
връзка с някои забележки на Арент относно „Въпросът за вината“ (1946)
той изтъква, че всяко сатанизиране и демонизиране на Хитлер – явно или
не – изтъква и някакво величие. Затова е нужно нещата да се схващат
„банално“ и че незначителни неща като бактериите могат да причинят
епидемия с гигантски размери (Arendt/Jaspers 1985: Ясперс до Арент,
19.10.1946 г.)6. По-късно в проекта за изследване на лагерите Арент сама
споменава за Хитлер, че не е Чингиз хан (Arendt 1963: 30), с което
определено цели неговото принизяване. За Айхман е още по-язвителна –
той не е чудовище, а по-скоро клоун (Arendt 1963: 54). Когато назрява
конфликтът й с Шолем, прибягва до образ, заимстван от Ясперс: „Аз
действително днес съм на мнение, че злото е винаги само екстремно, но не
и радикално. То няма нито дълбочина, нито демоничност. То може да
опустоши целия свят, защото тъкмо като гъба на повърхността избуява все
повече и повече“ (Arendt /Scholem 2010: Арент до Шолем, 20.07.1963 г.).
Накрая, в интервюта, разяснявайки позицията си, се позовава и на Бертолт
Брехт, че комедията е по-подходяща от трагедията за представяне на злото,
защото трагедията има свойството да придава на злото щрихи на
възвишеност. В случая има предвид не само Брехтови размишления, но
конкретна негова творба, илюстрираща тези размишления – „Удържимият
възход“ на Артуро Хи (1941). Лесно е да видим в нейна подкрепа
„Великият диктатор“ на Чарли Чаплин (1940), „Продуцентите“ или
съгласно немската версия „Пролет за Хитлер“ на Мел Брукс (1968), а защо
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не и „Гадни копилета“ на Куентин Тарантино (2009). От друга страна
творба като „Крахът на Третия райх“ (Der Untergang) на Оливер
Хиршбигел (2004) не подкрепя ли тезата на Брехт-Арент, но този път
заради ефекта на трагедията?
Поразително е, че Арент използва образа на гъбата за характеристика
на нацисткото зло, при положение, че „отровната гъба“ (Der Giftpilz) е
устойчиво клише за обозначаване на евреите тъкмо в нацистката
пропаганда – подло скрили се сред другите, издънка на праисторическия
корен на престъплението (Hiemer 1938). Прастаро и неразличимо срещу
плитко и повсеместно, явно, че амбивалентността е присъща на всяка
иконография! В тази война на интерпретациите – това е третата ми теза –
Арент търси последиците от използването на единия или другия знаков
комплекс, при това по отношение на противника и по отношение на себе
си. Всеки, който приеме, че злото (или дори някаква лишеност) идва
издълбоко, че това е вкоренено или вътрешно присъщо на някого, третира
този някого по модела на антиплуралистичната политика – т.е. на
антисемитизма, империализма, расизма, тоталитаризма. Това, казано по
по-популярен начин, е фанатизъм. А още в предговора на книгата за
тоталитаризма тя заявява, че ще се дистанцира от всякакви фанатизми.
Което означава, че привиждането на радикално зло в Айхман би осъдило
или би изложило на опасност, търсещите възмездие сами да станат
проводник на политика, нетърпяща различие. В този смисъл проекциите на
фанатизма се връщат върху онзи, който ги поражда. Борбата срещу
чудовища превръща самите борци в чудовища. За да се предпазим от
ужаса, който може да се събуди във всеки от нас, трябва да престанем да
го привиждаме дори в престъпниците.
Струва ми се, че предложената интерпретация може да обясни и
„най-деликатното“ място в книгата за процеса в Йерусалим –
сътрудничеството на еврейските съвети в хода на изтреблението. Нима
отричането на подобно участие – при това не става въпрос за размера, а за
отричането на участие изобщо – вече не е фанатизъм, само че този път с
консервативно-ционистки привкус?
Предизвикай правото!
Годишник 2015

522

523

Стилиян Йотов
Демонизирането, което те фасцинира или превръща самия в теб в демон, е
обяснение, което ми харесва, надявам се – не само на мен. Но не е
достатъчно. Не мога да преценя дали десетте години между двете книги не
са сменили наново режима на паметта, проникващ в разбирането на
историята. Безспорно е, че Хана Арент престава да схваща идеологиите на
тоталитаризма като абсолютни претенции, т.е. съгласно разбирането, което
тези идеологии имат за самите себе си. Защото пропагандата и на
сталинизма, и на националсоциализма говори за „нов човек“. Арент
правилно дефинира това като цел за „трансформиране на самата човешка
природа“ (Arendt 1951: 458). Последиците от тази свръхпренеция обаче
повличат всички без изключение – и жертви, и палачи – в дяволско хоро, в
танц на мъртъвци. Вменяването на подобно намерение в замисъла на
проектантите и дизайнерите наистина означава да им приписваме
радикалност на злото, но същевременно да ги схващаме и като
потърпевши, като привеждащи в действие, а не като престъпници.
Процесът срещу Айхман – „комедианта“, за разлика от този в
Нюрнберг или срещу Рудолф Хьос – коменданта на Освиенцим7 – отварят
очите на Арент, в конкретен план, за поведението на сподвижниците, а в
по-общ план, че идеологиите на тоталитаризма си служат с двоен морал.
Смисълът им не е обща промяна на човечеството, а премахване на част от
човечеството и уреждане на по-добър живот за извършителите. Което си е
обикновен бандитизъм, а мотивите му – престъпни по същество и банални
в опитите за оневиняването им. В този пункт Арент се разминава
непримиримо с тезата на обвинението, което, първо, постоянно търси да
установи пряка заповед на Айхман, и, второ, опитва се да разкрие в
поведението му дълбоките мотиви на антисемитизма. За нея, напълно в
съзвучие със старата й теория, бюрокрацията в тоталитарните общества е
вече достатъчно условие за новия тип престъпления, при които няма
директна връзка между отговорност и пряк извършител (murder vs. killing).
Предимството на позицията й е тази, че предлага понятие, което е
приложимо не само в случаите на холокоста. Понятие, което, за съжаление,
продължава да има, колкото и парадоксално да е това, фактическа
интензионалност и фиктивна екстензионалност.
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За него – след малко. Защото тук отново – и този път с цялата му
острота – изплува въпросът: дали бюрократичната система не превръща
сама своите служители – кухите хора – в убийци? За Арент фактът, че все
пак има хора, които са останали неподвластни на системата – в книгата й
са описани няколко такова случаи, при това изтъкнати по време на процеса
– не дава шанс за извинение на извършителите на престъпленията. Това –
от една страна. От друга страна, злодеите сами са се престарали в
изпълнение на задълженията си, отдавайки се изцяло на желанието да се
докарат на висшестоящите те са затворили за себе си шанса да рефлектират
върху правилата, които следват, и върху съдбата на потърпевшите от
действията им.
IV.
Това в най-общ план оправдава процеса като средство за справяне с
несправедливостта. Нещо, което липсва по старата книга на Арент. Но тя
не спира до тук. Тази й книга й допринася решително за дефинирането на
този нов тип престъпление, за чието наказание не е необходимо да се търси
вина по класическия начин. И това е и последната теза на реконструкцията
ми. Според нея Нюрнбергският процес, акцентирайки най-вече върху
агресията, не е успял достатъчно ясно да разграничи „военното
престъпление“ (в това число и масовото убийство) от „нехуманното
действие“ и от „престъплението срещу човечеството“ (Arendt 1963: 275).
Сегашният процес в Йерусалим също не може да създаде прецедент в тази
насока заради пристрастието на организаторите му престъпленията да се
схващат като продължения на отколешната антисемитска традиция. А
според Арент в дадения случай има два абсолютно нови момента: първо,
обектът на престъплението са не само конкретните жертви, а общността,
към която принадлежат, второ, извършителят е самата държава, служейки
си с инструментариума не само на властта, но и на правото. Затова
жертвата е не човечеството (Menschheit) в неговата цялост, нито
човечността (Menschlichkeit), смазана от жестокост и варваризъм, а
многообразието на човечеството – правото на съществуване на конкретна
форма на живот. От което следва, че класифицирането на престъпленията,
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извършени от Айхман & Co., не са нещо отвъд разума, а си имат име –
„геноцид“ и за тях (по принцип или занапред) няма нужда от извънредни
съдилища8.
Което отново ни връща към въпроса на Ницше за ползата и вредата.
Самото типологизиране на престъпленията, извършени в центровете на
смъртта, и в частност моделът на бюрократичното убийство преобръща
практиката на съдебно преработване на близкото минало в Германия.
Франкфуртските процеси безспорно са се поучили от този в Йерусалим по
отношение на установяването на вината. Далеч по-иначе изглеждат нещата
с геноцида. Първото дело на практика е 50 години след приемането на
Конвенцията от ООН – процесът в Руанда9. Впрочем, то е (по
преобладаващото мнение) и единственото за сега! Което ме връща и към
началото на моето изложение, към лекотата, с която съвременната
политиката си служи (или, дай боже, си служеше до скоро) с разобличаване
на злото от голям калибър – под формата на империя или на ос, а днес – на
мрежа, в образа на Садам или на Осама. На фона на това говорене още поясно изпъква колебанието да се осъди геноцида срещу арменците,
нежеланието да се тълкува „гладомора“ на Сталин като престъпление
срещу човечеството, и то именно с помощта на Хана Арент, или
окупацията на Източен Тимур. А „полетата на смъртта“ (killing fields) в
Камбоджа или „етническите чистки“ в бивша Югославия? И днес все още
Сребреница е референтна точка единствено на „клане“ 10.
Във връзка с първата книга на Арент изплува въпросът за
напрежението между история и памет, сега – това между история и
юридическо осъждане. Разбира се, че юристите се нуждаят от ясно
дефинирани понятия, за да могат да ги прилагат ефективно. Но дали зад
всичко това не се крие и една надменност, че геноцид може да има само в
N-тия свят, където народите все още изглеждат едни на други като
племена, докато в Западния и особено в Европа, той е изключение –
единствено и само „холокост“, дължащ се на хипертрофиите на
антисемитизма. Арент, за разлика от това, лансира понятие, което да държи
съзнанието будно за опасността геноцидът да се появи навсякъде. И че ако
Категория:
Философия

Относителност и абсолютност на злото …

той е налице – на фона на неговата изключителност – всякакви мотиви за
осъществяването или скриването му наистина изглеждат банални. Дали
обаче, ако следваме Арент, няма да открием геноцид на повече места в
света, на повече места в историята? Тогава австралийският курсист, чиито
думи цитирам в началото, може би ще открие търсената дума за
последиците от „откраднатото поколение“ в свята страна, а и не само той.
Но няма ли това да наложи смяна на глобалния разказ за цивилизацията?11
***
В собствения ми жизнен опит липсват преки преживявания от лагери
и от терор. Но съм уверен, че съм живял и по време, което мога да
идентифицирам като тоталитаризъм, където злото е едновременно
безспорно, безсмислено и банално. Заради униженията на преименуването
и прокуждането на бежанци, назовани възвишено „възродителен процес“
– една политика, граничеща и преливаща в безумие. Но и заради това, че
управляваха Айхмани – хора, които в друг режим нямаше да имат
кариерата, на която се радваха, които представяха поведението си за
принципно, а на практика се ориентираха по ритъма, задаван и
регламентиран от йерархията на вождове, заради това, че морално
изтърбушеният жизнен свят остави публиката безгласна, но въпреки това
не заглуши всички гласове, заради това, че страхът от тайната полиция все
още пулсира.
А що се отнася до други, неизбежни за понятието „тоталитаризъм“
елементи, като култът към фюрера, вожда, лидера или като дифузното
състояние между партия и движение, предпочитам да се въздържа от
оценка, тъй като, очевидно, те се радват на живот и в днешната
демокрация. А и нека остане място за относителното зло12.
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Бележки под линия:
1. „Die [Selbstliebe] (ist), als Prinzip aller unserer Maximen angenommen, gerade die Quelle
alles Bösen“.
2. В късната си работа „Животът на ума“ Арент разработва концепция за съвестта в
противоположност на Сократ, при който, съвестта се ражда от недрата на индивидуалното
мислене, от съгласието на мисленето със самото себе си. В този случай съвестта
(consience) просто съвпада с осъзнатост (consciousnes) (Arendt 1971: I, 190). Арент не
приема и схващанията на Хайдегер, че съвестта разкрива автентичния модус на
виновност, а вината (Schuld) има за своя основа усета за битийна задълженост
(Verschuldung). В този случай на всеобща виновност очевидно няма място за виновни
(Arendt 1971: II, 184). Собствената й концепция, за разлика от Сократ и Хайдегер, извежда
съвестта от публичната употреба на разума. При Арент основанията на мисленето изобщо
са социални, а не индивидуални (като при Сократ) или битийни (като при Хайдегер). Това
е в общи линии позитивният модел, с който се позволява да имаме алтернатива на
ситуацията, довела до поведение в стила на Айхман. Това обаче не е тема на това
изложение. Тук акцентът пада изцяло върху реконструкцията на негативния модел.
3. Оригиналното заглавие е “Social Science Techniques and the Study of Concentration
Camps”. В писмо до Ясперс казва, че тъкмо тази част е ключът към цялата книга,
(Arendt/Jaspers 1985М 28.05.1948).
4. Вж. изречението, с което започва частта за концентрационните лагери в Arendt 1951.
5. Управление в стила на Химлер ще е несравнимо с това на Хитлер, както на Молотов –
с това Сталин (Arendt 1951: 327).
6. Ако в писмо от 17.08. Арент говори за „престъпления, които не могат да се схванат
юридически и тъкмо това им придава чудовищност… за които няма уместно наказание“,
за „вина, надскачаща и разбиваща всеки правен ред“, за „нечовечност… [на] тази вина…
[и на] невинността на жервите“, на 17.12. пише, вече под влияние на Ясперс, само за
„икономическата безполезност на фабриките за производство на мъртъвци“
(Arendt/Jaspers 1985).
7. Процесът е през 1946-1947 г. във Варшава, а спомените на Хьос са публикувани през
1958 г.
8. Рафаел Лемкин, който създава проекта за превенция и наказване на геноцида, приет
като Конвенция от ООН в края на 1948 г., започва да се занимава с темата още през 20-те
години на ХХ в., при това не заради холокоста или че самият има еврейски произход, а
заради унищожението на арменците и изковава думата първо на полски – „людобойство“!
На процеса в Нюрнберг Лемкин е асистент на съдия Робърт Джаксън.
9. Първият осъден е комуналният кмет на Таба Жан-Пол Акайесу. Вж. Международния
наказателен трибунал за Руанда (ICTR).
10. Досега Международният наказателен трибунал за бивша Югославия (ICTY) е осъдил
трима души за геноцид. Радослав Кръстич, бивш началник щаб на корпус, е осъден през
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2001 г. на 46 г.; през 2004 г. присъдата е намалена на 35 г., както и е смекчена в
„помагачество в геноцид“. Видойе Благойевич, бивш комендант на бригада, е осъден през
2005 г. на 18 г.; през 2007 г. присъдата е намалена на 15 г, а обвинението геноцид отпада.
Драган Йокич, бивш началник на инженерни войски към бригада, е осъден през 2005 г. на
9 г.; през 2007 г. присъдата е потвърдена, обвинението в геноцид отпада. От своя страна,
Международният наказателен съд (ICC) признава през 2007 г. клането в Сребреница за
геноцид, за разлика от всички други масови убийства в Босна и Херцеговина, но заедно с
това освобождава държавата Сърбия от пряка отговорност.
11. Известно е, че автор на израза „престъпление без име“ е У. Чърчил. Употребен е в реч
по BBC на 24 август 1941 г. и няма предвид унищожаването на евреите, а тоталната война
срещу СССР.
12.
Благодаря на фодация „Александър фон Хумболд“ за подкрепата на
изследователската ми дейност, свързана с този проект.
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Делян Недев
ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските
отделения на ВКС през месец Януари 2015 г.
Делян Недев
[Публикувано на: 08.03.2015 г.]
(Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има
невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните
решения са на автора и не изчерпват въпросите, поставени в съответното
решение. В част от резюметата въпросите за допускане до касация и
техните отговори са цитирани дословно, а в други – по авторова преценка
– са систематизирани, резюмирани и предадени с авторови думи.)
I. Проблеми на общата част на гражданското право
1. Въвеждане в заблуждение за биологично бащинство:
Решение № 209 от 19.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1930/2014 г., III г.о.
Заведени са искове с правно основание чл. 27 вр. чл. 29 ЗЗД (измама)
за унищожаването на договори за дарение, по силата на които ищецът е
подарил на първата ответница (майка) правото на ползване върху
апартамент, а на втората (дъщеря) - правото на собственост върху същия
апартамент. Ищецът твърди, че е извършил дарението, само защото е бил
въведен в заблуждение, че е баща на втората ответница. Детето има
установен произход от бившия съпруг на първата ответница (действието
на презумпцията за бащинство не е оспорвано).
Първоинстанционният съд е уважил исковете. Въззивният е
отменил решението, основно с мотивите, че: (1) предвид личността на
ищеца (той има натрупан житейски и социален опит, подпомаган е
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ежедневно в търговската си дейност от екип адвокати), той не е бил
подведен от първата ответница, и (2) дори и да е бил подведен,
заблуждението не би могло да продължи след изтичането на срока за
оспорване на презумпцията за бащинство, когато произходът вече е бил
стабилизиран.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
„1. Събраните доказателства, че към сключването на договора за дарение
е изтекъл преклузивният срок за оспорване на презумпцията за бащинство
и не е бил предявен искът по чл. 33, ал. 2 СК от 1985 г. (чл. 62, ал. 2 СК от
2009 г.), достатъчни ли са, за да изключат правото на унищожаване на
този договор, когато то е обосновано с твърденията, че измаменият е
въведен в заблуждението, че надарява дете, на което е биологичният
баща, и майката на детето?
2. При установяване на фактическия състав на измамата по чл. 29
ЗЗД относими ли са личните качества, опитността и знанията на
лицето, което твърди, че е било подведено да сключи договора чрез
умишленото му въвеждане в заблуждение?“
По първия въпрос ВКС счита, че, след като стабилизирането на
произхода не заличава биологичната връзка и следователно „умишлено
създадената от майката погрешна представа за биологична връзка
между детето и мъжа, от когото то в действителност е заченато, е
годна да покрие фактическия състава на измамата по чл. 29 ЗЗД“.
По втория въпрос ВКС е на мнение, че доказателствата за личните
качества, опитността и знанията са относими към фактическия състав на
измамата. Изрично се посочва, че „личността на страната по договора,
която твърди измамата, е обстоятелство, годно да обоснове или да
изключи възможността точно тя да бъде въведена в заблуждение“.
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В конкретния случай обаче ВКС приема, че търговският опит на
ищеца и обстоятелството, че бил „успешен в търговската си дейност и в
нея е подпомаган от екип от адвокати“ не означава, че не е възможно той
да бъде измамен в личните си отношения.
Решението на въззивната инстанция е отменено и договорите са
унищожени.
2. Измама или отговорност за действия без представителна власт?
Решение № 357 от 6.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1217/2014 г., IV г.о.
Сключен е предварителен договор за продажба на недвижими
имоти. За дружеството – продавач се явява лице без представителна власт.
Купувачът претендира унищожаване поради измама и връщане на
даденото без основание, задатъкът в двоен размер, или – алтернативно –
разваляне и връщане на даденото на отпаднало основание.
Първоинстанционният съд е унищожил договора поради измама и е
уважил иска за връщане на даденото, заедно с лихвите.
Въззивният съд е отменил решението и е отхвърлил исковете,
считайки, че сключеният от лице без представителна власт договор е
нищожен, а не унищожаем. Искът по чл. 34 ЗЗД не е уважен, защото,
според въззивния съд, е бил предявен само като връщане на даденото по
унищожаема сделка, а тъй като сделката е нищожна, това би било
произнасяне по непредявено основание.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за вида
недействителност на сделките, сключени от лице без представителна
власт. В отговора си ВКС застъпва становището за висяща
недействителност. С отказа от страна на мнимо представлявания да
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потвърди тази сделка, висящността се прекратява и от мнимият
представител дължи обезщетение основание чл.42 ЗЗД.
В конкретния случай ВКС е приел, че искът неправилно е
квалифициран по чл. 27, вр чл.29, чл. 32, чл. 34 ЗЗД. Той определя
правилната квалификация по чл. 93 ал. 2 ЗЗД и чл. 42, ал.2 ЗЗД и на това
основание ги уважава.
3. Тригодишна давност за вземанията на топлофикационните
дружества:
Решение № 13 от 24.01.2015 г. на ВКС по гр. д. № 4071/2014 г., III г.о.
Дружество, доставящо топлинна енергия, е инициирало заповедно
производство за заплащане на дължимите суми от абоната. След
възражение на длъжника е подаден установителен иск, който е частично
уважен от първоинстанционния съд, и частично отхвърлен – поради
изтекла давност – за плащанията преди повече от три години (приложена е
кратката давност по чл. 111, б. „в“ ЗЗД). Районният съд се позовава на
практика на ВКС в този смисъл, постановена по чл. 290 ГПК.
Въззивният съд отменя решението. В мотивите си той посочва, че
практиката по чл. 290 ГПК е задължителна за страните и е от значение
за касационното производство; но не е задължителна за друг
граждански съд. И доколкото (към момента на постановяване на
въззивното решение – 02 април 2012 г.) липсва практика по въпроса за
давността при дължимите от разпределителните предприятия суми, съдът
прилага общата петгодишна давност.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за приложимостта
на тригодишната давност по отношение на задълженията за заплащане на
консумирана топлинна енергия.
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ВКС, основавайки се на даденото в Тълкувателно решение № 3 от
18.05.2012 г. на ВКС по т.д. № 3/2011 г., ОСГК разрешение, е, че за
вземанията на топлофикационните дружества са периодични плащания и
за тях се прилага тригодишната давност.
II. Проблеми на вещното право
1. За идеалната част, за която сделката не се отнася, владението трябва
да се демонстрира:
Решение № 9 от 27.01.2015 г. на ВКС по гр. д. № 5520/2014 г., I г.о.
Касационното обжалване е допуснато поради противоречие на
въззивното решение с Тълкувателно решение № 1 от 06.08.2012 г. по
тълкувателно дело № 1 от 2012 г. на ОСГК на ВКС.
Това ТР постановява, че презумпцията на чл. 69 ЗС се прилага на
общо основание в отношенията между съсобствениците, когато
съсобствеността им произтича от юридически факт, различен от
наследяването. Решението допуска възможността за обръщане на
държането във владение (interversio possessionis на всеки съсобственик
(включително сънаследник), но при спор последният трябва да докаже
обективирането на своето намерение.
Делото е за делба. Съсобствеността е възникнала от няколко
юридически факта – наследяване и прехвърлителни сделки. Сделките са
били за 7/8 от имота. 1/8 е наследена от ищеца. Приобретателите по
сделките (ответници по делбата) твърдят, че са упражнявали владение
върху тази 1/8 и са я придобили по давност. Въззивният съд е счел, че за
установяване на владението си върху тази идеална част от имота
ответниците не е следвало да демонстрират пред ищцата намерението си
за своене, тъй като са били владелци на имота не на основание
наследяването, а на основание сделките. Приел е, че е приложима
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презумпцията на чл. 69 от Закона за собствеността, поради което в тежест
на ищцата като невладеещ съсобственик било да докаже, че другите
съсобственици (ответниците по делото) са само държатели на нейните
идеални части.
В мотивите си ВКС отхвърля това разрешение, като разграничава
хипотезите на владение на основание правна сделка с обект цялата вещ
(част от която е чужда) и сделка, при която се прехвърлят само идеални
части. За идеалната част, за която сделката не се отнася, не може да се
счита, че е налице владение. Налице е държане, обръщането на което във
владение трябва да се демонстрира. Делбата е допусната.
2. Владение на единия от съсобствениците чрез друг съсобственик:
Решение № 294 от 7.01.2015 г. на ВКС по гр. д. № 4050/2014 г., I г.о.
Построен е тавански етаж от един от съсобствениците в недвижим
имот. За правото на строеж е съставена декларация по чл. 56, ал. 2 ЗТСУ,
която е нотариално заверена, но не е вписана. Таванското помещение се
явява приращение, принадлежащо на всички съсобственици на земята. При
тази фактическа обстановка наследниците на съсобственика, извършил
строежа, предявяват искове за собственост (установителен и
ревандикация) против останалите съсобственици. Твърдят, че
наследодателят е придобил таванското помещение по давност.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1. Прилага ли се презумпцията на чл. 69 ЗС в отношенията между
съсобственици, когато единият от тях извърши строителство в общото
дворно място въз основа на нотариално заверена, но невписана декларация
по чл. 56, ал. 2 ЗТСУ и установи владение върху построеното лично или
чрез трето лице;
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2. Може ли единият от съсобствениците да упражнява владение върху
общата вещ чрез друг съсобственик.
По първия въпрос ВКС приема, че дадените в Тълкувателно
решение № 1 от 06.08.2012 г. по тълкувателно дело № 1 от 2012 г. на
ОСГК на ВКС (вж. по-горе) разрешения са приложими. След като
владението на цялата построена вещ се осъществява на базата на
невписаната декларация, намерението за своене няма нужда да бъде
демонстрирано на останалите съсобственици. Презумпцията по чл. 69 ЗС
действа.
По втория въпрос е застъпен положителният отговор. Няма пречка
да се упражнява владението чрез друг съсобственик, който ще се яви само
държател, и то на цялата вещ, въпреки че има и право на собственост върху
нея.
3. Недопускане в съсобствен имот – извъндоговорна, но не деликтна
отговорност:
Решение № 416 от 20.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2198/2014 г., IV г.о.
Предявени са искове за обезщетение за неимуществени вреди от
недопускане в съсобствен имот и законна лихва. Въззивният съд
квалифицира основния иск за обезщетение по чл. 45 ЗЗД и го уважава
частично (за част от претендирания период).
Обжалването е допуснато по следните въпроси:
1) По отношение на обективните предели на силата на пресъдено нещо на
решението по владелчески иск (относно противоправността и момента на
отнемане на владението);
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2) По отношение на обективните предели на силата на пресъдено нещо на
решението по иска за разваляне на договор поради неизпълнение (относно
недопускането на прехвърлителя до прехвърления имот при незачитане на
запазеното право на ползване);
3) Относно възможността въззивният съд да събира нови доказателства;
4) По отношение на правната квалификация на иска за вреди от
недопускането до имот на един съсобственик от друг съсобственик;
5) За значението на участието в съсобствеността и правото на ползване по
отношение размера на пропуснатите ползи от препятстването на
ползването.
По първите два въпроса ВКС посочва: „влязлото в сила решение по
владелчески иск установява със сила на пресъдено нещо съществуването
или несъществуването на вземането на ищеца да получи владението или
държането на вещта, а влязлото в сила решение по иск за разваляне на
договор поради неизпълнение - съществуването или несъществуването на
потестативното право за разваляне на договора (то не установява нито
преюдициалните правоотношения, нито правната промяна). Нито едно
съдебно решение, което има за предмет материално субективно право
не установява със сила на пресъдено нещо юридическите факти, които
пораждат, променят или погасяват материалното субективно право
(подчертаването мое –Д. Н.). Факти може да бъдат установени със сила
на пресъдено нещо само с иск за установяване на съответния факт. Чрез
обвързваща сила на мотивите на съдебното решение може да бъдат
установени факти в отношенията между подпомаганата и
подпомагащата страна, но това установяване не е със сила на пресъдено
нещо, а само доколкото тези факти са релевантни за определено
правоотношение (предмет на бъдещия обратен иск). До подобна
обвързаност се стига и в отношенията между молителя и
заинтересованите лица в охранителното производство за установяване
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на факти. Що се отнася до противоправността, тя може да бъде
установена с влязла в сила присъда по обвързващ начин за гражданския
съд, който разглежда иск за гражданските последици от деянието“.
По третия въпрос ВКС посочва, че въззивният съд може да събира
нови доказателства, ако:
- страната, въпреки че е положила дължимата грижа, не е могла да ги
посочи или представи пред първата инстанция;
- ако първоинстанционният съд неправилно не е допуснал събирането им;
- както и ако непосочването или непредставянето им се дължи на
съществени нарушения на съдопроизводствените правила, допуснати от
първоинстанционния съд.
По четвъртия въпрос ВКС посочва, че отговорността за вреди от
недопускането на един съсобственик от друг съсобственик е
извъндоговорна, но не е деликтна. Правната квалификация е чл. 31, ал. 2
ЗС. За тази разпоредба е „без значение придобиването на държането
(фактическата власт) или на владението върху вещта и дали то е
противоправно, тъй като основанието за възникването на тази
отговорност не е ползването от препятстващия съсобственик, а
препятстването на ползването от неползващия съсобственик“.
По петия въпрос ВКС счита, че размерът на пропуснатите ползи от
препятстването на ползването се определя като „част от наема на общата
вещ, съответна на правото на препятствания съсобственик и/или
титуляр на ограничено вещно право на ползване (или обитаване)“.
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4. Поканата до съсобственика трябва безусловно да сочи кое е
претендираното парично вземане:
Решение № 155 от 15.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3518/2014 г., II г.о.
Уважен от първоинстанционният съд е иск по чл. 30, ал. 3 ЗС срещу
съсобственик (искът е част от производство по сметките в делбено дело).
Постановено е и решение за допълване на това решение, с което
ответникът е осъден да заплати лихва за забава върху дължимата сума.
(Съгласно чл. 30, ал. 3 ЗС, всеки съсобственик участва в ползите и
тежестите на съсобствената вещ съобразно дела си. В отлика, когато
имотът се ползва лично от някой от съсобствениците, той дължи
обезщетение за ползването, от което е лишил останалите, от деня на
писменото поискване (чл. 31, ал. 2 ЗС). В конкретния случай имотът е бил
даван по наем от ответника – съсобственик. По делото е представена
нотариална покана от ищеца, съдържаща следния текст: „дължите ми
обезщетение за ползване на моята собственост в размер на 25 лв. на кв. м.
Сумата следва да ми се изплаща до 15 число всеки месец, като при забава
ми дължите и законната лихва“. В допълнителното решение районният съд
е счел, че поканата е годна да постави ответника в забава, въпреки общия
израз „обезщетение за ползване“. Според въззивния съд обаче поканата
следва да се тълкува само като такава за обезщетение за личното ползване,
а не за получаване на част от събрания наем. Оттук е заключил, че
ответникът е изпаднал в забава чак след завеждане на иска, отменил е
решението в осъдителната му част и е отхвърлил иска за заплащане на
лихвата).
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за приложението
на чл. 86 ЗЗД вр. чл. 30, ал. 3 ЗС по отношение на необходимостта от
писмена покана по см. на чл. 84, ал. 2 ЗЗД, за да е налице забава на
длъжника съсобственик за заплащане на лихви по неплатена главница,
дължима на основание чл. 30, ал. 3 ЗС.
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ВКС, имайки предвид аргументацията в Тълкувателно решение №
7 от 2.11.2012 г. на ВКС по тълк.д. № 7/2012 г., и обсъждайки
разпоредбите на чл. 86 ЗЗД (уреждащ законната лихва) и чл. 84, ал. 2 ЗЗД
(необходимост от покана за изпадане в забава при липса на падеж), и
опирайки се на Решение № 405 от 24.10.2011 г. по гр.д. № 1541/2010 г.,
ВКС, IV г.о., приема, че поканата до съсобственика трябва безусловно да
сочи кое е претендираното парично вземане.
Обсъждайки конкретния текст на поканата, ВКС приема следното:
„Използваната обща формула „дължите ми обезщетение за
ползване на моята собственост“ (подчертаването мое - Д. Н.) следва да
се тълкува в широк смисъл, обхващащ и двете форми на ползване на
съсобствен имот само от единия от съсобствениците, а именно както
на лично ползване на имота от съсобственика, така и на ползване чрез
отдаване под наем на имота на трето лице и събиране на граждански
плодове“.
Решението на въззивния съд е отменено и лихвата е присъдена.
5. Временните постройки не са пречка за реституиране по чл. 1, ал. 1
ЗВСОНИ:
Решение № 261 от 23.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 502/2014 г., I г.о.
Предметът на делото е ревандикация на няколко поземлени имота,
одържавени по реда на ЗОЕГПНС и възстановени по реда на ЗВСОНИ. В
имотите са построени сгради: спортно игрище - тенис кортове, оградени с
оградна мрежа, асфалтова площадка, ползвана като паркинг; постройки от
сглобяема метална конструкция. Въззивният съд е приел, че не са били
налице предпоставките на собствеността върху процесните имоти, тъй като
в тях са били построени сгради като елемент от комплексно застрояване,
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което обуславя извод, че отчужденият имот реално не е същият и това е
пречка за реституцията му.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса дали изграждането
на временни постройки в одържавените имоти следва да се третира като
промяна на вещта, съставляваща пречка за реституция по чл. 1, ал. 1
ЗВСОНИ.
ВКС приема, че всички изградени постройки са временни. Посочва,
че временните постройки не се обхващат от постановеното в
Тълкувателно решение № 1 от 17.V.1995 г., ОСГК (т. 2), защото те се
разрешават по изключение, за задоволяване на временни нужди, и
подлежат на премахване от ползвателя след изтичане на срока за
ползването им. Според ВКС, ТР е приложимо в случаите, когато
постройките имат траен устройствен статут - представляват обекти на
основното или допълващото застрояване на терена, съобразно отреждането
му по плана, но не и по отношение на временни постройки. Следователно
няма пречка за реституирането на процесните имоти.
(Според т. 2 на ТР № 1 от 17.V.1995 г., ОСГК, в застроения имот
постройката има главно значение, а теренът – несамостоятелно,
обслужващо. Той не може да се отдели от сградата като обособен,
самостоятелен имот, независим от сградата върху него. В този смисъл
имотът, съществувал преди застрояването, вече реално не е същият и ако
към момента на влизане в сила на ЗВСОНИ е застроен, следва да се приеме,
че възстановяване на собственост не настъпва. Допуска се само частично
възстановяване, ако
от незастроената част може да се образува
самостоятелен имот. )
6. Ограничението при придобиване по давност не се прилага за
приключила реституция преди приемането на чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ:
Решение № 105 от 8.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1193/2014 г., II г.о.
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В ревандикационен процес е направено възражение за изтекла
придобивна давност. Възражението не е уважено от първоинстанционния
съд, защото се касае за земеделска земя, реститурана по ЗСПЗЗ и съгласно
чл.5, ал. 2 ЗВСОНИ, изтеклата давност не се зачита, а нова започва да тече
от влизане в сила на разпоредбата (ДВ, бр. 107 от 1997 г.)
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „тече ли
придобивна давност върху имот, собствеността върху който вече е
изцяло възстановена по реда на ЗСПЗЗ от датата на възстановяването
на собствеността до датата на влизане в сила на изменението на чл. 5,
ал. 2 ЗВСОНИ /ДВ. Бр. 107/18.11.1997 г./ т. е. приложима ли е забраната
на цитираната норма по отношение на земеделски земи, чиято
собственост е възстановена преди изменението на закона”.
ВКС, обсъждайки и предходна съдебна практика: Решение № 556 от
18.06.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1325/2009 г., I г.о.; Решение № 509 от
23.12.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1312/2010 г., I г.о.; Решение № 226 от
1.11.2011 г. на ВКС по гр.д. № 441/2011 г., II г.о.; Решение № 178 от
29.05.2012 г. на ВКС по гр.д. № 1245/2011 г., II г.о., счита, че земеделски
имоти, чиято процедура по реституция е приключила преди влизане в сила
на разпоредбата на чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ, са станали собственост на
правоимащите лица и за тях тази норма не се прилага.
7. Ревандикация на обща част в етажна собственост
Решение № 118 от 7.01.2015 г. на ВКС по гр д. № 3138/2014 г., II г.о.
Предявен е иск по чл. 108 ЗС за предаване владението върху
таванско помещение в сграда в режим на етажна собственост. Ищецът
твърди, че е собственик на имота като принадлежност към апартамента му.
Ответникът възразява, че е собствник на таванското помещение като
наследник на родителите си, които не са го прехвърлили на ишеца, или –
алтернативно – че го е придобил по давност. Първоинстанционният съд
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уважава иска. Въззивният съд отменя решението и е отхвърля иска, с
мотива, че таванското помещение е обща част. То не е могло и да се
придобие по давност, доколкото не отговаря на критериите за
самостоятелно жилище.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за законовите
критерии и правнорелевантни факти при определяне статута на обособено
помещение в подпокривно пространство.
ВКС, обсъждайки постановеното в Тълкувателно решение № 34 от
15.VIII.1983 г. по гр.д. № 11/83 г., ОСГК, посочва, че подпокривното
пространство може да бъде обща част както по предназначение (когато
отговаря на съответните изисквания и в него могат да се обособят отделни
обекти или сервизни помещения към обектите в етажната собственост);
както и да бъде обща част по естеството си (когато не отговаря на тези
изисквания). Съдът обсъжда новата съдебна практика (Решение № 734 от
14.03.2011 г. по гр.д. № 1270/2009 г., ВКС, I г.о.; Решение № 211 от
13.09.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1940/2009 г., I г.о.), и застава на
позицията, че „общите части на сграда в режим на етажна собственост,
определяни като такива по предназначение или по естеството си, макар
и да нямат самостоятелно значение и следват главната вещ, могат да
бъдат предмет на съдебна делба (подчертаването мое, Д.Н.), доколкото
са обособени като самостоятелни обекти в подпокривното
пространство, без то да е загубило изцяло или отчасти характера на
обща част по предназначение“. Тези обекти, според ВКС, могат да бъдат
самостоятелна собственост както на собствениците в сградата, така и на
трети лица, а така също и да се придобиват по давност.
Съдът посочва фактически и юридически критерии за определяне
характера и естеството на подпокривното пространство.
По съществото на спора ВКС споделя извода на въззивния съд, че
процесното таванско помещение е обща част, от която ищецът, като
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собственик в сградата, притежава идеална част. Той обаче изтъква, че при
предявена ревандикация
съдът дължи защита на правото на
собственост върху тази идеална част и макар искът да е предявен за
цялото помещение, следва „да бъде уважен за по малкото т. е. за защита
на припадащите се идеални части от това таванско помещение“.
Решението е отменено и върнато за ново разглеждане с оглед
необходимостта от установяване размера на притежаваните идеални части
от общите части на сградата.
8.
Имотът публична държавна собственост не подлежи на
възстановяване:
Решение № 142 от 6.01.2015 г. на ВКС по гр. д. № 3121/2014 г., II г. о., ГК
Отхвърлен е иск за делба от въззивната инстанция с мотива, че
имотът е публична държавна собственост и като такъв не подлежи на
реституриране (попада в ограниченията на чл. 2, ал. 1 ЗОСОИ),
следователно ищците изобщо не са съсобственици. Ишците претендират,
че собствеността им е възстановена по силата на ЗВСВОНИ и решение на
административен съд за отмяна на отчуждаването. Имотът е публична
държавна собственост, предоставен за университет за разширяване на
материалната му база.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1. За преценката на въведената със ЗОСОИ и ЗДС пречка за възстановяване
на собствеността върху имот, публична държавна собственост към
настъпилата по силата закона - ЗВСВОНИ и по влязло в сила решение на
административен съд за отмяна на отчуждаването реституция;
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2. За допустимостта на косвения съдебен контрол в контекста на
разясненията по Тълкувателно решение от 14.01.2013 г. по т.д. № 5/2011 г.
на ОСГК на ВКС.
По първия въпрос ВКС, обсъждайки практиката на Конституцинния
съд (Решение № 19 от 21.12.1993 г. по конст.д. № 11/93 г., Решение № 4 от
11.03.1998 г. по конст.д. № 16/97 г.), както и задължителната съдебна
практика (Тълкувателно решение № 6 от 10.05.2006 г. на ВКС по т.гр.д. №
6/2005 г., ОСГК), и анализирайки разпоредбите на чл. 2, ал. 1 ЗОСОИ, чл.
7, ал. 4 ЗДС и чл. 7, ал. 4 ЗОбС, приема, че когато имотът е публична
държавна собственост, той не подлежи на възстановяване, независимо от
това, че нормите на ЗОСОИ, ЗДС и ЗОС са приети и влезли в сила след
основните реституционни закони (1992) и в техния обхват се включват тези
имоти.
По втория въпрос ВКС намира, че Тълкувателно решение № 5
от 14.01.2013 г. на ВКС по тълк.д. № 5/2011 г., ОСГК е неприложимо,
„тъй като то ограничава такъв контрол от държавата, респ. от
държавните органи, които са обвързани от него с оглед участието им в
съдебното административно производство“, а тук „се касае за имот на
С. Университет“.
Съгласно Тълкувателно решение № 5 от 14.01.2013 г. на ВКС по тълк.д.
№ 5/2011 г., ОСГК, „държавата е обвързана от съдебното решение за
възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи и гори
по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. Недопустимо е упражняването на косвен
съдебен контрол за нищожност на административен акт за възстановяване
на земеделски земи и гори по предявен иск за собственост от или срещу
държавата, когато върху него е упражнен пряк съдебен контрол“.
9. Индивидуализацията на имота по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ:
Решение № 266 от 12.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1837/2014 г., III г.о.
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Предявен е иск срещу община П. за неоснователно обогатяване (чл.
59 ЗЗД). Ищецът претендира обезщените за ползването от общината на
реституирания му имот. Районният съд е уважил иска, като е приел, че
общината е ползвала имота без основание и го е отдавала под наем.
Въззивният съд отменя частично решението, като посочва, че за част
от претендирания период няма неоснователно обогатяване, защото след
възстановяването си имотът дълго време не е бил нанесен в кадастъра и
нито е можел да бъде даван под наем, нито да бъде продаван. Според съда,
това е могло да стане едва след влизане в сила на съдебно решение по
проведена процедура по ЗКИР за попълване на кадастралния план. След
като до този момент ищецът не е могъл да ползва имота по предназначение
(поради липсващи определени граници и идентификация по ЗКИР), преди
нанасянето в кадастъра тя не е била лишена от правото да ползва имота.
Следователно за този период не е било налице неоснователно обогатяване.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) „За материалноправните последици от реституцията при възстановяване
правото на собственост по силата на чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ“,
2) „За значението на завършилото реституционното производство по
възстановяване на собствеността в стари реални граници при
индивидуализацията на имота, с оглед правото на собственика да получи
обезщетение по чл. 59 ЗЗД от този, който го задържа и ползва без
основание”
ВКС посочва, че съгласно установената практика по чл. 290 ГПК
(Решение № 414 от 6.02.2012 г. по гр.д. № 1117/2010 г., I г.о., Решение
№ 835 от 6.01.2011 г. по гр.д. № 1578/2009 г., I г.о., Решение № 250 от
29.12.2011 г. по гр.д. № 180/2011 г., II г.о., Решение № 90 от 5.04.2013 г.
на ВКС по гр.д. № 912/2012 г., II г.о. и други), „в случаите по чл. 10, ал. 7
ЗСПЗЗ индивидуализацията на имота в урбанизирана територия, която в
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останалите случаи се съдържа в решение и скица към него на органа по
поземлена собственост, е извършена още при осъществяване на
административната процедура чрез издадените удостоверение и скица
по чл. 13, ал. 5 и ал. 6 ППЗСПЗЗ, поради което реституционната
процедура приключва с постановяване на решението за възстановяване
правото на собственост в стари реални граници, без да е необходимо
издаването на последваща скица и без да е от значение това дали имотът
е нанесен в новата кадастрална карта по реда на ЗКИР, или не.“ Ако са
налице и другите изисквания съобразно чл. 59 ЗЗД, обсъдени и в
Постановление № 1 от 28.V.1979 г. по гр.д. № 1/79 г., Пленум на ВС,
искът по чл. 59 ЗЗД следва да бъде уважен.
10. Специално отчуждително действие по чл. 16 ЗУТ
Решение № 160 от 23.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2944/2014 г., II г.о.
Предявен е негаторен иск (чл. 109 ЗС) и иск за обезщетение от
непозволено увреждане (чл. 45 ЗЗД) във връзка с лишаване от
възможността да се преминава по нова обслужваща улична мрежа с цел
достъп до собствени имоти. Ответникът предявява насрещни инцидентни
установителни искове, че е собственик на територията, през която
преминава новата улица, както и че върху имота му не са учредявани
вещни права.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за приложението
на чл. 190 ЗУТ (който урежда прокарването на временни пътища в
случаите, при които определени УПИ имат достъп чрез проектирани, но
още неоткрити улици).
ВКС разяснява и тълкува разпоредбата на чл. 190 ЗУТ. В делото
обаче ключов е изводът, че в конкретния случай е приложим чл. 16 ЗУТ,
който урежда специално отчуждително действие на устройствения
план, което има ефект независимо от това дали собствениците са получили
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полагаемото им се по чл. 210 ЗУТ обезщетение. Посочено е Решение №
371 от 28.07.2010 г. по гр.д. № 1007/2009 г., ВКС, IV г.о. като
разрешаващо проблемите, които чл. 16 ЗУТ повдига.
11. Трафопост, обслужващ обекти само на една община, е част от
общинската инфраструктура:
Решение № 237 от 26.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2068/2014 г., I г.о.
Предявен е иск от Община П. срещу електроразпределително
дружество за установяване право на собственост върху трафопост и реална
част от имота, върху който е построен.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1. Ако енергийният обект (трафопост) обслужва само обекти на
територията на една община, представлява ли той част от общинската
инфраструктура по смисъла на § 7, ал. 1, т. 7 ПЗР на ЗМСМА, дори да е
част от националната електроразпределителна система?
2. Законът за електростопанството от 1975 г. (отм.), заварен към влизане в
сила на ЗМСМА, дава ли основание да се приеме, че мрежа или
съоръжение от техническата инфраструктура на енергийната система ex
lege са включени в уставния фонд на търговско дружество, на което
българската държава е едноличният собственик на капитала?
По първия въпрос ВКС намира, че ако енергийният обект
(трафопост) обслужва само обекти на територията на една община, той
представлява част от общинската инфраструктура по смисъла на § 7, ал. 1,
т. 7 ПЗР ЗМСМА, дори да е част от националната електроразпределителна
мрежа.
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Съгласно § 7, ал. 1, т. 7 ПЗР ЗМСМА, преминават в собственост на
общините мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на
транспортната, енергийната, водоснабдителната, канализационната,
съобщителната и инженерно-защитната система, които обслужват само
територията на съответната община и не са включени в уставния фонд на
търговски дружества. Изключение обаче прави имуществото, което е
включено в капитала, уставния фонд или се води по баланса на търговско
дружество, фирма и предприятие с държавно имущество.
По втория въпрос е прието, че Законът за електростопанството от
1975 г. (отм.), заварен към влизане в сила на ЗМСМА, не дава основание
да се приеме, че мрежа или съоръжение от техническата инфраструктура
на енергийната система ex lege е включена в уставния фонд на търговско
дружество, на което българската държава е едноличен собственик, респ. е
била предоставена за управление и стопанисване на предприятие с
държавно имущество, преобразувано в търговско дружество по реда на чл.
61-63 ТЗ.
В конкретния случай съдът е преценил, че не са налице
обстоятелствата по § 7, ал. 1, т. 7 ПЗР ЗМСМА. Установено е, че
трафопостът е описан в инвентарните книги, водени от държавното
електроразпределително предприятие още от въвеждането му в
експлоатация през 1962 г. На базата на това предприятието и
правоприемниците му са упражнявали владение по смисъла на чл. 89 от
Наредбата за държавните имоти. Съставен е бил и Акт за държавна
собственост (1995 г.), съгласно който имотът е зачислен в уставния фонд
на предпиятието. На базата на тази фактическа обстановка искът на
общината е отхвърлен.
12. „Грешката и непълнотата“ в цифровия вид на кадастралната
карта не са „грешка и непълнота“ в самата кадастрална карта
Решение № 156 от 28.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3805/2014 г., II г.о.
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Касационното
обжалване
е
допуснато
по
въпроса:
„несъществуването (незаснемането) на един имот в цифровия вид на КП
представлява ли грешка в кадастъра, когато същият имот съществува (е
заснет) в графичния вид на същия план“.
ВКС счита следното: „Доколкото един имот е отразен в графичния
вид на плана, то невъзможността да бъде възпроизведен след съответна
компютърна обработка на традиционен носител поради липсата в
цифровия вид на плана, не съставлява грешка в КП по см. на чл. 53, ал. 2
ЗКИР (стар)“. По–нататък е изяснено, че непълнотата и грешката в
кадастралната карта са налице само при незаснети или погрешно заснети
имотни граници. Според ВКС грешката и непълнотата по чл. 53, ал. 2 ЗКИР
(отм.) се изразяват в несъответствие между действителните
пространствени характеристики на имотите и тяхното отразяване в
кадастралната карта. Изрично се сочи, че ако „закононарушението се
изразява в несъблюдаване на конкретни организационни или
административни правила , касаещи КП и КК , в това число липсата на
цифров вид на графичния вид на КП или КК, то отстраняването му не
може да бъде предмет на иска по чл. 53 ал. 2 ЗКИР (стар)“.
13. За извършване на делбата по колена
Решение № 109 от 22.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 6761/2013 г., II г.о.
Извършено е разпределение по реда на чл. 353 ГПК (без жребий)
на допуснати до делба земеделски имоти. На всеки от петимата съделители
е определен реален дял, като на двама от тях – и уравнение в пари.
Касационното обжалване е допуснато поради противоречие със
задължителна съдебна практика (т. 13 от Постановление № 4 от 30.X.1964
г., Пленум на ВС и т. 5, б. „б“ от Постановление № 7 от 28.XI.1973 г.,
Пленум на ВС).
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Съгласно т. 13 от Постановление № 4 от 30.X.1964 г., Пленум на
ВС, за да се извърши делба по реда на чл. 292 ГПК (отм.) е необходимо от
имотите, предмет на делбата, да могат да се съставят реални дялове за
всеки съделител. Съгласно т.5, б.”б” от Постановление № 7 от 28.XI.1973
г., Пленум на ВС, невъзможност за теглене на жребий по смисъла на чл.
292 ГПК (отм.) е налице тогава, когато до делба са допуснати имоти,
съществено различаващи се един от друг по площ, обем или стойност, а
същевременно дяловете на съделителите са различни, а голямо неудобство
за образуване на дялове - когато всеки от съделителите е направил в
отделен дял значителни подобрения.
ВКС споделя приетото в посочените постановления. Изтъква още,
че съгласно Решение № 222 от 6.12.2013 г. на ВКС по гр.д. № 3790/2013
г., II г.о. „когато се касае до новооткрито наследство по смисъла на чл.
91а ЗН (приет с ДВ, бр. 60/1992 г.), като преките наследници, призовани
към наследяване към датата на откриване на наследството, също не са
били живи към датата на възстановяване на собствеността, то делбата
на така възникналата в резултат на наследяването съсобственост
следва да се извърши по колена, независимо от становището на
съделителите в различните колена и желанието им при извършване на
делбата всеки сънаследник да получи самостоятелен реален дял, дори и
това да е възможно... За извършване на делбата първо по колена не е
необходимо съгласието на съделителите, но ако всички сънаследници
заявят желание делбата да се извърши пряко, като всеки получи реален
дял, независимо от притежаваните права с оглед броя на наследниците
във всяко едно от колената, принципът за делба по колена може да бъде
преодолян (навсякъде удебеляването мое – Д. Н.)“. Посочва се, че
даденото становище се подкрепя и от изразеното в Решение № 116 от
11.05.2012 г. на ВКС по гр.д. № 1032/2011 г., II г.о.; Решение № 75 от
30.07.2009 г. на ВКС по гр.д. № 5789/2007 г., II г.о. и Решение № 28 от
30.01.2009 г. на ВКС по гр.д. № 5489/2007 г., II г.о.
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В конкретния случай ВКС е преценил, че начинът на извършване на
делбата най-напред трябва да бъде съобразен с наследяването по колена.
Решението е отменено и делото е върнато за ново разглеждане от
въззивната инстанция.
III. Проблеми на облигационното право
1. Отделните уговорки на договора се тълкуват във връзка една с
друга
Решение № 430 от 20.01.2015 г. на ВКС по гр. д. № 1673/2014 г., IV г.о.
Сключен е договор за изпълнение на СМР. Възложителят задържал
5% от плащането като гаранция за качествено изпълнение. Впоследствие
изпълнението е прието и основанието за задържане на гаранцията е
отпаднало, като изпълнителят е издал няколко фактури за тази сума.
Ответникът, възложителят и изпълнителят са подписали споразумение за
уреждане на дължими плащания.
Предявени са искове за заплащане на задържаната сума, заедно със
законната лихва.
Въззивният съд тълкува споразумението в смисъл, че то урежда
плащане само по една фактура, за която обаче ищецът е признал, че е
получил плащане, с изключение на малка част, която още не е дължима.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за тълкуването на
договорите и отделните клаузи в тях съгласно изискванията на
добросъвестността.
ВКС, възприемайки даденото разрешение в Решение № 347 от 11.10.2011
г. на ВКС по гр.д. № 290/2010 г., IV г.о., посочва, че „при тълкуването
на договорите трябва да се търси действителната обща воля на

Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК… 552

страните - върху какво страните са се споразумели и какъв правен
резултат трябва да бъде постигнат. Отделните уговорки трябва да се
тълкуват във връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъла,
който произтича от целия договор, с оглед целта на договора, обичаите
в практиката и добросъвестността - какви са и как се съчетават
отделните правомощия на страните с оглед постигането целта на
договора, какво поведение на страната кои правомощия поражда за нея и
как може да се упражняват те“.
В конкретния случай ВКС е приел, че въззивният съд не е отчел
връзката между тълкуваната клауза в споразумението и изразеното в
констативната и споразумителната му част. Квалифицирал е участието на
ответника в споразумението като встъпване в дълга на възложителя за
заплащане на задържаната гаранция (чл. 101 ЗЗД) и е уважил исковете.
2. Задължението за гледане се погасява при забава на кредитора, но
задължението за издръжка в натура следва да се трансформира:
Решение № 8 от 26.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2754/2014 г., IV г.о .
Претендира се разваляне на договор за гледане срещу прехвърляне
на недвижим имот. Искът е уважен на първа инстанция. Въззивната отменя
решението, защото е счела, че кредиторите не са оказали необходимото
съдействие, изпаднали са в забава, което е погасило уговореното
задължение в натура на ответната страна.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „ако
приобретателят по алеаторен договор не е в състояние да изпълни
задължението си поради обстоятелството, че кредиторът
възпрепятства изпълнението, следва ли да предостави паричен
еквивалент“.

Предизвикай правото!
Годишник 2015

553

Делян Недев
ВКС споделя практиката, обективирана в Решение № 363 от
26.05.2010 г. на ВКС по гр.д. № 756/2009 г., III г.о. и Решение № 82 от
5.04.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1313/2009 г., IV г.о. – при неоснователен
отказ за приемане на издръжка и грижи, задължението за грижи се погасява
поради невиновна невъзможност на длъжника. Издръжката обаче
продължава да се дължи, дори и когато е уговорена в натура. В този случай
длъжникът трябва да поиска по съдебен ред трансформиране на
издръжката от натура в пари, като обаче продължи да изпълнява
задължението си в пари, докато трае съдебното производство.
В конкретния случай, задължението е било само за гледане, не и за
издръжка, затова ВКС е счел, че то се е погасило поради забавата на
кредиторите.
Решение № 402 от 21.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1921/2014 г., IV г.о.
За разлика от предходния случай, тук е бил сключен договор за
издръжка и гледане. Поставеният въпрос е същият и ВКС (позовавайки се
на Решение № 494 от 16.11.2011 г. на ВКС по гр.д. № 642/2011 г., IV г.
о.) дава същият отговор/.
3. Уговорената обща цена не е пречка за обявяване на предварителния
договор за окончателен за част от обектите:
Решение № 367 от 27.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5852/2013 г., IV г.о.
Сключен е предварителен договор за продажба на цеха за
производство и бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки, ведно с
монтираната в него линия за бутилиране на трапезна вода и движимо
имущество (машини, части и съоръжения).
Купувачът е спрял да плаща, а по–късно е предявил иск по чл. 19,
ал. 3 ЗЗД за част от обектите, посочени в предварителния договор.
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Ответната страна е възразила, че ищецът се опитва да черпи права от
собственото си неправомерно поведение (изложени са твърдения, че
неплащането е в нарушение на договора).
Първоинстанционният съд отхвърля иска. Въззивната инстанция
потвърждава решението, с мотива, че липсва съществен елемент – цената
е уговорена общо.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1. Уговорената обща цена на вещите (движими и недвижими имоти) в
предварителния договор, представлява ли пречка за обявяването му за
окончателен за част от обектите;
2. Допустимо ли е съдът да установи цената на част от обектите.
По поставените въпроси ВКС счита, че „Когато е обещано
прехвърляне на правото на собственост върху няколко вещи/недвижими и
движими/ при уговорена обща цена, а с иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД не е заявено
цялото право, цената на всеки отделен обект е установима. Искът не
може да се отхвърли поради липса (неопределяемост) на цена за
отделните обекти. Съдът има право да обяви за окончателен
предварителния договор по реда на чл. 19, ал. 3 ЗЗД само за част от
уговорената с предварителния договор престация, която е собственост
на обещателя към момента на вписването на исковата молба,а
неплащането на цената не е основание за отхвърляне на иска по чл. 19, ал.
3 ЗЗД“. ВКС основава отговора си на Решение № 475 от 8.06.2010 г. на
ВКС по гр.д. № 1311/2009 г., III г.о., Решение № 364 от 30.04.2010 г. на
ВКС по гр.д. № 689/2009 г., IV г.о. и Решение № 537 от 8.07.2010 г. на
ВКС по гр.д. № 349/2009 г., III г.о.
Решението на въззивният съд е отменено и върнато за ново
разглеждане за установяване на цената на процесните обекти, както за
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установяване на други въпроси, свързани със задължението за плащане на
цената.
4. Фактическият състав на чл. 59 ЗЗД:
Решение № 252 от 23.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2858/2014 г., III г.о.
Съсобственици на реституиран имот по реда на ЗВСНОИ предявяват
иск срещу община П, твърдейки, че общината ползва без основание имота
(като пешеходна зона). Искът е квалифициран по чл. 59 ЗЗД. В отговора си
ответникът твърди, че не са налице предпоставките по чл. 59 ЗЗД, защото
не е ползвал имота, дори и да е налице обедняване на ищците, липсва
причинна връзка с действията на общината.
Първоинстанционният съд отхвърля иска с мотива, че не са налице
обстоятелствата по чл. 59 ЗЗД, напротив: имотът е деактуван от общината,
кадастралната основа е попълнена, иницирана е процедура по изменение
на ПУП; обстоятелстово, че тя не е завършила, както, и че не е дадено
разрешение за ограда, не е препятстване на упражняване на правата на
ищците, защото се касае до административни процедури. Според съда,
дори и да има обедняване, то липсва причинна връзка с поведението на
ответника.
Въззивният съд потвърждава решението (обжалвал е само един от
съсобствениците).
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „относно
елементите на фактическия състав на иска по чл. 59 ЗЗД във връзка с
необходимостта ползувателят да е получил реален доход от ползването
на имота, за да има разместване на блага“.
ВКС споделя разрешенията, дадени в Постановление № 1 от 28.V.1979 г.
по гр.д. № 1/79 г., Пленум на ВС, Решение № 587 от 1.11.2010 г. на ВКС
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по гр.д. № 941/2009 г., IV г.о., Решение № 55 от 28.02.2012 г. на ВКС по
гр.д. № 652/2011 г., III г.о. и Решение № 267 от 20.01.2014 г. на ВКС по
гр.д. № 13/2013 г., III г.о. и посочва, че неоснователно обогатяване може
да има в увеличаване на актива на имуществото, намаляване на пасива или
спестяване на разходи, които иначе обогатилият се е трябвало да понесе.
Такъв е случаят и при ползването на чужд имот без основание. Според
съда: „обстоятелството, че ответникът не е развивал дейност и не е
реализирал приходи от имота, е правно ирелевантно за иска по чл. 59 ЗЗД,
ако е установено, че ответникът ползва имота без правно основание и
отговорността му да обезщети собственика се изразява в спестен от
него наем, които би плащал за ползване на имота, като обедняването на
собственика и обогатяването на ползувателя/държател са една и съща
сума, измерваща се в пазарен наем за процесния имот, които би получил
за спорния период“. В мотивите се сочи още, че „фактическият състав на
неоснователното обогатяване по чл. 59 ЗЗД е изпълнен, и когато
обогатяването на ответника се изразява в спестяване на разходи за
сметка имуществото на претърпялото обедняване лице, т. е.
обогатяването и обедняването произтичат от единството на
фактическия състав, който поражда едното и другото“.
Съдът е счел, че общината ползва имота и в съответствие с отговора
на поставения въпрос дължи обезщетение.
5. Неоснователно обогатяване или договорна отговорност?
Решение № 270 от 5.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1974/2014 г., III г.о.
Заведен е иск от община срещу концесионер на имот – публична
общинска собственост (площад). Ищецът претендира обезщетение за това,
че ответникът е ползвал имота му без основание. Между страните е
сключен договор за концесия, съгласно който концесионерът следва да
изгради и експлоатира подземен паркинг, като допуска гражданите до
площада и не променя предназначението на обекта на концесията.
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Концесионерът е заградил площада и е събирал такса за почасово
паркиране на МПС. Първата и въззивната инстанция квалифират иска по
чл. 59 ЗЗД.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „Доколко при
наличието на сключен договор за концесия на обект, респ. доброволното
предаване на този обект от концедента на концесионера, собственикът
(концедентът) може да претендира от концесионера заплащането на суми
на основание неоснователно обогатяване заради ползването от
концесионера на концесионния обект?”
ВКС счита за правилна практиката, обективирана в Постановление № 1
от 28.V.1979 г. по гр. д. № 1/79 г., Пленум на ВС, както и в Решение №
627 от 15.10.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1620/2009 г., III г.о. и Решение №
362 от 4.05.2010 г. на ВКС по гр.д. № 780/2009 г., IV г.о. - искът по чл. 59
ЗЗД е субсидиарен. При наличие на договор, който валидно обвързва
страните, следва да намерят приложение правилата на договорната
отговорност.
Решение № 323 от 6.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 689/2014 г., IV г.о.
Ищецът е възложил на ответника да му закупи лек автомобил от
чужбина. Платил е определена сума (по-малка от цената на автомобила) по
банковата сметка на ответника. Последният е закупил автомобил от
посочената марка, но не е прехвърлил собствеността на ищеца, а на трето
лице. Претендира се връщане на дадената по договора сума.
Първоинстанционният съд е квалифицирал иска по чл. 55, ал.1, пр.
2 ЗЗД (неосъществено основание) и го е отхвърлил като неоснователен,
защото е счел, че между страните е имало договор, който обаче е нарушен
от ищеца. Дадената сума е определена като задатък, който ответникът, като
изправна страна, е имал правото да задържи (чл. 93 ЗЗД).
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Въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) относно задълженията на довереника по отчетната сделка при мандатно
правоотношение;
2) за основанието, на което се дължи даденото по развален договор.
По първия въпрос ВКС посочва, че довереникът следва да предаде
на доверителя всичко, което е получил в изпълнение на поръчката – както
полученото от трети лица, така и това, което е получил от доверителя си
във връзка с нейното изпълнението. Когато довереникът, в нарушение на
задълженията си, не е дал сметка за изпълнението на поръчката,
доверителят може по чл. 284, ал. 2 ЗЗД да иска прехвърляне на резултатите
от изпълнителната сделка, както и връщането на всичко, получено и
неизразходвано при изпълнение на поръчката.
По втория въпрос ВКС счита, че при разваляне на договора за
поръчка, връщане на даденото се дължи на основание чл. 55, ал. 1, пр. 3
ЗЗД (отпаднало основание). Когато полученото по договора не е налице, се
дължи неговата равностойност.
В конкретния случай ВКС е преценил, че квалификацията на иска не
е по чл. 55, ал. 1 ЗЗД, а по чл. 93, ал. 2 ЗЗД (връщане на задатъка в двоен
размер). (Двоен размер обаче изначално не е искан, поискано е само
връщане на първоначално дадената сума). ВКС е счел, че ищецът е
изправна страна по договора и го е развалил правомерно, затова е отменил
въззивното решение и е уважил иска.
6. ЗОДОВ: всички обстоятелства са от значение при определяне на
обезщетението:
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Решение № 358 от 6.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2026/2014 г., IV г.о.
Ищецът претендира обезщетение за това, че е бил незаконно
привлечен като обвиняем (чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ), вследствие на което е
претърпял неимуществени вреди. Въззивният съд определя обезщетение в
размер на 10000 лв.
Прокуратурата обжалва решението с мотива, че съдът не е обсъдил
всички обстоятелства, имащи значение за определяне размера на
обезщетението.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса дали следва при
определяне на обезщетението за неимуществени вреди на основание чл. 2,
ал. 1, т. 2 ЗОДОВ, да бъдат съобразени всички обстоятелства, имащи
отношение към неговия размер.
ВКС счита, че при определяне размера на обезщетението за
неимуществени вреди по справедливост са от значение всички
обстоятелства. В конкретния случай от значение са: „тежестта на
престъплението, за което е било повдигнато незаконно обвинение;
продължителността на незаконното наказателно преследване;
интензитетът на мерките на процесуална принуда; броят и
продължителността на извършените с негово участие процесуални
действия; начинът, по който обвинението се е отразило върху
пострадалия с оглед личността му и начина на живот; рефлектирало ли
е обвинението върху професионалната реализация на пострадалия, на
общественото доверие и социалните му контакти, отраженията в
личната му емоционална сфера, здравословното му състояние и пр.
фактори, които следва да се преценяват съобразно конкретните
обстоятелства за всеки отделен случай“. При дадения отговор, ВКС се
основава на практиката, обективирана в Постановление № 4 от
23.XII.1968 г., Пленум на ВС и Тълкувателно решение № 3 от
22.04.2005 г. на ВКС по т.гр.д. № 3/2004 г., ОСГК.

Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК… 560

В конкретния случай ВКС е счел, че въззивният съд не е обсъдил
всички обстоятелства. Следвало е да бъдат взети предвид „относително
разумният срок“ на протичане на наказателното преследване, ниският
обем на процесуалните действия с участие на обвиняемия, леката мярка на
процесуална принуда (подписка). ВКС посочва, че по делото не е доказано
обвинението да е рефлектирало върху емоционалната сфера, социалния
живот и професионалната реализация на обвиняемия. Обезщетението е
намалено на 4000 лв.
IV. Проблеми на трудовото право
1. Втори трудов договор със срок на изпитване е недопустим:
Решение № 11 от 27.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4911/2014 г., III г.о.
Предявени са искове по чл. 344, ал. 1, т.т. 1-3 КТ (за отмяна на
незаконно уволнение, възстановяване на работа и обезщетение за времето
без работа). Процесният трудов договор е за длъжността „лекар“. Преди
този договор обаче е имало друг трудов договор между същите страни за
същата длъжност.
Първоинстанционният съд отхвърля исковете с мотива, че
договорът е прекратен поради изтичане на срока му (чл. 325, т. 3 КТ) като
едновременно с това прекратяването е било в срока за изпитване и
работодателят е упражнил законосъобразно правото си по чл. 71, ал. 1 КТ.
Въззивният съд е приел, че в случая не се касае за прекратяване в
срока за изпитване (чл. 71, ал. 1 КТ), а за прекратяване поради изтичане на
срока (чл. 325, т. 3 КТ). Сключването на срочен трудов договор обаче е
прието за незаконосъобразно, доколкото не са били налице основанията за
това (чл. 68, ал. 1 КТ). Оттук въззивният съд е приел процесния договор за
безсрочен, отменил е първоинстанционното решение и е уважил исковете.

Предизвикай правото!
Годишник 2015

561

Делян Недев
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за възможността
на работодателя да прекрати сключен договор с уговорен в негова полза
срок за изпитване съгласно чл. 71, ал. 1 КТ.
ВКС, поддържайки установеното в предходната практика (Решение
№ 716 от 27.12.2010 г. на ВКС по гр.д. № 253/2010 г., III г.о.; Решение
№ 376 от 26.10.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1405/2010 г., IV г.о., приема, че
договорът със срок на изпитване е самостоятелен вид договор и може да
бъде сключен както като срочен, така и за неопределено време. Ако той не
бъде прекратен в срока за изпитване, се счита за окончателно сключен.
По същество по спора ВКС счита, че крайният извод на въззивния
съд е законосъобразен, но поради различни мотиви. Споделяйки
задължителната съдебна практика - Решение № 261 от 7.11.2014 г. на ВКС
по гр.д. № 1477/2014 г., IV г.о., ВКС посочва, че след като вече е имало
друг – първи – договор между същите страни за същата длъжност,
сключването на договор със срок за изпитване е недопустимо. Според съда,
„този втори договор със същия работник или служител, за същата
длъжност не може да бъде със срок за изпитване, защото годността за
изпълнението е вече проверена и подобен договор би бил изпразнен от
съдържание“.
2.
Недопустимо
е
едностранното
прихващане
срещу
несеквестируемата част от вземането за трудово възнаграждение.
Ограничаването на свидетелските показания и равнозначното му
изискване за писмена форма на доказване на определени
обстоятелства не изключват допустимостта на други доказателствени
средства:
Решение № 241 от 7.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3269/2014 г., III г.о.
Предявени са искове по чл. 128 КТ (заплащане на трудово
възнаграждение), чл. 86 ЗЗД (законна лихва) и чл. 224, ал. 1 КТ. Ищцата е
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работила на длъжност „лекар“ при ответника – медицински център, и
едновременно с това е била управител на медицинския център, по силата
на договор за управление. За процесния период ищцата като управител на
ответното дружество е декларирала, че всички заплати на персонала са
изплатени. По делото са представени служебни бележки, издадени и
подписани от ищцата, в които тя удостоверява, че е получила доходи по
трудовото си правоотношение. Същата е подала и данъчни декларации за
полученото възнаграждение.
Ответникът прави възражение за прихващане с дължими от ищеца
суми (получени без основание). Въззивният съд намира, че претендираните
суми от ищеца се дължат от работодателя, но е уважил възражението за
прихващане и е поради това е отхвърлил исковете.
Kасационното обжалване е допуснато по няколко правни въпроса,
като една група се сметнати за неотносими. Отговорено е на следните:
1) Допустимо ли е прихващане срещу вземане за трудово възнаграждение,
върху което не се допуска принудително изпълнение (чл. 446, ал. 1 ГПК);
2) След като разпоредбата на чл. 270, ал. 3 КТ урежда изискване за
доказване на определени обстоятелства с нарочен писмен документ,
изключена ли е възможността в съдебния процес съответните
обстоятелства (т.е. плащането на трудовите възнаграждения) да бъдат
доказани с други доказателствени средства, включително случаен
документ. Когато по делото са налице данни, че съставените нарочни
документи относно плащането на трудовите възнаграждения, са изгубени
или унищожени не по вина на страната, носеща тежестта на доказване,
допустими ли са в процеса други доказателствени средства - косвени
доказателства - други писмени доказателства, свидетелски показания,
заключения на вещи лица и др., които сочат на единствения възможен
извод, че сумите по трудовите възнаграждения са изплатени на лицето.
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По първия въпрос ВСК споделя приетото в Решение № 295 от
18.06.2012 г. на ВКС по гр.д. № 251/2012 г., IV г.о. че е недопустимо
прихващане срещу несеквестируемата част от вземането за трудово
възнаграждение без съгласието на работника. Съдът е длъжен да съобрази
чл. 105 ЗЗД.
По втория правен въпрос ВКС споделя възприетото в Решение №
89 от 29.03.2013 г. на ВКС по гр.д. № 558/2012 г., IV г.о., когато законът
урежда изискване за доказване на определени обстоятелства с писмен
документ, това може да бъде и случаен документ.
Ако документът е изгубен или унищожен не по вина да страната,
носеща доказателствената тежест, свидетелски показания са допустими,
като чрез тях следва да се докаже „съществуването на документа към
определен момент, неговото най-общо или по-точно съдържание, както
и обстоятелствата, които са били удостоверени в него“.
По отношение на използването на други доказателствени средства,
ВКС счита, че „ограничаването на свидетелските показания и
равнозначното му изискване за писмена форма на доказване на определени
обстоятелства не изключват допустимостта на други доказателствени
средства, каквито са извънсъдебното и съдебното признание (първото
може да бъде установяване със всички доказателствени средства, а
второто в съдебния протокол), веществените доказателства, огледа и
освидетелстването, заключенията на вещи лица“.
По същество ВКС на базата на представените по делото декларации
и служебни бележки е счел, че ищцата е направила извънсъдебно
признание за получаването на трудовото възнаграждение и следователно
няма вземане към ответното дружество.
3. Заплащане на командировъчни – изпълнение на чужд дълг:

Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК… 564

Решение № 400 от 20.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1756/2014 г., IV г.о.
Шофьор международни превози е командирован в Испания при
партньор на своя работодател. Освен възнаграждението си по своята
банкова сметка той е получавал допълнително суми от работодателя си.
Получавал и парични суми в брой от партньора в Испания.
Шофьорът претендира заплащането на трудово възнаграждение (чл.
128 КТ), командировъчни (чл. 215 КТ) и законната лихва. Исковете за
трудовото възнаграждение са отхвърлени поради плащане, но искът по чл.
215 КТ е уважен частично, като въззивният е приел, че заплащането на
суми в брой от страна на испанския партньор е без правно значение.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1. Относно задължението на съда да обсъди всички обстоятелства по
делото и се произнесе по всички възражения, включително и по евентуално
възражение за прихващане, в случай че приеме за неоснователно
възражението за погасяване на задължението чрез плащане;
2. За правното значение на вътрешните отношения между платилия чуждо
задължение и длъжника.
По първия въпрос ВКС намира, че „след като обсъди всички факти
и обстоятелства по делото, които имат значение за пораждането,
изменението или прекратяването на спорното право, а ако то е вземане
– и за неговата изискуемост, съдът е длъжен да се произнесе по
правоизключващите, правоунищожаващите, правопогасяващите и
правоотлагащите възражения на ответника. Когато ответникът е
направил евентуално възражение за прихващане, то трябва да бъде
разгледано от съда, след като са разгледани и приети за неоснователни
правоизключващите,
правоунищожаващите
и
всички
други
правопогасяващи възражения“.
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По втория въпрос ВКС счита, че „съгласно чл. 73, ал. 1 ЗЗД всяко
задължение може да бъде изпълнено от трето лице, дори против волята
на кредитора, освен ако той има интерес от личното изпълнение на
длъжника. Изпълнението от третото лице погасява вземането на
кредитора и освобождава длъжника, така както ако самият длъжник би
изпълнил. След изпълнението кредиторът не може да иска нищо повече
от длъжника, тъй като тази облигационна връзка престава да
съществува - тя е погасена от изпълнението. Плащането от трето лице
създава облигационна връзка между платилия чуждото задължение и
длъжника. Тези отношения обаче нямат никакво значение за
удовлетворения кредитор. Съгласно чл. 74 ЗЗД третото лице се суброгира
правата на удовлетворения кредитор, ако е имал интерес да изпълни или
има иск за неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД, ако е изпълнил без да
има интерес от това“.
4. Подбор и съкращаване на щата:
Решение № 428 от 12.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2850/2014 г., IV г.о.
Променено е щатното разписание, като от две бройки за главен
юрисконсулт е оставена една. Извършен е подбор и ищецът е съкратен.
Подборът е извършен само между двамата главни юрисконсулти, а не
измежду всички юристи, заемащи сходни длъжности (ръководител главна
служба, юрисконсулт). Като решаващ критерий е приет по-малкия общ
трудов, юридически стаж, както и стаж при работодателя.
Предявени са искове за отмяна на уволнението, възстановяване на
работа и обезщетение (чл. 344, ал. 1, т.т. 1-3 КТ), които са уважени на
първите две инстанции. Въззивният съд е счел, че подборът е незаконно
извършен – трябвало е да вземат участие всички юристи на сходни
длъжности; подборът е извършен на базата на незададен критерий;
оценяващите работата също е следвало да бъдат юристи.
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Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1. „Законосъобразно ли е извършен подбор по реда на чл. 329 КТ за
съкратена длъжност „главен юрисконсулт“ само между лицата,
заемащи тази длъжност, или подборът следва да се извърши измежду
всички юристи;
2. „Длъжен ли е работодателят, при извършването на подбор по реда
на чл. 329 КТ, да формира състав на комисия от оценяващи, които да са
с идентични на оценяваните лица образование и квалификация и
включването на лица с различен професионален профил в състава на
комисията, води ли до опорочаване на оценяването при подбора“;
3. „Включва ли се в критерия за подбор по чл. 329 КТ - "професионална
квалификация" наличието на специализиран трудов стаж и може ли
работодателят да даде приоритет при подбора на този показател,
макар предварително да не го е задал на комисията по извършване на
подбора“.
По първия въпрос ВКС, основавайки се на разрешенията, дадени в
Решение № 282 от 1.09.2011 г. на ВКС по гр.д. № 110/2010 г., IV г.о., и в
Решение № 7 от 1.04.2011 г. на ВКС по гр.д. № 954/2009 г., IV г.о.,
приема, че при подбор поради намаляване обема на работа или
съкращаване в щата се извършва преценка на трудовите качества на
работниците, изпълняващи идентични функции. Преценката се извършва
с оглед естеството на възложената работа за длъжността. Кръгът на лицата,
участващи в подбора, не се определя от наименованието на длъжностите,
нито от сходствата на възложените трудови функции, а от техните
различия, като определящо е тези различията са съществени.
По втория въпрос са възприети разрешенията на Решение № 778 от
28.12.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1115/2009 г., IV г.о. и Решение № 322 от
28.06.2011 г. на ВКС по гр.д. № 725/2010 г., IV г.о., като ВКС посочва, че
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комисията за извършване на подбора е само помощен орган на
работодателя и няма значение дали е назначена такава. При всички случаи
титуляр на правото на подбор е работодателят.
По третия въпрос ВКС приема практиката, обективирана в Решение
№ 479 от 25.06.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1000/2009 г., III г.о., като
посочва, че трудовият стаж е част от комплексния законов критерий
„професионална квалификация“.
Въззивното решение е отменено и исковете са отхвърлени.
V. Проблеми на семейното и наследственото право
1. Задължително изслушване на двамата родители в производство за
определяне на родителски права и мерки на лични контакти:
Решение № 14 от 24.01.2015 г. на ВКС по гр д. № 4575/2014 г., III г.о.
В бракоразводно дело първоинстанционният съд предоставя на бащата
родителските права. В тази му част решението е отменено от въззивния съд
и родителските права са предоставени на майката.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса относно
необходимостта от задължително изслушване в производството за
определяне на родителски права и мерки за лични контакти на двамата
родители.
ВКС, възприемайки позицията на досегашна съдебна практика
(Постановление № 1 от 12.XI.1974 г. по гр.д. № 3/74 г., Пленум на ВС,
Решение № 26 от 2.03.2010 г. на ВКС по гр.д. № 598/2009 г., IV г.о.,
Решение № 269 от 31.10.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1420/2010 г., III г.о.),
позовавайки се и на чл. 59, ал. 6 СК, счита, че изричното изслушване на
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родителите е задължително и неспазването на това задължение е
нарушение на съдопроизводствените правила.
Решението е отменено и делото е върнато за ново разглеждане.
Решение № 1 от 22.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4082/2014 г., IV г.о.
Спорът е близък до разгледания с предходното решение. ВКС е постановил
в съответствие с предходната практика (Решение № 21 от 30.01.2014 г. на
ВКС по гр.д. № 5451/2013 г., IV г.о., Решение № 269 от 31.10.2011 г. на
ВКС по гр.д. № 1420/2010 г., III г.о., Решение № 40 от 15.02.2012 г. на
ВКС по гр.д. № 522/2011 г., III г.о., Решение № 129 от 19.06.2013 г. на
ВКС по гр.д. № 1119/2012 г., III г.о.), че изслушването на двамата
родители при решаване на въпроса за режима на лични отношения между
детето и родителя, който не упражнява родителските права, е
задължително.
2. Вписването на саморъчното завещание е упражняване на правата
по него и оттогава тече погасителна давност за иска за допълване на
запазена част:
Решение № 106 от 8.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2654/2014 г., II г.о.
Въззивният съд е отхвърлил искове за делба, приемайки, че
наследствената маса принадлежи само на един-единствен наследник по
силата на саморъчно завещание. Счетено е, че исковете по чл. 30, ал. 1 ЗН
(за допълване на запазената част) са погасени по давност. Прието е, че
давността тече от обявяване на завещанието от съдията по
вписванията.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
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1. Вписването на саморъчното завещание означава ли упражняване правата
по завещанието;
2. От този момент ли тече срокът за погасителната давност на иска по чл.
30, ал. 1 ЗН.
3. Какво е значението на обстоятелството, че за саморъчното завещание
наследниците по закон са узнали в хода на делбения процес.
ВКС, опирайки се на аргументите в Постановление № 7 от 28.XI.1973 г.,
Пленум на ВС, т. 3, б. „г“, счита, че давността за отмяна или намаляване
на завещателни разпореждания тече от упражняване на правата по
завещанието (активни действия, които могат да бъдат както правни, така и
фактически). Според съда, вписването, цели да осигури публичност и
създава обективна възможност необходимите наследници да бъдат
информирани за завещанието. Оттук се приема, че с вписването е налице
упражняване правата по завещанието и оттогава тече давностният срок.
Обстоятелството, че наследниците по-късно са узнали за завещанието, е
без значение, защото те обективно са имали възможността да узнаят и порано.
VI. Отнемане на незаконно придобито имущество в полза на
държавата
1. Необходима е връзка между престъпната дейност и придобитото
имущество за искането по чл. 28. ЗОПДИППД (отм.):
Решение № 352 от 15.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1280/2012 г., IV г.о.
По силата на постигнатото споразумение О. Г. е признат за виновен
за престъпление по чл. 235 ал. 6 вр. ал.1 НК (маловажен случай на
незаконна сеч). Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 13 ЗОПДИППД (отм.) в този случай
могат да се предприемат действия по отнемане на имуществото.
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С решение на окръжния съд е постановено отнемане в полза на
държавата на основание чл. 28 вр. чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД на имущество
на значителна стойност (товарен автомобил и етаж от къща). За част от
имуществото искането е отхвърлено.
Въззивният съд отменя решението в частта, постановяваща
отнемането, и отхвърля изцяло искането по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД, с
мотивите, че (1) имуществото на значителна стойност, чието отнемане се
иска, е придобито преди обявяването на извършеното престъпление за
такова (ЗИД на НК от 12.09.2006 г.); (2) липсва причинна връзка между
придобитото имущество и престъплението.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите, решени в
противоречие с Решение № 66 от 26.07.2011 г. на ВКС по гр.д. №
863/2010 г., III г.о., Решение № 671 от 9.11.2010 г. на ВКС по гр.д. №
875/2010 г., IV г.о., а именно:
1) Следва ли да е налице пряка причинна връзка между
придобитото имущество и престъпната дейност, установена с влязъл
съдебен акт, за да бъде уважен искът по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД;
2) Подлежи ли на отнемане по този ред имущество, придобито
преди приемане на наказателната отговорност за престъпление,
предвидено в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД.
По първия въпрос ВКС посочва, че въззивния съд е съобразил
решението си с Тълкувателно решение № 7 от 30.06.2014 г. на ВКС по
т. д. № 7/2013 г., ОСГК.
Съгласно това тълкувателно решение е необходимо да има връзка
(пряка или косвена) между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) и придобиването на имуществото. За отнемането обаче е достатъчно
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връзката да може обосновано да се предположи логически, с оглед
обстоятелствата по делото, както и да не е установен законен източник в
придобиването на имуществото. Релевантният период се определя от
конкретната престъпна дейност и обстоятелства, от които се предполага
връзката между нея и придобитото имущество.
ВКС посочва, че „в съответствие със задължителната съдебна
практика въззивният съд е обосновал извод, че неустановяването на
законен източник за придобиване на имуществото не може да замести
основателното предположение за връзка с престъпната дейност. В случая
придобиването на имуществото от ответника предхожда приемането на
наказателната отговорност за престъплението за което е осъден, поради
което липса пряко или косвено опосредяване посоченото имущество с
престъпната дейност, поради което искът по чл.28 ал.1 ЗОПДИППД /отм/
не може да бъде приет за основателен (удебеляването мое – Д.Н.)”.
По втория въпрос ВКС намира за релевантни същите съображения,
заключавайки: „Недопустимо е отнемането на имущество, придобито
преди едно деяние да стане съставомерно. Да бъде прието обратното би
означавало дейността да бъде обявена за престъпление със задна дата,
което е в противоречие с разпоредбите на чл. 2 ал. 1 НК. Гражданският
съд, разглеждащ искането по чл. 28 ЗОПДИППД, не може да преценява
дали извършваната от едно лице дейност покрива съставите на друго
престъпление, извън посоченото в присъдата, тъй като това е извън
неговата компетентност“.
VII. Процесуалнoправни въпроси
1. Допълнение към въззивната жалба:
Решение № 216 от 19.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2008/2014 г., I г.о.
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Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1. До кой момент може да се допълва въззивна жалба - до изтичане на срока
за въззивно обжалване или до изтичане на срока за отстраняване на
нередовностите на въззивната жалба;
2. Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по основания за
неправилност на първоинстанционното решение, посочени в допълнение
към въззивна жалба, което е подадено след срока по чл. 259 ГПК, но преди
изтичане на срока за отстраняване нередовностите на въззивната жалба.
На първо място, ВКС посочва, че дори и въззивната жалба да не
съдържа указания в какво се състои порочността на първоинстанционното
решение, тя не е нередовна и не може да бъде оставяна без движение,
респективно - връщана. Постановеното по такава жалба решение е
допустимо.
По отношение на поставените въпроси съдът се позовава на
предходното Решение № 246 от 23.10.13 г. по гр.д. № 3418/13 г. на ВКС,
I г.о., като приема, че до изтичане на срока за обжалване подадената жалба
може да бъде допълвана с всякакви доводи за неправилност; но
допълненията, направени след изтичане на срока за въззивно обжалване,
следва да касаят валидността и допустимостта на първоинстанционното
решение, както и неговата неправилност поради неправилно приложение
на императивна материалноправна норма. Тук съдът се позовава и на т. 1
на ТР № 1/09.12.2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС.
2. Пропускът в диспозитива може да бъде преодолян чрез мотивите:
Решение № 271 от 6.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2853/2014 г., I г.о.
Предявени са отрицателни установителни искове за установяване
недействителност на ипотека поради липса на тъждество; нищожност
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поради липса на предмет и съгласие; както и за установяване, че не е
налице ипотека върху процесните имоти. Въззивният съд е квалифицирал
исковете на две различни основания (чл. 170 ЗЗД и чл. 26, ал. 2 ЗЗД) и е
преценил, че в диспозитива си районният съд не е посочил кой от тях
уважава. Това прави невъзможна преценката за допустимостта на акта и в
крайна сметка въззивният съд приема, че решението на РС е недопустимо,
като постановено по непредявен иск.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса дали
непосочването в диспозитива на решението на основанието, на което са
разгледани исковете, е равнозначно на произнасяне по непредявен иск,
съответно за обезсилване на постановеното решение.
Стъпвайки на т. 18 от ТР № 1 от 4.01.2001 г. по тълк. д. № 1/2000 г.
на ОСГК, ВКС приема, че макар мотивите на едно решение да не са
източник на сила на пресъдено нещо, те са едно задължително цяло с
диспозитива. Евентуалният пропуск на съда да отрази в диспозитива
страните, правопораждащия факт, съдържанието или правната
квалификация, следва да бъде преодолян чрез мотивите. Непосочването на
основанието, на което са разгледани исковете, не е равнозначно на
произнасяне по непредявен иск.
3. Допустими са свидетелски показания за дарение на парични
средства над 5000 лв. на единия съпруг
Решение № 193 от 6.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2647/2014 г., I г.о.
Касационното обжалване е допуснато по три въпроса, но само на
един от тях е даден отговор. В хода да изследването на фактическата
обстановка ВКС е преценил, че останалите два нямат значение за изхода
на повдигнатия спор. Въпросът, на който е даден отговор, е:
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Допустими ли са свидетелски показания за установяване на дарение
на парични средства на стойност над 5000 лв. от родителите на единия
съпруг на този съпруг.
Въззивният съд, на основание чл. 164, ал. 2 ГПК, не е допуснал
свидетелски показания установяването на договор за дарение над 5000 лв.
ВКС намира, че обжалваното решение на въззивния съд противоречи
на Решение № 638 от 8.12.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1832/2009 г., III г.о.
и Решение № 279 от 15.07.2010 г. на ВКС по гр.д. № 529/2009 г., I г.о. В
посочените решения се обсъждат свидетелски показания, събрани от
предходните инстанции, за установяване на дарственото намерение към
единия съпруг. В Решение № 279 от 15.07.2010 г. изрично се сочи, че: „...е
допустимо установяването на произхода на средства и влагането им при
придобиване на имущество по време на брака и със свидетелски
показания“.
4. Искът по чл. 29, ал.3 СК е неоценяем:
Решение № 123 от 22.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 137/2014 г., II г.о.
Предявени са искове по чл. 29, ал. 3 СК (определяне на по-голям дял
от общото имущество, поради принос, значително надхвърлящ приноса на
другия съпруг) и чл. 30, ал. 1 СК (получаване на част от стойността на
вещите и от вземанията на другия съпруг.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1. Оценяем или неоценяем е искът по чл. 29, ал. 3 СК;
2. Какви са правомощията на въззивния съд, когато въззивната жалба
съдържа обосновано оплакване, че първоинстанционният съд не е
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извършил доклад съгласно чл. 146 ГПК или докладът му е непълен или
неточен.
По първия въпрос ВКС счита, че след като искът има за предмет
цялото имущество, придобито по време на брака, независимо от стойността
му, искът е неоценяем и размерът на държавната такса се определя от съда
(чл. 71, ал. 1, изр. 2 ГПК). Съдът споделя аргументите, посочени в
Определение № 303 от 13.07.2009 г. на ВКС по ч.гр.д. № 197/2009 г., II г.о.
По втория въпрос ВКС изтъква, че отговор вече е даден в
Тълкувателно решение № 1 от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк.д. № 1/2013
г., ОСГТК (т. 2): въззивният съд е длъжен да укаже на страните
възможността за предприемане на процесуални действия по посочване на
доказателствата, които са пропуснали да извършат поради липса на доклад,
непълнота или неточност в доклада и дадените указания на първата
инстанция. ВКС посочва, че въззивният съд трябва със собствените си
действия да отстрани допуснатите пороци. Но липсата на доклад или
неточност в доклада е нарушение на съдопроизводствените правила и не
обуславя нито нищожност, нито недопустимост на първоинстанционното
решение. Въззивният съд не следи служебно за процесуалните нарушения
във връзка с доклада; но ако в жалбата или отговора има такива
оплаквания, които са обосновани, въззивният съд трябва да даде указания,
за да осигури събирането на относими за делото доказателства. В този
случай е налице извинителна причина, за да могат те да бъдат събрани за
пръв път на втората инстанция.
ВКС обсъжда и конкретните задължения на съда при обективно
съединяване на иковете по чл. 29, ал. 3 и чл. 30 СК: „Очертавайки
предмета на делото, въззивният съд на първо място следва да даде
указания на ищцовата страна да направи разграничение каква част от
паричните средства е вложена в придобиването на общото имущество и
каква част - в придобиването на личното имущество по чл. 30 СК, тъй
като е невъзможно едни и същи парични средства да са вложени и в двете
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придобивания. На следващо място, съдът следва да отдели спорното от
безспорното и да даде конкретни указания на страните във връзка с
установяването на нуждаещите се от доказване релевантни за всяка
една от претенциите поотделно обстоятелства, като разпредели и
доказателствената тежест. Едва след даване на надлежните указания
и възможност на страните да предприемат съответните процесуални
действия по посочване на допустими и относими доказателства, съдът
следва да се произнесе по вече заявените с въззивната жалба и евентуално
наведени при условията на чл. 266, ал. 3 ГПК (при съобразяване и на чл.
159, ал. 2 ГПК) нови искания по доказателствата“.
5. Връчване по чл. 50, ал. 2 ГПК – как и кога са събрани сведенията за
напускане на адреса:
Решение № 279 от 24.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2769/2014 г., III г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „За да се приложи
фикцията на чл. 50, ал. 2 ГПК, необходимо ли е длъжностното лице
връчител да е посочило в съобщението източника на информацията и
начина на събирането или е достатъчно единствено да е отбелязано, че
страната е напуснала адреса или е освободила офиса“.
ВКС споделя разрешението, дадено в Решение № 546 от 13.01.2012
г. на ВКС по гр.д. № 508/2011 г., IV г.о. (в процедура по отмяна на влязло
в сила съдебно решение), а именно: „За да бъде надлежно осъществено
връчване на търговец по реда на чл. 50, ал. 2 ГПК чрез прилагане на
съобщението към делото, то търговецът следва да е напуснал адреса,
вписан в търговския регистър, без да впише новия си адрес. За да се
удостовери обстоятелството, че търговецът е напуснал адреса,
връчителят следва да извърши проверка дали на адреса има табела с
фирма на търговеца, сграда или помещения, в които да пребивават
служителите му или други негови представители; да събере сведения от
съседи познат ли е търговец с това наименование, пребивавал ли е на този
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адрес и кога. Тези сведения следва да бъдат отразени от връчителя в
съобщението, вкл. и в случаите, когато не могат да се съберат данни дали
търговецът е пребивавал на адреса. Констатацията, че на адреса няма
представители на адресата, без отразяване кога и как са събрани
сведения (подчертаването мое - Д. Н.) за това и извършена ли е обстойна
проверка дали в сградата няма помещения, обитавани от търговеца,
опорочава връчването на съобщението“
6. Оставяне на исковата молба без движение от въззивната инстанция:
Решение № 238 от 15.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1880/2014 г., III г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „Когато предявеният
иск не отговаря на всички процесуални предпоставки за неговата
допустимост, следва ли въззивната инстанция да остави без движение
исковата молба и да даде срок за отстраняване на констатираната
нередовност.“
ВКС, като възприема разрешението, дадено в Тълкувателно решение №
1 от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк.д. № 1/2013 г., ОСГТК, счита, че когато
за пръв път пред въззивната инстанция се констатира нередовност на
исковата молба, съдът следва да я остави без движение и да даде указания
за отстраняване на нередовността й.
7. Въззивният съд преценява съобразно всички доказателства по
делото:
Решение № 403 от 23.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3902/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите за задълженията
на съда да прецени всички доказателства и доводи на страните, както и
конкретно и ясно да изложи в решението си върху кои доказателства
основава приетата за установена фактическа обстановка.
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ВКС споделя изразеното в Решение № 212 от 1.02.2012 г. на ВКС
по т.д. № 1106/2010 г., II т.о., Решение № 37 от 29.03.2012 г. на ВКС по
гр.д. № 241/2011 г., I г.о., Решение № 202 от 21.12.2013 г. на ВКС по т.д.
№ 866/2012 г., I т.о., като приема, че „въззивният съд осъществява
решаваща правораздавателна дейност. За да се произнесе по спорния
предмет, в рамките на основанията, въведени във въззивната жалба,
въззивният съд е длъжен да извърши своя преценка на фактическия и
доказателствен материал, като и да направи собствени правни изводи,
включително и по възраженията и доводите на страните. Фактическите
и правни изводи на съда трябва да намерят израз в мотивите му“.
8. Изменение на иска при действието на ГПК (отм.)
Решение № 401 от 7.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1939/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите „за
допустимостта на изменението на размера на петитума на предявения
иск и за допустимостта на изменението на неговите основание и
петитум при действието на отменения ГПК и за възможните изключения
от общите правила“.
По поставените въпроси ВКС счита, че „съгласно чл. 116, ал. 1 ГПК
(отм.) след връчването на преписа от исковата молба ищецът може в
производството пред първата инстанция да измени основанието на своя
иск, като твърди нови правно релевантни факти, които пораждат,
променят или погасяват материално субективно право със същото
съдържание, като това посочено в петитума на исковата молба. Това е
процесуална възможност, която може да бъде предоставена на ищеца,
ако с оглед защитата на ответника съдът намери това за уместно. В
същия срок ищецът има право, без да изменя основанието да измени
своето искане, като посочи материално субективно право с различно
съдържание, което произтича от фактите и обстоятелствата,
изложени в основанието на исковата молба. При действието
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на ГПК (отм.) ищецът може да промени само размера на предявения
петитум до приключването на производството пред въззивната
инстанция (т. 9 ТР № 1/4.01.2001 по т. д. № 1/2000 ВКС, ОСГК).
След връчването на препис от исковата молба ищецът не може да
промени както основанието, така и петитума на предявения иск, тъй
като с това предметът на делото би станал изцяло нов. От това общо
правило законът и съдебната практика признават някои изключения.
Законът в чл. 116, ал. 3 ГПК (отм.) признава възможността ищецът да
прибави изтекли лихви или събрани добиви от вещта след
предявяването на иска, като изрично постановява, че това не се счита
изменение на иска. Съдебната практика (решение № 1014/23.12.2009 на
ВКС, III ГО по гр. д. № 221/2009) признава и възможността дори с
въззивната жалба уволненият работник да претендира обезщетение
поради незаконно уволнение за времето, през което е останал без работа
след предявяването на иска за незаконност на уволнението. Това
изключение се допуска, тъй като пределният 6-месечен срок на
дължимото обезщетение надхвърля давностния 2-месечен срок за
предявяването на иска за незаконност на уволнението, а първият иск е
обусловен от втория.
Такова изключение не може да бъде направено за всички останали искове
за обезщетение на вреди, които не са обусловени от други искове, за
предявяването на които е установен по-кратък срок.
Що се отнася до възможността при погиване на ревандикираната
вещ да се премине към иск за заплащане на нейната равностойност,
при това изменение не се променя изцяло предмета на делото, тъй като
правото на собственост продължава да е предпоставка за уважаване на
иска за равностойността. Затова, ако в изпълнителния процес се
установи, че присъдената вещ не се намира у длъжника или е повредена,
от него се събира равностойността й, без да е необходимо предявяването
на това вземане в исков процес. Ако вземането за равностойността на
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една вещ може да бъде установено, признато и реализирано в
изпълнителния процес, толкова повече то може да бъде признато и в
исковия процес с предмет правото на собственост върху вещта, без това
да се счита изменение на иска за собственост (навсякъде подчертаването
мое – Д.Н)“.
9. Възражение след срока на отговор:
Решение № 382 от 6.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1558/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) Допустимо ли е да бъде зачетено възражение, направено от ответника
след срока за отговор;
2) Допустимо ли е да се обсъждат доказателства, постъпили след
преклузивния за това срок.
ВКС основава отговора си на Тълкувателно решение № 1 от 9.12.2013 г.
на ВКС по тълк.д. № 1/2013 г., ОСГТК (т. 4), както и на Решение №
452 от 16.11.2011 г. на ВКС по гр.д. № 621/2010 г., IV г.о., Решение №
700 от 6.12.2010 г. на ВКС по гр.д. № 304/2010 г., III г.о., Решение №
172 от 31.05.2014 г. на ВКС по гр.д. № 6229/2013 г., IV г.о., Решение №
382 от 6.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1558/2014 г., IV г.о.
Съдът посочва, че „съгласно чл. 133 вр. чл. 131, ал. 2, т. 5 ГПК с
изтичането на срока за отговор се преклудира възможността
ответникът да противопоставя възражения, основани на съществуващи
и известни нему към този момент факти -- т. 4 от Тълкувателно решение
№ 1 от 9.12.2013 г. ОСГТК ВКС. В срока за отговор ответникът е длъжен
да изчерпа всички свои възражения, а в доклада по делото съдът е длъжен
да посочи обстоятелствата, от които произтичат претендираните
права и въведените от страните възражения. Когато твърдените от
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някоя от страните факти са неконкретни, неясни или си противоречат,
съдът указва на заинтересованата страна да ги изясни конкретизира или
да отстрани противоречията в тях. Едва след като определи правната
квалификация на всички претендирани права и възражения; посочи кои
права и кои обстоятелства се признават и кои обстоятелства не се
нуждаят от доказване; кои правнорелевантни факти подлежат на
доказване или опровергаване от ищеца и кои от тях подлежат на
доказване или опровергаване от ответника; след като страните
изчерпят доказателствените си искания във връзка с поставените
въпроси, указанията и доклада; след като съдът е указвал съгласно чл.
146, ал. 2 от ГПК за кои от твърдените от тях факти не сочат
доказателства, настъпва преклузията за страните да твърдят нови
факти и обстоятелства и да сочат нови доказателства, освен при
условията на чл. 147 ГПК. Когато посочените съдопроизводствени
действия не са извършени точно и в пълния им обем, процесуалното
бездействие на страната не може да има за последица преклудиране на
правото да попълни делото с относими към спорното право
доказателства“.
10. Липсите се доказват с всички доказателствени средства:
Решение № 382 от 6.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1558/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1. Съществуват ли ограничения в доказателствените средства за
установяване на липси от отчетник.
2. Следва ли съдът да формира своите изводи за фактите след съвкупна
преценка на доказателствата по делото.
По първия въпрос ВКС приема, че отчетникът следва да докаже
разходването на поверените му парични и материални ценности по
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предназначение. Върху работодателя лежи доказателствената тежест за
установяването, че отчетникът е получил тези ценности, което може да
бъде извършено с всички доказателствени средства. По-нататък ВКС
посочва, че „липсата като факт представлява вреда с неустановен
произход и процесуалният закон не съдържа никакви ограничения относно
доказателствените средства, с които този факт може да бъде
установен, а обстоятелството дали липсите са констатирани при
инвентаризации, които са извършени съобразно всички нормативни
изисквания или не, не освобождава отчетника от задължението му да
докаже, че не е причинил щетата“.
По-нататък, в решението си по същество, ВКС отговаря и на втория
въпрос, посочвайки, че изводите на съда следва да бъдат формирани след
обсъждане на всички събрани доказателства по делото.
Отговорите на ВКС са основани на практиката, обективирана в Решение
№ 260 от 30.10.2013 г. на ВКС по гр.д. № 1286/2012 г., IV г.о.; Решение
№ 123 от 30.05.2011 г. на ВКС по гр.д. № 890/2010 г., III г.о., Решение №
380 от 2.06.2009 г. на ВКС по гр.д. № 758/2009 г., III г.о., и Решение №
232 от 20.03.2009 г. на ВКС по гр.д. № 2716/2008 г., IV г.о.
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Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска
колегия на ВКС през месец Януари 2015 г.
Васил Петров
[Публикувано на: 05.04.2015 г.]

Бел. от автора: Прегледът не претендира за изчерпателност.
Заглавията на отделните решения са на автора и не се стремят да изчерпат
въпросите, поставени в съответното решение.
Прегледът обхваща само осем решения, постановени от състави на
Търговската колегия на ВКС през м.01.2015 г. Съпоставката с прегледа на
решенията по чл. 290 ГПК, постановени от съставите на Гражданката
колегия на ВКС в същия период, обхващащ 42 решения
(http://challengingthelaw.com/veshtno-pravo/pregled-resheniya-01-2015/),
може да доведе до погрешното впечатление, че Търговската колегия на
ВКС е по-малко натоварена от Гражданската или че работи по-малко.
Нищо подобно не е вярно. Наистина, съотношението между постановените
решения по реда на чл. 290 ГПК между двете колегии (42:8=5,25) е почти
два пъти съотношението между съдиите от двете колегии (52:21=2,48).
Същевременно по данни на председателя на ВКС (Годишен отчет на ВКС
за 2013 г.) средната натовареност на съдия от ТК е 17,37 бр. свършени дела,
а на съдия от ГК – 12,41 бр. свършени дела, т.е. търговските съдии във ВКС
изглежда са по-натоварени от гражданските.

I. Търговско облигационно право
1. По Закона за задълженията и договорите
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Решение № 132 от 28.01.2015 г. по т.д. № 1846/2013 г., ВКС, I т.о.
Срокът за изпълнение на договор за изработка като част от
същественото му съдържание. Невъзможен срок за изпълнение при
фикс-сделки. Нищожност на неустойка за забава при начална
невъзможност за изпълнение и поради прекомерност.
Предявен е иск с правно основание чл. 92, ал. 1 ЗЗД за заплащане на
неустойка по договор за покупко-продажба на недвижим имот. Продавачът
се е задължил да предаде имота в напълно завършен вид с приемопредавателен протокол - акт обр. 15 в срок до 31.12.2007 г., а в срок до
30.01.2008 г. да снабди купувача и цялата сграда с удостоверение за
въвеждане в експлоатация /разрешение по отношение на двата срока.
Уговорена е неустойка в размер на 1% за всеки ден забава.
Инстанциите по същество са отхвърлили иска, уважавайки
възраженията на ответника и възприемайки твърдяната от ответника
фактическа обстановка: че с оглед степента на завършеност на сградата
към момента на сключване на договора и предвидения срок за изпълнение
от 12 дни, а и с оглед съществуващото спиране на СМР на обекта с акт на
РДНСК, впоследствие отменен като незаконен, е била налице начална
невъзможност за изпълнение от страна на продавача, а купувачът е знаел
още няколко месеца преди сключването на договора, че строителството е
спряно от РДНСК. Прието е, че сроковете за изпълнение в договора за
продажба са възпроизведени от предварителния договор от 01.12.2005 г.,
които са договорени преди спиране на строителството от РДНСК, както и,
че при недействителност на уговорките, касаещи сроковете за изпълнение,
недействителни са и санкциите относно неизпълнението им. Клаузата за
неустойка е приета за накърняваща добрите нрави по см. на чл. 26, ал. 1,
пр. 3 ЗЗД, поради обстоятелството, че не е посочен краен предел на сумата,
която ще се дължи, а претендираната неустойка е повече от четири пъти
по-голяма по размер от стойността на самия договор и на твърдените от
самия ищец вреди.
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Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1. Дали е нищожна поради противоречието й с добрите нрави клауза за
неустойка по търговска сделка, сключена между търговци, която е била
уговорена без краен срок и краен предел на начисляване и по този начин
претендираният по делото неин размер надвишавал в пъти цената на
договора.
2. За възможността длъжникът да бъде освободен от отговорност по
причина, която е съществувала към момента на сключване на договора,
при условие че кредиторът също е знаел за наличието на тази причина.
3. Дали уговорен между страните по сделката срок за изпълнение на
задължението на длъжника представлява част от нейния предмет- по
смисъла на чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД и съответно невъзможен ли е срок, който
към датата, когато е бил уговорен, още не е започнал да тече.
По първия въпрос ВКС приема, че прекомерността на неустойката,
уговорена без краен предел или срок на нарастване по търговска сделка,
сключена между търговци, когато се съпоставя претендираният по делото
неин размер със стойността на насрещната престация, не може да доведе
до извод за противоречието й с добрите нрави, а оттам и до извод за
нищожността на неустоечната клауза, щом проявлението на която и да
е от функциите й, особено санкционната, се разглежда изолирано от
проблема за действителността на главното задължение, чието изпълнение
въпросната неустойка е следвало да обезпечи. Подобна преценка според
ВКС би представлявала игнориране на акцесорния характер на клаузата за
неустойка.
По втория и третия въпрос ВКС приема: „че при договорите за
дружество, за наем, за доставка, така както и при договор за изработка
в строителството, които правоотношения се изпълняват в течение на
определен времеви интервал, уговореният в полза на длъжника
(изпълнителя) срок е съществен елемент от предмета на такава сделка
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по силата на съответния материален закон. Когато страните са
сключили същата като „фикс сделка“, уговаряйки една поначало
изпълнима и след срока престация да се изпълни непременно до
настъпването на конкретно определен календарен ден, и при знанието на
всяка от тях, че това обективно е невъзможно - поради наложено с
административна заповед спиране на строежа и забраняване на достъпа
до него, договорът за изработка е с невъзможен предмет и на това
основание нищожен. Длъжникът-изпълнител не носи отговорност по
реда на чл. 163, ал. 3 ЗУТ към кредитора възложител, не защото се
освобождава от нея, а защото облигационната връзка помежду им не е
могла да възникне валидно. Съответно при фикс сделките a priori не може
да се поставя въпрос дали уговореният срок за изпълнение срок е започвал
да тече, или не.“
В конкретния случай ВКС приема за установено, че у ищеца е било
налице знание за факта на спирането на строежа и произтичащата от това
забрана за достъп до него, както и прекъсването на захранването му с вода
и ел. енергия, с акт на РДНСК, впоследствие отменен, още към датата на
сключване на договора. Съответно уговорените срокове за изпълнение на
задълженията за предаване на имота в напълно завършен вид са приети за
невъзможни за спазване и това е направило сделката с невъзможен
предмет. Прието, че доколкото невъзможността работата да бъде
изпълнена в срок не се е проявила впоследствие, а е била известна и на
длъжника, и на кредитора още към датата на самото сключване на
договора, то предметът на договора е приет за невъзможен по смисъла на
чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД и същият, както и акцесорната му клауза за
неустойка, са нищожни. Прието е и, че неустойка за забава не се дължи и
за периода след отмяната на заповедта за спиране на строежа, когато
изпълнението е било възможно, предвид абсолютната (начална)
нищожност на уговорката за срок, която прави нищожен целия договор с
акцесорните му клаузи.
Решението на въззивния съд е оставено в сила.
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Решение № 223 от 30.01.2015 г. по т.д. № 3907/2013 г., ВКС, I т.о.
Вземане по чл. 59 ЗЗД в полза на държателя на чужд имот при липса
на уговорка в договора за извършените подобрения.
Задължението на съда служебно да допусне изслушването на
експертиза и служебно да следи за изчерпателността и пълнотата на
заключението на вещото лице.
Пренаемател е претендирал от наемодателя собственик стойността
на направени в имота – търговски обект – подобрения. Въззивният съд е
уважил иска, като е приел, че подобренията са извършени от пренаемателя
като държател на магазина за подобряване на неговото състояние и за поголямо удобство на наемателя при неговото ползване, а не поради това, че
са били необходими за ползването на магазина според неговото
предназначение. Към момента на сключване на договора за пренаемане,
магазинът е отговарял на всички изисквания за търговски обект, като не е
било необходимо преустройството му за ползване по предназначение, нито
се е касаело до полезни подобрения. Тъй като подобренията са трайно
прикрепени към имота, след прекратяване на договора за наем, те са
останали в имота в полза на собственика. Пренаемателят има право на
обезщетение за това, че е намалил собствената си имуществена сфера в
резултат на подобряването на недв. имот и размерът е този на реално
сторените разходи, според заключението на вещото лице.
Касационното обжалване е допуснато по материалноправния въпрос за
приложението на чл. 59 ЗЗД, когато не е налице друг ред за възмездяване
на държателя за вложени от него средства в подобрения.
По въпроса, по който е допуснато касационно обжалване, ВКС приема, че
чл. 59 ЗЗД се прилага, когато не е налице друг ред за възмездяване на
държателя за извършени подобрения в чужд имот. Ако подобренията са
сторени по силата на клаузи в договора за наем, отношенията между
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наемателя и наемодателя ще се уредят съобразно договора. Във всички
останали случаи подобрителят има право на обезщетение за това, че е
намалил собствената си имуществена сфера за сметка на собственика на
вещта, в резултат на подобряването й. Отношенията между подобрителя и
собственика се уреждат според правилата на водене на чужда работа без
пълномощие, респ. от правилата на неоснователното обогатяване - чл. 59
ЗЗД. Относно правилата за определяне на обезщетението ВКС посоча
задължителната практика по чл. 290 ГПК решение № 733 от 12.11.2010 г.
по гр.дело №1274/2009 г. на ВКС, ГК и решение № 34 от 2.04.2009г. по
т.дело №2008г. на ВКС, ТК, състав на ІІ т.о.
Въззивният съд въпреки че е посочил, че отношенията между страните се
уреждат по правилата на чл. 59 ЗЗД, е присъдил направените от ищеца
разходи за подобренията в наетия обект, без да извърши съпоставка коя от
двете стойности е по-малка - обедняването на ищеца (извършени разходи
за подобренията) или обогатяването на ответника (увеличената стойност
на имота). Въпреки поставената от първоинстанционния съд задача
експертизата не е дала заключение увеличена ли е стойността на имота с
извършените подобрения и каква е стойността на това увеличение, а само
за направените от ищеца разходи за извършването им. Съгласно
задължителните указания в т. 10 на ТР № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС за
установяването на факт от значение за спора, какъвто е установяване на
размера на вземане, което е установено по основание и за което са
необходими специални знания, съдът служебно назначава експертиза и без
да има искане от заинтересованата страна. Въззивният съд, след като в
мотивите на решението си е констатирал, че вещото лице не е дало
заключение по поставената му от съда задача от значение за спора, в
изпълнение на задължителните указания в ТР № 1/2001 г. е следвало да
назначи нова експертиза или да изиска от същото вещо лице да даде
експертиза по поставената задача.
Въззивното решение е отменено и делото върнато за ново разглеждане.
2. По Търговския закон
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Решение № 156 от 12.01.2015 г. по т.д. № 2989/2013 г., ВКС, I т.о.
Приложението на чл. 301 ТЗ при осъществяването на факти,
предхождащи сключването на сделката или извършването на
действието без представителна власт: участието на търговеца в
конкурсна процедура, в резултат на която се сключва сделка.
Отвод на член на съдебен състав поради факта, че съдията е роднина
на друг съдия, който е разглеждал други спорове между същите
страни, както и за това, че съдебните решения по двете дела са
неблагоприятни за една и съща от страните.
Предявени са искове по чл. 232, ал. 2 ЗЗД и чл. 92, ал. 1 ЗЗД.
Договорът за наем е сключен между ищеца и ответницата, едноличен
търговец, след спечелване от същата на обявения от насрещната страна
конкурс за отдаване под наем обособена част от недвижим имот, съгласно
чл. 16, ал. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в
търговските дружества с държавно участие в капитала. Почерковите
експертизи са установили, че договорът за наем е подписан не от
ответницата, а от сина й, с когото тя е живяла в едно домакинство.
Установено е също така, че ответницата е заявила участие в конкурсната
процедура. Въззивният съд е приел, на основание чл. 301 ТЗ, обвързаност
на ответницата с договора, сключен от нейно име, но от трето лице, без
представителна власт, с което действие е завършен сложният фактически
състав по възникването на наемно правоотношение за имота. Въззивният
съд се е позовал на писмени и гласни доказателства, които според него
установяват предаване на фактическата власт над имота.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за относно
предпоставките за прилагане чл. 301 ТЗ и обвързване страната с
неподписан от нея договор, сключен от трето лице без представителна
власт в условията на проведена конкурсна процедура, инициирана от

Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК… 590

самата страна и за чието финализиране чрез необходимо сключване на
договор, в качеството й на спечелила търга, същата е в известност.
По въпроса, по който е допуснато касационно обжалване, съставът на ВКС
приема, че приложението на чл. 301 ТЗ предполага изследване на
конкретни факти, от които може да се обоснове безспорен извод, че
търговецът е узнал за сключването на сделката или действията, извършени
от негово име, но без представителна власт, и не се е противопоставил на
същите веднага след узнаването. Предметът на доказваното знание е за
факта на сключването, респ. извършването на съответното действие и
следователно доказателствата за узнаването не биха могли да са свързани
с осъществяването на факти, предхождащи факта на сключването на
сделката, респ. извършването на действието без представителна власт.
Такива факти са демонстрирано мълчаливо последващо одобрение на
сделката или действията, извършени без представителна власт,
манифестиране на намерение за ползване от целения със сделката правен
резултат, упражняването на права и изпълнението на задължения по
сключената сделка, при осчетоводяване на фактура за задължаване към
противната страна, в съответствие с основанието и предмета на сключената
без представителна власт сделка и ползване на данъчен кредит от
ненадлежно представляваната страна (Решение № 42 по т.д. № 593/2009
г. на ІІ т.о., Решение № 44 по т.д .№ 447/2008 г. на ІІ т.о., Решение № 46
по т.д. № 454/2008 г. на ІІ т.о., Решение № 109 по т.д. № 465/2010 г. на
ІІ т.о., Решение № 228 по т.д. № 3697/2013 г. на І т.о., Решение № 202 по
т.д. № 87/2011 г. на ІІ т.о., Решение № 166 по т.д. № 991/2009 г. на ІІ т.о.,
Решение № 96 по т.д. № 380/2008 г. на І т.о., ВКС и др.). С оглед
конкретното основание на договора – за наем – такива факти са и
ползването на имота и заплащането на наемната цена (Решение № 57 от
07.06.2011 г. по т.д. № 546/2010 г., І т.о.). Участието на страната в
конкурсна процедура, в резултат на която е сключен конкретния договор,
не е достатъчно основание за приложението на чл 301 ТЗ, без наличието на
доказателства за последващо обективно узнаване факта на сключването на
договора, завършващ сложния фактически състав по възникване на
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правоотношението, вкл. на относимото към предмета на спора съдържание
на договора (в случая касаещо и знание за конкретната неустоечна клауза).
С оглед отговора на правния въпрос и по същество на касационната жалба
ВКС отменя решението и отхвърля исковете. Приема, че не е налице
основание за отмяната на решението поради предубеденост на състава, но
е налице основание за отмяна поради неправилно приложение на чл. 301
ТЗ. Въззивният съд не е обсъдил изричните възражения на ответницата, че
не е ползвала процесния имот, предмет на договора за наем, а други имоти,
както и липсата на категорични доказателства тя да е узнала за сделката
без представителна власт. Анализирани са и писмените и гласни
доказателства по делото за предаване на фактическата власт над имота и
ползването му и е прието, че не се установява категорично, че се отнасят
за процесния имот.
3. По Кодекса за застраховането (от 2006 г.)
Решение № 212 от 16.01.2015 г. по т.д. № 4043/2013 г., ВКС, I т.о.
Правото по чл. 229 КЗ (отм.) и редът за прихващане на изпълнението
от застраховател, който плаща в хода на изпълнителен процес, воден
от увреденото лице срещу застрахования.
Предявен е иск по чл. 229 КЗ (отм.). Въззивният съд е приел, че
отговорността на застрахователя по застраховка „Гражданска
отговорност“ има за предмет изплатените от застрахования на трети лица
обезщетения, присъдените лихви за забава при условията на чл. 224, ал. 1
КЗ (отм.) и разноските по дела, водени срещу застрахования за
установяване на гражданската му отговорност, когато застрахователят е
привлечен в процеса, но не и разноските в изпълнителното производство.
В случая по изпълнителни дела, водени от увредените лица срещу
застрахования, застрахователят, като трето лице за изпълнението, е
изплатил суми от 32000 лв. и 1500 лв., които по размер се равняват на
главните вземания, без да посочи, че погасява главниците, поради което с
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извършените плащания въззивният съд е приел, че са изплатени
съответните пера от дълга в съответствие с разпределението на съдебния
изпълнител.
Касационно обжалване е допуснато по въпроса за отговорността
на застрахователя по чл. 229 КЗ (отм.) спрямо застрахования за
платените от последния лихви и разноски на увреденото лице.
В отговор на въпроса ВКС приема, че „обемът на отговорността
на застрахователя спрямо застрахования обхваща обезщетение за
вредите от увреждането, лихвите за забава, присъдени в тежест на
застрахования – чл. 223, ал. 2 КЗ (отм.), както и разноските по дела,
водени срещу застрахования за установяване на гражданската му
отговорност – чл. 223, ал. 4 КЗ (отм.). Отговорността за лихвите за
забава е ограничена до лихвите, начислявани след съобщаването по
смисъла на чл. 224, ал. 1 КЗ (отм.), т.е. след изпълнение на задължението
на застрахования да уведоми застрахователя за обстоятелствата,
които могат да доведат до възникване на гражданската му
отговорност, за предявени искове срещу него или за плащанията, които е
извършил. Отговорност за разноските по граждански дела, водени срещу
застрахования, възниква, само ако застрахователят е привлечен в
процеса. Застрахователят не дължи на застрахования платени лихви за
забава на увреденото лице за периода от датата на настъпване на
застрахователното събитие до датата на съобщаването по чл. 224, ал.
1 КЗ (отм.), както и не дължи възстановяване на платени разноски по
дела, ако не е бил привлечен в гражданския процес, и разноските по
изпълнителните дела, образувани от увреденото лице срещу
застрахования. Посочените правила представляват законодателно
въведено изключение на отговорността на застрахователя по
задължителна
застраховка
„Гражданска
отговорност”
на
автомобилистите съгласно чл. 268, т. 10 КЗ (отм.). Разрешения в
посочения смисъл са дадени в практиката на ВКС в решения по същество
(решение № 100/05.08.13г. по т.д.№ 1007/12 г. и решение № 214/29.05.14
г. по т.д.№ 992/12 г. и двете на І т.о.), като по настоящото дело
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въпросът е поставен в контекста на конкретния спор, а именно относно
обема на отговорността на застрахователя по чл. 229 КЗ (отм.) при
направени в изпълнителното производство плащания. Застрахователят
отговаря по реда по чл. 229 КЗ (отм.) спрямо застрахования за платените
от последния на увреденото лице лихви за забава съгласно чл. 223, ал. 2 КЗ
(отм.) за периода от датата на съобщаването по чл. 224, ал. 1 КЗ, както
и за разноските по дела, водени срещу застрахования съгласно чл. 223, ал.
4 КЗ (отм.), ако е бил привлечен в процеса. При спор относно обема на
отговорността на застрахователя по чл. 229 КЗ (отм.) съдът не е
обвързан от изчисленията на съдебния изпълнител за структурата на
дълга на застрахования относно направени прихващания на изпълнението
в образуваното от увреденото лице изпълнително производство.”
ВКС отменя решението и връща делото за ново разглеждане от друг състав,
тъй като е неизяснено от фактическа страна. В образувани изпълнителни
производства срещу застрахования по влязло в сила съдебно решение, с
което е присъдено обезщетение за вреди от непозволено увреждане на
увредените лица, застрахователят е извършил плащане на стойност равно
на присъдената на увредените лица главници, но не и на останалите
задължения. ВКС приема, че неправилно е приложен редът за прихващане
на изпълнението по чл. 76, ал. 2 ЗЗД, а с направените плащания от
застрахователя по изпълнителните дела са погасени главниците.
На следващо място, ВКС сочи, че съгласно разпоредбата на чл. 223, ал. 2
КЗ (отм.) платените лихви за забава се дължат от застрахователя от датата
на съобщаването по чл. 224, ал. 1 КЗ (отм.), а не както са изчислени от
датата на настъпване на застрахователното събитие. По делото не са
събрани доказателства за датата на това съобщаване, което налага
връщането му за ново разглеждане.
II. Процесуални проблеми
1. Служебни задължения на инстанциите по същество във връзка с
оспорване истинността на документ
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Решение № 1 от 30.01.2015 г. по т.д. № 52/2014 г., ВКС, II т.о.
Решаващият съд е длъжен служебно да назначи графологическа
експертиза, а страната има задължението само да внесе разноските
за събирането й.
Предявени са искове за вземания, произхождащи от запис на заповед.
Между страните не е било спорно, че записът обезпечава изпълнението на
конкретна каузална сделка. В отговора на исковата молба ответникът е
оспорил подписа си за издател на записа на заповед и на документа, в който
се обективира каузалната сделка, без да заяви доказателствени искания. В
съдебно заседание ответникът не се е явил и не е изпратил представител.
Първата инстанция е дала общо указание на страните, че всяка една от тях
следва да проведе главно и пълно доказване на обстоятелства, от които
черпи правата си и не е назначила графологическа експертиза. Такава
експертиза ответникът е поискал във въззивната жалба, а въззивният съд е
отказал с аргумента за липса на предпоставките на чл. 266, ал. 3 ГПК вр.
чл. 193 ГПК и настъпила по силата на чл. 266, ал. 1 ГПК преклузия за
събиране на нови доказателства.
Касационното обжалване на въззивното решение е допуснато по следните
процесуални въпроси:
1. Допустимо ли е назначаване на съдебно-графологична експертиза във
въззивната инстанция, когато по реда на чл. 193 ГПК своевременно е
оспорена автентичността на документа, но не е изслушана такава в
първоинстанционното производство, поради неангажирането й от
страната?
2. При направено оспорване истинността на документ по реда на чл. 193
ГПК, длъжен ли е решаващият съд да укаже на страните
разпределението на доказателствената тежест, според вида на
оспорения документ и да им даде срок за ангажиране на доказателства?
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По първия въпрос ВКС приема, че въззивният съд е длъжен да събере
доказателствата, които се събират служебно от съда (експертиза, оглед и
освидетелстване), ако е въведено оплакване за допуснато от първата
инстанция процесуално нарушение, от което може да се направи извод, че
делото е останало неизяснено от фактическа страна, или за необоснованост
на фактическите изводи, поставени в основата на първоинстанционното
решение, или ако тези доказателства са необходими за служебно прилагане
на императивна материалноправна норма. Цитирано е решение №
57/16.04.2013 г. по гр.д.№ 871/2012 г. на ІІІ г.о., с което е прието, че при
оспорването на документ съдът, независимо от разпределението на
доказателствената тежест, е длъжен да назначи служебно графологическа
експертиза по спорния въпрос, поради необходимостта от специални
знания, като при служебното събиране на доказателства инициативата за
тяхното допускане излиза от съда, а страната е длъжна само да внесе
съответните разноски за събирането им. Когато съдът не изпълни
задължението си да приеме заключение на вещо лице по въпроси, по които
са необходими специални познания, според ВКС се допуска съществено
процесуално нарушение, изразяващо се в неизясненост на делото от
фактическа страна по вина на съда.
По втория въпрос ВКС приема, че с определението за откриване на
производство по оспорване на документа, а при пропуск и с последващо
определение, съдът следва да укаже на страните разпределението на
тежестта за доказване по чл. 193, ал. 3 ГПК- според вида на оспорения
документ, както и да им определи срок, доколкото такъв не е определен от
закона, за посочване и представяне на писмените доказателства, които са
във вр. с направеното оспорване, ако страните искат да ангажират такива
по делото.
ВКС отменя решението и връща делото за ново разглеждане с указания за
назначаване на съдебно-графическа експертиза, което е необходимо за
изясняване на спора от фактическа страна и прилагане на императивната
норма на чл. 535 ТЗ.
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2. Редовност на искова молба, с която е предявен иск за вземане от
менителничен ефект
Решение № 191 от 14.01.2015 г. по т.д. № 3046/2013 г., ВКС, II т.о.
При предявен иск за вземане, произхождащо от запис на заповед,
направеното от ищеца в първото съдебно заседание по делото
твърдение за наличие на каузално отношение като причина за
издаване на записа на заповед следва да бъде взето предвид.
Предявен е иск за вземане, произхождащо от запис на заповед. В първото
съдебно заседание ищецът е посочил, че записът на заповед е издаден в
обезпечение на каузална сделка – договор за заем. Съдът е приел
писменото доказателство, което е и оспорено от ответника в съдебно
заседание, без в това заседание съдът да изясни какво оспорва ответникът
в договора. Съдът е приел за неоснователни възраженията на ответника, че
е подписал записа на заповед под въздействието на заплаха и измама, както
и за неговата „безпаричност“. Прието е за несвоевременно и съответно не
е обсъждано оспорването на ответника на договора като подправен
документ и твърдението му за подмяна на първата страница. Въззивният
съд е уважил исковете. В касационната жалба се твърди, че исковата молба
е нередовна, тъй като в нея ищецът не е въвел твърдения за наличие на
каузално правоотношение, чието изпълнение се обезпечава със записа на
заповед.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса:
При извършване на преценка за основателността на иска по чл. 422 ГПК
следва ли да бъде съобразено направеното от ищеца в първото съдебно
заседание по делото твърдение за наличие на каузално отношение като
причина за издаване на записа на заповед и съответно да бъде взето
предвид представеното в подкрепа на това твърдение писмено
доказателство.
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По въпроса, по който е допуснато касационно обжалване, ВКС приема, че
при извършване на преценка за основателността на иска по чл. 422 ГПК
следва да бъде съобразено направеното от ищеца в първото съдебно
заседание по делото твърдение за наличие на каузално отношение като
причина за издаване на записа на заповед и съответно да бъде взето
предвид представеното в подкрепа на това твърдение писмено
доказателство.
ВКС се позовава на т. 17 от приетото в хода на процеса Тълкувателно
решение № 4 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС, за да изясни предмета
на делото по иска, предявен по реда на чл. 422 ГПК. Предметът на делото
се определя от правното твърдение на ищеца в исковата молба за
съществуването на подлежащо на изпълнение вземане, за което е издадена
заповедта за изпълнение; подлежащото на изпълнение вземане в
хипотезата на издадена заповед за изпълнение по чл. 417, т. 9 ГПК въз
основа на запис на заповед е вземането по редовен от външна страна
менителничен ефект. С въвеждането на твърдения или възражения от
поемателя или от издателя за наличието на каузално правоотношение, по
повод или във връзка с което е издаден редовният запис на заповед, се
разкрива основанието на поетото задължение за плащане или
обезпечителния характер на ценната книга; исковата молба по реда на чл.
143, ал. 2 ГПК се пояснява, но не се въвежда нов спорен предмет и тя не е
нередовна до разкриването на наличието на каузално правоотношение.
По съществото на спора ВКС отменя обжалваното решение и връща делото
за ново разглеждане. Прието е, че в съдебното заседание пред първата
инстанция ответникът е заявил изрично, че оспорва представения писмен
документ на договор за заем, без да уточни в какво се състои оспорването
му. Той е сторил това впоследствие с депозираната след заседанието молба,
в която е поискал допускането на експертиза за изследването истинността
на документа. ВКС приема, че доколкото съдът не е указал на страната да
уточни оспорването на документа, т.е. не е изпълнил задължението си да
съдейства на страните за надлежното упражняване на процесуалните им
права и за изясняване на делото от фактическа и правна страна, което
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задължение произтича от принципа за служебното начало (чл. 7 ГПК), то
правото на ответника да уточни становището си по оспорване на процесния
договор за заем и за ангажиране на доказателства във връзка с него не може
да се счете преклудирано. При направено в тази насока изрично оплакване
във въззивната жалба решаващият състав е следвало да открие
производство по оспорване истинността на спорния документ по реда на
чл. 193, ал. 2 ГПК и да допусне поисканата от ответника в молбата му
експертиза. В този смисъл са и дадените от ВКС указания при новото
разглеждане на спора.
3. Последици от препращането на делото за разглеждане на по-горен
по степен съд при увеличение на размера на иска
Решение № 214 от 14.01.2015 г. по т.д. № 4401/2013 г., ВКС, I т.о.
Извършените валидно от по-ниския по степен съд процесуални
действия преди препращане на делото по чл. 104 ГПК вр. чл. 214, ал. 1,
изр. 3, пр. 1 ГПК не следва да бъдат повтаряни от по-високия по степен
съд.
Пределите на въззивна проверка на първоинстанционното решение по
т. 1 на ТР № 1/13 г. на ОСГТК на ВКС.
Предявен е осъдителен иск по чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД първоначално пред
Софийския районен съд. Този съд е изготвил проект за доклад с
определение по чл. 140 ГПК, с което е допусната и техническа експертиза.
В открито съдебно заседание районният съд е обявил без възражения на
страните проекта за доклад за окончателен, прието е заключението на
експертизата без възражения на страните. В това заседание е предприето
от ищеца и допуснато от съда увеличение на размера на иска, който да се
счита предявен за сумата от 79167,92 лв., и съдът на основание чл. 104, т.
4 ГПК е прекратил производството по делото и го е изпратил по
подсъдност на СГС.
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В производството пред Софийския градски съд ответникът е поискал
поставянето на допълнителна задача на техническата експертиза по
съображения за некоректност на изчисленията на вещото лице. Съдът е
оставил без уважение това искане като преклудирано и е постановил
решение за отхвърляне на иска.
Въззивният Софийски апелативен съд се е произнесъл по жалба на ищеца
по иска, като по оплакването за допуснати нарушения на процесуалните
правила – основаване на решението на доказателства, които не са приети
по делото, е постановил определение в открито заседание за приемането
им. Ответникът, касатор пред ВКС, е присъствал в съдебното заседание, не
е релевирал възражения за допуснати нарушения и не е оспорил приетите
доказателства. Пред ВКС ответникът се оплаква, че Софийският градски
съд, на който делото е препратено след увеличението на размера на иска, е
бил длъжен да изготви нов доклад на делото и да изслуша наново
заключението на вещото лице, изслушано от районния съд, по
съображението, че тези действия губят сила след препращането на делото.
Касационно обжалване е допуснато по въпросите за доклада на делото и
за събирането на доказателства при препращане на дело при действието
на ГПК от 2007 г.
По въпросите, по които е допуснато касационно обжалване, ВКС сочи, че
„извършените от по-ниския по степен съд процесуални действия, преди
препращането на делото по подсъдност на по-високия по степен съд с
оглед на предприетото изменение на иска, запазват действието си. При
препращане на делото по реда на чл. 104 ГПК вр. чл. 214, ал. 1, изр. 3, пр.
1 ГПК окръжният съд продължава съдебното производство от тази
фаза на процеса, до която същият е достигнал преди препращането.
Противното би означавало да се предоставят на страните отново
процесуални права, които са преклудирани с оглед на изтеклите срокове,
като например тези по чл. 131 ГПК: да се допусне оспорване на
доказателства, да се предявят насрещен или инцидентен иск, да се
привличат трети лица. В този смисъл съдът не повтаря отново
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процесуалните действия по събиране на доказателствата, ако в пониския по степен съд е било обезпечено участието на страните в процеса
и равенството при упражняване на процесуалните им права.”
По същество решението на въззивния съд е потвърдено. Прието е, че ако
първоинстанционният съд, на който делото е препратено, е допуснал
процесуално нарушение (да се позове на писмени доказателства, които
изрично не са приети по делото), то това процесуално нарушение е
отстранено от въззивния Софийски апелативен съд, който в съдебно
заседание с участието на касатора е приел доказателствата, без той да ги
оспори.
4. Изменение на установителен в конститутивен иск. Обратно
действие на изменението на разпоредбата на чл. 646, ал. 2 ТЗ с § 8 ПЗР
ЗИД ТЗ (обн. ДВ, бр. 20/2013 г.)
Решение № 180 от 06.01.2015 г. по т.д. № 3712/2013 г., ВКС, I т.о.
Недопустимо е
конститутивен.

изменение

на

иска

от

установителен

в

Всички решения по заварени дела, с които са разгледани
установителни искове по чл. 646, ал. 2 ТЗ, предвид изменението на чл.
646, ал. 2 ТЗ с § 8 ПЗР ЗИД ТЗ (обн. ДВ, бр. 20/2013 г.) и обратното му
действие по § 14 ал. 1 ПЗР ЗИД ТЗ, следва да бъдат обезсилени.
Кредитор на несъстоятелността е предявил установителни искове по чл.
694, ал. 1, изр. 1, пр. 2 ТЗ вр. чл. 99, ал. 1 ЗЗД за признаване несъществуване
на вземания, включени в списъка на приети от синдика вземания и по чл.
646, ал. 2, т. 3 ТЗ в редакцията преди изменението в ДВ бр. 20/2013 г. вр.
чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване нищожност на учредена договорна
ипотека в полза на кредитор върху недвижим имот и особен залог на
дълготрайни материални активи, вписани в ЦРОЗ, собственост на
дружество в несъстоятелност. Първата инстанция е отхвърлила исковете
Предизвикай правото!
Годишник 2015

601

Васил Петров
по чл. 694 ТЗ и е уважила исковете по чл. 646, ал. 2, т. 3 ТЗ, а въззивната е
отменил решението на първата в частта му, уважаваща исковете по чл. 646,
ал. 2, т. 3 ТЗ и е постановил друго решение, отхвърлящо исковете по чл.
646, ал. 2, т. 3 ТЗ, като е потвърдил е решението в отхвърлителната му част
по исковете по чл. 694 ТЗ.
Касационно обжалване на решението е допуснато само по иска с правно
основание чл. 646, ал. 2, т. 3 ТЗ в редакцията преди изменението с ДВ
бр.20/2013 г. за проверка допустимостта му.
По въпроса за допустимостта на решението ВКС приема, че
производството по исковете по чл. 646, ал. 2, т. 3 ТЗ (редакция преди
изменението на ТЗ, ДВ бр. 20/2013 г.) е недопустимо. С изменението на
чл. 646, ал. 2 ТЗ с § 8 ПЗР ЗИД ТЗ (обн. ДВ, бр. 20/2013 г.) са променени
както фактическият състав на исковете чрез включване на нови елементи,
така и техния вид – от установителен в конститутивен и сроковете за
предявяването им, като съгласно § 14, ал. 1 ПЗР ЗИД ТЗ, изменението има
действие и спрямо заварените искови производства по чл. 646, ал. 2, т. 3 ТЗ
(стара редакция) за попълване на масата на несъстоятелността. С
посочената по-горе законодателна промяна защитата на масата на
несъстоятелността по чл. 646, ал. 2, ал. 1 и ал. 3 ТЗ (стара редакция) се
осъществява, вкл. и по неприключилите съдебни производства, не чрез
установителен иск за прогласяване нищожност на действия и сделки
спрямо кредиторите на несъстоятелността, а посредством упражняване на
потестативно материално право за обявяване недействителност на
действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността по
съдебен ред чрез конститутивен иск. Същевременно, по висящи съдебни
производства, изменение на вида на иска от установителен в
конститутивен, с оглед разпоредбата на чл.214 ал.1 изр.2 ГПК, според ВКС
е недопустимо, тъй като би се стигнало до едновременно изменение и на
основанието, и на петитума на иска. Ето защо ВКС приема, че разгледаните
от съдилищата искове по чл. 646, ал. 2, т. 3 ТЗ (стара редакция) вр. чл. 124,
ал. 1 ГПК са недопустими, като постановените по тях решения следва да
бъдат обезсилени, а производството по исковете - прекратено.
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Преглед на решенията по чл. 290 ГПК постановени от гражданските
отделения на ВКС през месец февруари 2015 г. (Част I)
Делян Недев
[Публикувано на: 26.04.2015 г.]
Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на
облигационното и вещното право
(Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има
невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните
решения са на автора и не изчерпват въпросите, поставени в
съответното решение. В част от резюметата въпросите за допускане
до касация и техните отговори са цитирани дословно, а в други – по
авторова преценка – са систематизирани, резюмирани и предадени с
авторови думи)
I. Проблеми на общата част на гражданското право
1. Договорна или деликтна е отговорността на пълномощника:
Решение № 11 от 3.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3889/2014 г., IV г.о.
Извършена е продажба, като продавачът е представляван от своята
внучка. Последната е изразходвала получената сума за лични нужди.
Упълномощителят умира, като оставя законни наследници внучката и сина
си. Синът предявява иск по чл. 45 ЗЗД срещу внучката (пълномощник) за
връщане на разходваната сума, изтъквайки, че е накърнена наследствената
маса.
Измежду аргументите на защитата изпъкват следните: не се касае
за деликт (наказателното производство е прекратено); ответникът е
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законен наследник и ищецът не може да иска повече от половината от
разходваната сума.
Първоинстанционният съд уважава иска, като постановява
ответникът „да възстанови“ претендираната сума, на основание чл. 45 ЗЗД
(Според касационното решение обаче в доклада си първоинстанционния
съд е квалифицирал иска по чл. 284, ал. 2 ЗЗД). Въззивният съд преценява,
че ищецът, като наследник, има право само на половината сума и
постановява решение в този смисъл.
Касационното обжалване е допуснато поради противоречие на
въззивното решение със задължителната практика на ВКС по въпроса
каква е отговорността на пълномощника – деликтна или договорна.
ВКС споделя практиката, обективирана в Решение № 188 от
15.06.2012 г. на ВКС по гр.д. № 1122/2011 г., III г.о. и Решение № 547 от
31.07.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1025/2009 г., IV г.о., като посочва, че
„основанието на иска се определя от фактите и обстоятелствата, при
осъществяването на които правният субект е претърпял вреда. Ако
увреждането е в пряка причинна връзка с пълното неизпълнение, лошото
или некачествено изпълнение на задълженията по договор, то и
отговорността, включително и обезщетението за изправната страна са
следствие на договорно правоотношение. Когато обаче увреждането не
е настъпило от неосъществяване на очакван резултат по едно
съществуващо облигационно отношение, а от неизпълнение на общото
задължение на всички към всички, произтичащо от правилото да не се
вреди другиму, тогава отговорността е деликтна. Увреденият обаче не
може сам да избира основанието си (договорно или деликтно), то се
определя от материалния закон, който се съотнася към конкретните
юридически факти”.
В конкретния случай ВКС приема, че отговорността на
пълномощника е договорна, а не деликтна. Искът следва да се квалифицира
по чл. 284, ал. 2 ЗЗД (даване на сметка пред упълномощителя).
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Въззивното решение е отменено и ответникът е осъден да заплати
частта на ищеца, съответстваща на неговата квота в съсобствеността.
2. За значението на обратното писмо за другия съпруг в режим на
СИО:
Решение № 30 от 11.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4188/2014 г., IV г.о.
При сключване на договор за продажба на недвижим имот са
разменени обратни писма. Писмото от „продавачите“ е наречено
„декларация“, с която се признава, че сделката е не продажба, а дарение.
„Купувачът“ също дава обратно писмо, в което заявява, че сделката е
симулативна и не е плащал сумата, защото целта е била дарение. Съпругът
на „купувача“, с когото са в режим на СИО, не участва в сделката и не
подписва писмото.
Първоинстанционният съд обявява продажбата за нищожна, а
дарението – за действително. Съдът е преценил, че в случая обратното
писмо е достатъчно за провеждане на пълно доказване и свидетелските
показания (въпреки че в хода на процеса са събрани) не само не са
необходими, а са и недопустими с оглед забраната по чл. 165, ал. 1, т. 6
ГПК. Провежда се разлика между обратното писмо и т.н. „начало на
писмено доказателство” което прави вероятни твърденията за симулация и
е основание за допускане на свидетелски показания.
Въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение в
частта му, прогласяваща нищожността на продажбата, споделяйки
възгледите за стойността на обратното писмо като самостоятелно и
достатъчно доказателство. В частта, в която дарението е обявено за
действително, решението е обезсилено като постановено свръх петитум.
Въззивният съд посочва, че единият съпруг следва положението на другия,
включително при доказване на симулацията, освен ако сделката не е
насочена срещу него.
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Касационното обжалване е допъснато по въпросите:
1) „За значението на писмен документ, издаден и подписан само от единия
съпруг – страна по сключена през време на брака придобивна сделка, да
послужи като доказателство в процеса за разкриване на
симулативността й“;
2) „За действието, което такъв документ има спрямо другия съпруг,
който не е участник в сделката, но придобива права от нея по силата на
закона (чл. 21 СК)“.
По поставените въпроси ВКС приема, че неучаствалият в сделката
съпруг придобива право на собственост по силата на закона, но това не го
прави страна по сделката. Поради това издаденият от другия съпруг
обратен документ не го обвързва, а по отношение на него има значение за
начало на писмено доказателство. И след като съпрузите имат
качеството на необходими другари, когато единият признава
симулацията, а другият я оспорва, съдът следва да прецени техните
твърдения с оглед всички обстоятелства по делото (чл. 217 ГПК). ВКС
обобщава, че това, че неучаствалият съпруг следва правното положение
/като права и задължения/ на другия, това не означава, че във всички
случаи обратният документ разпростира действието си върху него; когато
той не е подписал документа, за него той няма обвързваща доказателствена
сила, но може да послужи за начало на писмено доказателство и
предпоставка за допустимост на свидетелските показания.
ВКС основава аргументите си на приетото в Решение № 464 от
16.06.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1069/2009 г., I г.о., Решение № 91 от
13.07.2011 г. на ВКС по гр.д. № 2969/2008 г., IV г.о., Решение № 544 от
6.01.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1053/2010 г., II г.о., Решение № 775 от
22.11.2010 г. на ВКС по гр.д. № 929/2009 г., I г.о.
В конкретния случай ВКС сочи, че изводът за характера и
значението на обратния документ на въззивния съд е неправилен.
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Същевременно обаче ВКС приема, че въззивният съд на практика е
обсъдил всички твърдения и събрани доказателства, включително
свидетелските показания, и крайният му извод е обоснован и
законосъобразен. Решението е оставено в сила.
3. Липсата на решение на Общото събрание на ООД за разпореждане с
недвижим имот не е равнозначно на липса на съгласие за сключване
на сделката:
Решение № 388 от 17.02.2015 г. на ВКС по гр. д. № 1036/2014 г., IV г.о.
Учредена е ипотека от дружество с ограничена отговорност. В хода
на процеса е установено, че един от подписите върху протокола от ОС за
учредяване на ипотеката не е на съответния съдружник. Предявен е иск от
този съдружник за обявяване на ипотеката за нищожна поради липса на
съгласие (чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД).
Районният съд отхвърля иска. Въззивният отменя решението и
прогласява нищожността на ипотеката, посочвайки, че „разпореждането
с имоти на дружеството, съобразно действалия към момента на
сключване на сделката дружествен договор е било в компетентност на
Общото събрание при квалифицирано мнозинство и след като по
представения протокол … не може да се установи участието и съгласие
на съдружника…. за ипотекиране на имота и общата воля на
търговското дружество…. сделката е нищожна поради липса на
съгласие“.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса необходимо ли е
решение на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност за
разпореждане с недвижим имот, в съответствие с компетентността на ОС,
предвидена в чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ, за действителността на разпоредителна
сделка, сключена от представляващия дружеството.
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ВКС основава отговора си на разрешението дадено в т. 1 на
Тълкувателно решение № 3 от 15.11.2013 г. на ВКС по т. д. № 3/2013 г.,
ОСГТК: „Решение на ОС на ООД по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ не е необходимо
условие за действителност на разпоредителна сделка с недвижим имот,
собственост на дружеството или вещно право върху него, сключена от
представляващия дружеството орган (управител /управители)“. ВКС
пояснява, че при липсата на съгласие страната не желае настъпването на
правните последици, докато при сделката по чл. 137, ал. 1, т. 7
ТЗ управителят и третото лице – контрагент желаят настъпването на
правните последици. Решението на ОС по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ има правно
значение само в отношенията между дружеството и управителя.
Въззивното решение е отменено и искът е отхвърлен.
4. По проблемите на сделките на разпореждане, извършени от деца:
Решение № 33 от 19.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3050/2014 г., IV г.о.
Малолетно дете е собственик по наследство от своята майка на 1/4
от апартамент. Баща му (негов осиновител), собственик на останалите 3/4,
подава молба до РС, с която иска разрешение да продаде апартамента, за
да закупи по-малък апартамент и с остатъка да издържа сина си. РС дава
разрешение, като в производството детето не е изслушано и не е уведомена
Дирекция „СП” за даване на становище (чл. 15 ЗЗДт). Ден преди
постановяване на определението, с което съдът е дал разрешение за
сделката, бащата напуска този имот и като оставя детето само, се настанява
за постоянно при родителите на бъдещия купувач (непълнолетно дете).
Бащата (от свое име и от името на сина си) упълномощава майката на
непълнолетния купувач (която е адвокат) да сключи сделката, като посочва
цена 3000 лв. Сделката е сключена именно от майката на купувача (като
пълномощник на продавачите) и детето й, като купувач, действащо със
съгласието на баща си. Продажната цена е 15000 лв. Няколко дни след
сделката бащата на малолетното дете – продавач прави опит да инициира
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(безуспешно) процедура по прекратяване на осиновяването, вследствие
тежко провинение на осиновения.
При тази фактическа обстановка е подаден иск за прогласяване на
нищожност поради противоречие със закона и добрите нрави (чл. 26, пр.1
и пр. 3 ЗЗД) и ревандикация за целия имот (бащата е починал и е наследен
от ищеца). Ответникът противопоставя възражение за право на задържане
и подобрения и предявява насрещен иск за връщане на платените 15 000
лв.
Първоинстанционният съд уважава:
‒ Иска за нищожност поради противоречие със закона – защото
са нарушени „редица императивни разпоредби на гражданското
законодателство, касаещи материалните и процесуалните предпоставки
за отчуждаване на недвижими имоти, собственост на ненавършили
пълнолетие лица“ (цит. от първоинст. решение) – чл. 68, ал.1 и чл. 73, ал.2
СК (отм.), чл. 10 и чл. 15 ЗЗДт, чл. 3, т. 1 от Конвенцията за правата на
детето.
‒ Иска за нищожност поради накърняване на добрите нрави –
защото поведението на бащата е „несъвместимо с нравственото му
задължение да се грижи за детето си и да предприема действия само в
негов интерес“
‒ Ревандикацията;
‒ Насрещния иск,
‒ и отхвърля възражението за право на задържане и подобренията, защото
счита, че ответникът е недобросъвестен владелец.
Въззивният съд отменя решението в частта му за насрещния иск,
защото счита, че същият е погасен по давност и няма пречка за пръв път
възражението да се направи и пред въззивната инстанция.
Предизвикай правото!
Годишник 2015

608

609

Делян Недев
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) За възможността съдът да основе решението си на факти и
обстоятелства, които не се съдържат в основанието на исковата молба;
2) Кой е крайният момент, до който може да се направи възражение за
погасителна давност и може ли това възражение да се направи за първи
път пред въззивната инстанция,
3) За задължението на въззивния съд да се произнесе по всички оплаквания
в жалбата;
4) За възможността при оспорване валидността на извършена сделка от
ненавършило пълнолетие дете да бъде проверявана правилността на
издаденото от съда разрешение за същата сделка,
5) Опорочава ли извършената разпоредителна сделка неизслушването на
навършилото 10 години дете и невземането на становище от органа за
защита на детето при издаването на разрешение за разпореждане с
имота,
6) Нищожността на сделката за една част имота, прехвърлена от едно
лице, засяга ли и останалата част от имота, прехвърлена от друго лице.
По първия въпрос ВКС намира, че „основание на предявения иск са
фактите и обстоятелствата, посочени в основанието на исковата
молба. Само въз основа на тях съдът може да признае съществуването
на спорното право. Ако твърдяното от ищеца право не е възникнало от
тези факти, съдът отрича съществуването му. Без надлежното
въвеждане на други факти в процеса чрез съответно изменение на иска
по основание, съдът не може да признае съществуването на спорното
право, възникнало от тези други факти“.
По втория въпрос ВКС се позовава на Тълкувателно решение № 1
от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2013 г., ОСГТК, посочвайки, че
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възраженията за погасителна и придобивна давност (както и останалите
възражения на ответника) се преклудират с изтичане срока за отговор на
исковата молба и могат да се въведат за пръв път във въззивното
производство, само ако поради нарушаване на съдопроизводствените
правила страната не е е успяла да ги заяви пред първоинстанционния съд.
По третия въпрос ВКС посочва, че „въззивният съд проверява
правилността на първоинстанционното решение само по посочените във
въззивната жалба конкретни оплаквания в какво се състои неговата
порочност. Когато съдът не следи служебно за интереса на някоя от
страните или за интереса на ненавършили пълнолетие деца, той може да
установи служебно само порокът невярна правна квалификация, като е
длъжен да де вярната правна квалификация на правата, претендирани от
страните, както и на техните възражения, реплики и дуплики.
Касационно основание е както произнасянето на въззивния съд по
непредявено оплакване, така и непроизнасянето по предявено оплакване“.
По четвъртия и петия въпрос ВКС посочва, че „За
действителността на подчинените на разрешителен режим сделки
правно значение има наличието или отсъствието на разрешение. При
оспорване на действителността на разрешена сделка е без правно
значение дали са били налице предпоставките за издаване на
разрешението и нарушена ли е процедурата по издаването му“.
По шестия въпрос ВКС сочи, че „Когато съсобственици
прехвърлят съсобствения имот, пороците, засягащи разпореждането от
единия съсобственик с неговата част не могат да се отразят по никакъв
начин на разпореждането от друг съсобственик с неговата част. Никой
от съсобствениците не може да черпи права от пороци, засягащи други
части от имота. Приобретателят обаче може да предяви иск за
разваляне на целия договор, ако бъде евинциран дори от част от имота“.
В конкретния случай ВКС посочва, че „В нарушение на
материалния закон обаче съдът е приел, че евентуални пороци по
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отношение на разпореждането с частта на ищеца има каквото и да било
правно значение за разпореждането с частта на неговия баща. Също в
нарушение на закона съдът е приел, че за действителността на
разрешена сделка има значение дали са били налице предпоставките за
издаване на разрешението от районния съд и нарушена ли е процедурата
по издаването му, както и че разликата между заявените намерения на
законния представител при искане на разрешението и поведението му
след извършване на разрешената сделка имат отношение към добрите
нрави“.
ВКС сочи, че е налице единствено накърняване на добрите нрави
при продажбата на идеалната част на ищеца за 3750 лв (1/4 от 15 000), „тъй
като резултатът от нея е лишаването на ищеца от наследството от
майка му”. Все пак изглежда, че ВКС аргументира извода си за
накърняване на добрите нрави и с поведението на ищеца, посочвайки, че
„Действително към момента на продажбата ищецът се е нуждаел от
издръжка и грижи, които бащата не е бил в състояние да му осигури, но
той не му ги е осигурил и след извършването на оспорваната сделка, макар
външно тя да е била предназначена за това“.
Съобразно с тези изводи, решението е отменено, прогласена е само
нищожността по отношение на сделката между ищеца и ответника за 1/4 ,
и ответникът е осъден да я предаде, при условие, че ищецът му заплати
цената за тази 1/4 – 3750 лв.
5. За косвените доказателства за споразумяване във вреда на
представлявания при иск по чл. 40 ЗЗД:
Решение № 27 от 2.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4265/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по процесуалноправен
въпрос и затова читателят може да открие това решение във втората част
на февруарския преглед, раздел „Процесуалноправни въпроси”, т. 6.
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„Съдът длъжен да изложи мотиви по всички възражения на страните и да
обсъди всички събрани доказателства“.
II. Проблеми на вещното право
1. Неизпълнението на задължението на чужденец да прехвърли
наследената земя в установения 3-годишен срок не води до загуба на
правото на собственост:
Решение № 286 от 2.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3788/2014 г., I г.о.
Предявен е установителен иск за собственост на идеални части от
дворно място. Праводателите на ищеца са чужденци, наследили имот,
подлежащ на възстановяване по ЗВСОНИ. От възстановяването на
собствеността до разпореждането с имота от чужденците са изминали
повече от три години. Искът е уважен на първа и въззивна инстанция.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса какви са правните
последици при неизпълнение на изискването на чл. 22 КРБ и чл. 29 ЗС (в
редакцията от 1996 г.), чуждите граждани, наследили недвижими имоти,
да прехвърлят собствеността в тригодишен срок от откриване на
наследството.
В своята първоначална редакция чл. 22, ал. 1 КРБ въвежда забрана
за придобиване на земя от чужденци, освен при наследяване по закон, но
тогава те следва да прехвърлят собствеността си. Чл. 29, ал. 1 и ал. 2 ЗС (в
редакцията си от 1996 г.), повтаря тази забрана, като въвежда 3- годишен
срок от откриване на наследството, в който чужденците следва да
прехвърлят имота си. Тези разпоредби сега имат друго съдържание,
съобразно Договора за присъединяване към ЕС.
По поставения въпрос ВКС посочва, че по силата на
реституционните закони приети в периода 1991-1997 г., чужденците са
имали право да придобият земя, включена в новооткритото наследство (чл.
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91а ЗН), когато се възстановява собственост на техен наследодател.
Веднъж придобито, правото на собственост се закриля от Конституцията и
възстановените имоти могат да бъдат отчуждавани само по общия ред (чл.
17, ал. 3 КРБ). В закона няма особени правни последици от неизпълнение
на изискването чужденците да прехвърлят придобита по наследяване по
закон земя. Следователно „собствеността им не се губи и не може да се
придобие от другиго поради отсъствие на предвиден в закон придобивен
способ”.
Жалбите са отхвърлени.
2. В делбеното производство съдът е длъжен да изпрати проекта за
разделяне на главния архитект на общината за становище:
Решение № 20 от 6.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4692/2014 г., I г.о.
Във фазата по извършване на делбата е допусната съдебнотехническа експертиза, според която съществува техническа възможност
за обособяване на равностойни дялове. Въпреки многократно дадените му
възможности, жалбоподателят не е представил данни за предприети
действия в изпълнение на процедурата по одобряване на инвестиционния
проект по реда на чл. 203 ЗУТ.
Чл. 203 ЗУТ гласи:
(1) Съдебна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект се
извършва само ако съответните дялове могат да бъдат обособени в
самостоятелни обекти без значителни преустройства и без неудобства, поголеми от обикновените, при спазване на строителните правила и
нормативи. Главният архитект на общината (района) по предложение на
съда и в определен от него срок одобрява инвестиционен проект или издава
мотивиран отказ. При наличие на техническа възможност, доказана с
инвестиционен проект, се одобрява и повече от един вариант за делба.
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(2) Контролът по законосъобразност на одобряването на проектите
или по отказа по ал. 1 се извършва от съда, пред който е висящо делото за
делба в същото производство.
Според въззивната инстанция не е установено такива действия да са
били извършени; следва изводът, че не е установено имотът да е поделяем.
С оглед на това е прието, че единственият начин, по който следва да се
извърши делбата, е изнасянето на имота на публична продан.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1) Следва ли да се приеме, че е налице бездействие на съделителите при
наличие на заключение на съдебно-техническа експертиза за
поделяемостта на имота и изработен от вещото лице инвестиционен
проект, или съдът е длъжен да изпрати този проект за становище на
главния архитект на общината;
2) Какво е съотношението между изискванията на ГПК, ЗУТ, Закона за
кадастъра и имотния регистър и Закона за културното наследство, по
отношение на действията на страните и действията на съда при наличие
на данни за поделяемост на имот-паметник на културата;
3)
Какво
е
съотношението
между
разпределението
доказателствената тежест и изискванията за извършване
съответните действия от страна на сезирания съд.

на
на

По първия въпрос ВКС намира следното: „Бездействие на
съделител по отношение необходимостта да бъдат предприети
действия по привеждане на инвестиционен проект за разделяне на един
имот в съответствие с изискванията на ЗУТ, ЗКИР и Закона за
културното наследство е налице само ако този проект е бил изпратен от
съда за становище на главния архитект на общината и в адресирано до
съда и страните становище на главния архитект на общината са дадени
такива предписания, които не са били изпълнени въпреки дадените от
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съда указания. Ако е налице прието от съда заключение на съдебнотехническа експертиза за възможна поделяемост на имота и изработен
от вещото лице проект за разделянето, съдът е длъжен да изпрати този
проект за становище на главния архитект на общината. Само ако след
постъпването на становище от главния архитект с дадени предписания
за необходимостта проектът да бъде преработен и дадени от съда
указания в тази насока може да се приеме, че е налице бездействие на
съделителите. Ако съделителите не изпълнят в определения от съда срок
дадените указания, съдът може да приеме, че не е установено да
съществува възможност за реално поделяне на имота чрез обособяване
на самостоятелни дялове за всеки съделител».
По втория и третия въпрос ВКС посочва:
Когато е налице прието от съда заключение на съдебно-техническа
експертиза за възможността имотът (сграда или самостоятелен обект в
сграда), да бъде реално поделен чрез обособяване на самостоятелни дялове
за всеки съделител:
1. Съдът е длъжен да изпрати проекта за становище на главния
архитект на общината, в чиито правомощия е да прецени дали този проект
съответства на изискванията на ЗУТ и да даде предписание за изработване
на инвестиционен проект, в съответствие с тези изисквания;
2 След становището на главния архитект, съделителите следва да
инициират изработването на инвестиционен проект, съгласно дадените
указания;
3. След изработването си, този проект следва да бъде внесен за
одобрение в НИНКН (Националния институт за недвижимо културно
наследство), и ако бъде одобрен от този институт, да бъде внесен за
одобрение в общинската администрация;
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4. Ако сградата е построена в УПИ и границите й изцяло съвпадат
с него по причина цялостното му застрояване, обособяването на
самостоятелни УПИ се извършва, ако е необходимо, след приключване на
производството по одобряване на инвестиционния проект с оглед
изразеното от общинската администрация становище по реда на чл. 201
ЗУТ.
5. Ако изработеният инвестиционен проект бъде одобрен, следва да
се изслуша заключение на съдебно-техническа експертиза, необходимо ли
е извършването на преустройства за реалното обособяване на
самостоятелните дялове, какви преустройства следва да бъдат извършени
и каква е тяхната стойност. Така съдът ще може да прецени дали са налице
изискванията на чл. 203, ал. 1, изр. първо ЗУТ.
6. След отмяната през 2014 г. на чл. 56 ЗКИР, към настоящия
момент не е необходимо на самостоятелно обособените проектни
обекти да бъдат дадени идентификатори, за да бъде извършена делбата
съгласно одобрения от главния архитект на общината инвестиционен
проект. За извършването на делбата е необходимо да бъде представена
скица – проект от СГКК въз основа на изготвения по делото проект за
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (чл. 52, ал.1
ЗКИР).
ВКС посочва, че „Задължение на съда е да следи за
последователното извършване на тези действия и да дава указания на
съделителите за тяхната поредност. Само ако съдът е дал конкретни
указания за необходимостта от извършване на следващото по ред
действие от процеса по одобряване на инвестиционния проект,
евентуално и за изменение на П. и последващо одобряване на проекта от
НИНКН, за съделителите съществува задължение да представят
доказателства, че такива действия са били извършени, а съдът може да
приеме наличие на процесуално бездействие, имащо за последица извод за
недоказаност на възможността за реално поделяне на имота“.
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В конкретния случай ВКС счита, че са налице съществени
нарушения на съдопроизводствените правила, довели до невъзможност
процедурата по обособяването на самостоятелните обекти да приключи с
окончателен акт на общинската администрация. Подробно са обсъдени
действията на първоинстанционния съд в нарушение на приетите по-горе
отговори на поставените въпроси.
Решението е отменено и делото е върнато за ново разглеждане от
друг състав на въззивния съд.
3. Назначаване на експертиза за поделяемостта на имота от въззивния
съд без искане на страните:
Решение № 39 от 13.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4890/2014 г., I г.о.
Във фазата по извършване на делбата имотът (дворно място с
двуетажна полумасивна жилищна сграда) е изнесен на публична продан.
Според въззивния съд, след като не е представен инвестиционен проект за
подялба на имота, се налага изводът, че жалбоподателят не е установил, че
имотът е неподеляем. Следователно единственият начин за извършване на
делбата е публичната продан.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „следва ли
въззивният съд служебно да събере доказателства за поделяемостта на
имота- предмет на делбата, при изразено по делбеното дело становище
на техническите органи, че имотът е поделяем и при съдържащ се във
въззивната жалба довод за поделяемост на този имот”.
ВКС сочи, че отговорът е свързан с въпроса кога въззивният съд
може служебно да назначава експертизи. По този въпрос той се позовава
на Тълкувателно решение № 1 от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2013
г., ОСГТК.
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Точка 3 на това решение гласи: „Въззивният съд е длъжен да събере
доказателствата, които се събират служебно от съда (експертиза,
оглед, освидетелстване) само ако е въведено оплакване за допуснато от
първата инстанция процесуално нарушение, от което може да се направи
извод, че делото е останало неизяснено от фактическа страна, или за
необоснованост на фактическите изводи, поставени в основата на
първоинстанционното решение, или ако тези доказателства са
необходими за служебно прилагане на императивна материалноправна
норма“.
ВКС посочва, че в производството по съдебна делба въпросът по
какъв начин следва да се извърши делбата се решава съобразно
императивните норми на чл. 348 (публична продан при неподеляемост), чл.
349 (поставяне в дял на неподеляемия имот), чл. 350 (изготвяне на
разделителния протокол), чл. 353 ГПК (разпределяне без жребий). За
служебното приложение на тези норми е необходимо преди всичко
изясняването на въпроса дали имотът е поделяем. Поради това ВКС счита,
че „по въззивна жалба срещу първоинстанционно решение по извършване
на делбата въззивният съд е длъжен служебно, без искане на страните,
да назначи експертиза за поделяемостта на имота- предмет на делбата,
ако такава експертиза не е била назначена и приета от
първоинстанционния съд“.
В конкретния случай ВКС е преценил, че въззивният съд е допуснал
съществено процесуално нарушение, недопускайки служебно експертиза
за поделяемостта на имота, след като такава експертиза не е била приета от
първоинстанционния съд. Още повече, че самата въззивна жалба е
съдържала довод за неправилност на първоинстанционното решение,
поради допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в
неизследване на възможността за извършване на реална делба на имота.
Решението е отменено в обжалваната му част и делото е върнато за ново
разглеждане от въззивния съд.

Предизвикай правото!
Годишник 2015

618

619

Делян Недев
4. Когато въззивният съд промени квотата на един обжалвалия
съделител, променят се и квотите на необжалвалите:
Решение № 25 от 26.02.2015 г. на ВКС по гр. д. № 5232/2014 г., II г.о.
Първоинстанционното решение по допускане на делбата е
обжалвано само от един от съсобствениците и за останалите е влязло в
сила. Въззивният съд е уважил жалбата на този съделител и променил
определената му квота в съсобствеността.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) „Може ли да се определят правилно квоти при допускане на съдебна
делба между съделители, тогава когато се използват дробни числа с
различен знаменател, които нямат общ делител“;
2) „Следва ли въззивният съд след като отмени частично решението на
първата инстанция и промени дадена квота на един съделител, тогава
когато това води до промяна на квоти и на други съделители, които не са
обжалвали съдебното решение, да се произнесе и да коригира
обжалваното решение и досежно правата на необжалвалите
съделители“.
По първия въпрос ВКС счита, че „Математическият израз на
всяка вещ, предмет на делбата е единица, а правата на съделителите в
съсобствеността на тази вещ се изразяват с обикновени дроби
(съставляващи математически начин за разделяне на нещо цяло на
части), чийто сбор е равен на единица. Следователно ако делбените
квоти на съсобствениците са определени чрез дроби с различен
знаменател, който няма общ делител и сборът от тези дроби е по-голям
или по-малък от единица, то съдебното решение е неправилно, тъй като
неправилно е преценено какви права е придобил всеки съделител с оглед
придобивното си основание“.
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По втория въпрос ВКС посочва, че подадената дори и от един от
съсобствениците въззивна жалба за делбените квоти препятства влизане
в сила на решението в тази част по отношение на всички съделители Ако
въззивният съд прецени, че правата в съсобствеността не са определени
правилно, той следва да отмени първоинстанционното решение в частта за
квотите изцяло и да постанови друго, „в което да отрази собствените си
изводи чрез определяне квота в обикновена дроб на всяка от страните,
между които е допусната делбата”.
5. Съсобственикът-недобросъвестен подобрител обеднява с такава
част от по-малката сума измежду разноските и увеличението на
стойността на имота, която съответства на притежаваната от
останалите съсобственици (сънаследници) идеална част:
Решение № 40 от 13.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 6110/2014 г., I г.о.
При делба, в производството по сметките е уважен иск на един от
сънаследниците по чл. 74, ал. 1 ЗС (правата на недобросъвестния
владелец). Присъдена е такава част от направените разноски за
подобренията, която съответства на процента идеални части на
сънаследника – подобрител.
Въззивният съд потвърждава решението.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „при предявен иск
по чл. 74 ЗС вр. чл. 346 ГПК каква сума се дължи на подобрителясънаследник на имота за извършените от него подобрения в този имот:
част, съответстваща на притежаваната от подобрителя идеална част
от имота или част, съответстваща на притежаваната от останалите
наследници идеална част от имота”.
По поставения въпрос ВКС посочва, че недобросъвестният
подобрител съсобственик (сънаследник) обеднява с такава част от помалката сума измежду направените разноски и увеличението на стойността
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на имота, която съответства на притежаваната от останалите
съсобственици /сънаследници/ идеална част от имота. Следователно
останалите съсобственици дължат на подобрителя частта, която
съответства на притежаваната от тях идеална част, а не част, съответстваща
на притежавания от подобрителя дял.
В конкретният случай ВКС е преценил, че въззивното решение е
неправилно и следва да се отмени, а ответниците да бъдат осъдени да
заплатят припадащата се част от сумата, отговаряща на техните дялове.
В диспозитива на решението обаче подобно осъждане отсътства.
6. Административната процедура по възстановяване на собствеността
върху земеделска земя, намираща се в урбанизирана територия,
приключва с издаването на решение на ОСЗ за възстановяване на
имота в стари реални граници:
Решение № 38 от 18.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5208/2014 г., I г.о.
Предявен е отрицателен установителен иск за собственост. Имотът
се намира в урбанизирана територия. Ищците твърдят, че са собственици
по наследство и реституция. Районният съд отхвърля иска, уважавайки
възражение за придобивна давност.
Делото е върнато за повторно разглеждане от въззивния съд, с
указания да се установи дали са изпълнени законовите изисквания на чл.
28 ППЗСПЗЗ, вр. § 4к ЗСПЗЗ. При тази проверка въззивният съд е
констатирал, че имотът не е нанесен в плана на новообразуваните имоти и
е заключил, че процедурата по възстановяването не е приключила и имотът
не е обособен като самостоятелен. Оттук е стигнал до извода, че (при липса
на индивидуализация на имота) не може да се води иск за собственост.
Решението на районния съд е обезсилено, като предявено по
преждевременно заведен иск и липса на правен интерес на ищците.
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Касационното обжалване е допуснато поради противоречие на
въззивното решение с практиката на ВКС – Решение № 254 от 26.05.2010
г. на ВКС по гр.д. № 1134/2009 г., II г.о., и Решение № 595 от 5.07.2010
г. на ВКС по гр.д. № 1333/2009 г., I г.о. Според цитираните решения, в
случаите на чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ индивидуализацията на имота, (която в
останалите случаи се съдържа в решение и скица към него на органа по
поземлена собственост), е извършена още при осъществяване на
административната процедура чрез издадените удостоверение и скица по
чл. 13, ал. 5 и ал. 6 ППЗСПЗЗ. Поради това реституционната процедура
приключва с постановяване на решението за възстановяване правото на
собственост в стари реални граници, и издаването на последваща скица не
е необходимо.
ВКС споделя тази практика и е преценил, че въззивното решение е
неправилно.
По същество е прието, че ответникът не е придобил имота на
деривативно основание, а възражението за придобивна давност е счетено
за неоснователно поради липса на изискуемия десетгодишен срок.
Решението е отменено и искът е уважен.
7. Кога ипотеката върху земята преминава върху новопостроената
сграда:
Решение № 149 от 2.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3383/2014 г., II г.о.
Собственикът на поземлен имот тегли кредит и като обезпечение
ипотекира този имот, „заедно с правото на строеж, включващо правото
да се построи и придобие с собственост жилищна кооперация – „КЦ-55“,
блок „А“ и блок „Б“, която ще бъде изградена в гореописания УПИ...“1.
Сградата е изградена на груб строеж и апартамент от нея е продаден от
ипотекарния длъжник на ищците. Кредиторът е предприел действия по
принудитено изпълнение.

Предизвикай правото!
Годишник 2015

622

623

Делян Недев
В тази ситуация са подадени отрицателни установителни искове
(срещу кредитора и ипотекарния длъжник – продавач), с който купувачите
на апартамента искат да се установи, че с договора за ипотека не е
учредена ипотека върху апартамента. Поискано е спиране на
изпълнителното производство.
Районният съд уважава исковете. Той е приел, че волята на страните
е за учредяване на ипотека по силата на правото на строеж, а не по силата
на приращението. И доколкото собственикът на земята няма учредено
право на строеж (той строи върху собствения си имот), ипотеката върху
правото на строеж няма как да съществува. Собственикът не може да си
самоучреди такова право и да го ипотекира. На следващо място, РС е
приел, че обектите в сградата не са достатъчно индивидуализирани
(ипотеката е от 22.01.2007, а окончателните инвестиционни проекти – от
02.10.2007г.).
Въззивният съд потвърждава решението.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „когато предмет
на ипотеката е право на собственост върху земята, ипотеката
разпростира ли действието си върху бъдещите приращения върху имота
във вид на новопостроени сгради по време на действието на ипотеката
при липса на уговорки за действието на ипотеката спрямо отделни
елементи на правото на собственост, включително и спрямо бъдещите
приращения“.
По поставения въпрос ВКС посочва редица съдебни решения по чл.
290 ГПК, чиито мотиви споделя: Решение № 250 от 18.11.2014 г. на ВКС
по гр.д. № 854/2014 г., III г.о.; Решение № 111 от 25.07.2014 г. на ВКС
по гр.д. № 4005/2013 г., III г.о.; Решение № 113 от 25.07.2014 г. на ВКС
по гр.д. № 4514/2013 г., III г.о.; Решение № 188 от 24.10.2014 г. по гр.д.
№ 424/2014 г. на ВКС, III г.о, Решение № 143 от 10.11.2014 г. на ВКС по
гр.д. № 646/2014 г., II г.о.
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ВКС посочва, че:
‒ Когато се ипотекира земя, ипотеката се разпростира и върху
бъдещите приращения във вид на нови сгради, „ако при сключване на
договора е постигнато съгласие ипотеката да има действие и спрямо
бъдещите приращения“;
‒ Ако към момента на ипотеката е налице одобрен инвестиционен
проект, „изискването на чл. 166, ал. 2 ЗЗД за индивидуализация на
ипотекирания имот е спазено, ако в договора е посочено, че ипотеката
ще има действие и върху построеното въз основа на одобрения
инвестиционен проект“. В този случай ипотеката се счита учредена под
условие и ще произведе действие от момента на завършване на
строителството;
‒ Не е необходимо всички самостоятелни обекти в бъдещата сграда да са
посочени с пълната им индивидуализация, за да има ипотеката действие
върху цялата сграда, а при последващо разпореждане и за отделните
самостоятелни обекти в нея;
‒ Уговорката ипотеката да разпростре действието си и върху
бъдещите сгради не противоречи на изискването за специалност на
ипотеката, „чиято цел е конкретен недвижим имот на длъжника да
послужи като обезпечение на кредитора, както и защита правата на
трети лица, които биха придобили право на собственост върху част от
имуществото на длъжника след учредяване на ипотеката“.
‒ Пълна индивидуализация на сградите и на отделните обекти в тях към
момента на сключване на договора би било практически невъзможно, но
„доколкото застроеният имот принадлежи на същия собственик и
непосредствено след застрояването представлява единен обект на
правото на собственост, следва да се приеме, че индивидуализирането му
чрез посочване на местоположението, границите и площта на терена,
както и на одобрения инвестиционен проект за застрояването му, е
Предизвикай правото!
Годишник 2015

624

625

Делян Недев
достатъчно за поединичното определяне на имота в смисъл на
отграничаване от всички останали недвижими имоти, вкл. и от
останалото имущество, което длъжникът притежава. Подобна
уговорка не би противоречала и на изискването на чл. 167, ал. 3 ЗЗД.
Ипотечното право ще възникне от момента на построяването на
сградата и от този момент кредиторът ще има правото да иска
удовлетворяване на претенцията си чрез насочване на принудително
изпълнение върху сградата“.
По конкретния случай ВКС е счел въззивното решение е
неправилно. ВКС обаче посочва, че въззивният съд „е приел, че
придобиването на сграда по чл. 92 ЗС от собственика на земята по
приращение не следва да се тълкува в смисъл, че след като земята е
ипотекирана, следва да се счита за ипотекирана и сградата върху нея,
тъй като с построяването на сградата възниква нов обект, който е
различен от земята, върху който сградата е построена и не е
принадлежност към главната вещ по смисъла на чл. 97 ЗС”. Но въззивният
съд всъщност е споделил мотивите на районния, които по-горе бяха
посочени и които засягат волята на страните: дали те са искали да
ипотекират правото на строеж (което не може да е самоучредено) или да
желаят ипотека на придобитото по приращение.
ВКС посочва, че „след като при учредяването на ипотеката
изрично е уговорено, че тя разпростира действието си и върху сградата,
която ще бъде построена в имота по одобрен инвестиционен проект, то
ипотечното право е възникнало от момента на построяването на
сградата и оттогава кредиторът има правото да иска удовлетворяване
на претенцията си чрез насочване на принудително изпълнение върху
цялата сградата и всички апартаменти в нея, включително и процесния“.
Исковете са отхвърлени.
Решение № 1 от 19.02.2015 г. на ВКС по гр. д. № 3424/2014 г., III г.о.
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Спорът по същество е същият като в предходното решение и засяга
валидността на ипотеката от 22.01.2007 г. върху самостоятелен обект от
същата сграда.
Касационното обжалване е допуснато поради противоречие с
Решение № 39 от 24.03.2014 г. на ВКС по гр.д. № 5059/2013 г., I г.о.;
Решение № 142 от 8.07.2014 г. на ВКС по гр.д. № 396/2014 г., I г.о.;
Решение № 113 от 25.07.2014 г. на ВКС по гр.д. № 4514/2013 г., III г.о.;
Решение № 111 от 25.07.2014 г. на ВКС по гр.д. № 4005/2013 г., III г.о..
Приетото от трето отделение на ВКС е в съответствие с
предходното Решение № 149 от 2.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3383/2014
г. на второ отделение.
8. Грешката при посочването на собственика в кадастъра и
бездействието на погрешно вписаното лице не обуславят сами по себе
си правен интерес от подаване на иск по чл. 53, ал. 2 ЗКИР (ДВ бр. 34
от 25.04.2000 г.)
Решение № 9 от 5.02.2015 г. на ВКС по гр. д. № 4105/2014 г., II г.о.
Търговско дружество е отправило искане за нанасяне в кадастъра
на определен имот. Вследствие техническа грешка дружеството е посочено
като собственик на друг имот (бензиностанция). За собственик на
бензиностанцията се легитимира друго лице (кооперация). Искане за
промяна вписването на собствеността не са правено от никого.
Кооперацията е отправила нотариална покана до погрешно
вписаното дружество да съдейства за административната процедура по
отстраняване на допусната грешка. Като се яви на определена дата при
нотариус, „където да подпишат декларация до СГКК, че не са
собственици на имота и са съгласни да бъде поправена допуснатата
грешка“ (цитатът е от първоинстанционното решение). На тази дата не се
явил представител на дружеството. Бил съставен констативен протокол.
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При тази фактическа обстановка е предявен иск по чл. 53, ал. 2
ЗКИР (преди промяната от 2014 г., ДВ бр. 49) от кооперацията срещу
дружеството, което поради грешка е посочено в кадастъра като нейн
собственик. Ищецът твърди, че отказът на ответника да даде съгласие за
поправка на допуснатата грешка, представлява спор, който трябва да бъде
разрешен по реда на чл. 53, ал. 2 ЗКИР. Ответникът оспорва иска като
недопустим и неоснователен.
Текстът на чл. 53, ал. 2 ЗКИР преди изменението от 2014 г. гласи:
„Непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта
и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на
заинтересуваното лице. Когато непълнотите или грешките са свързани
със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по
съдебен ред“.
Искът е уважен на първите две инстанции.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1) Налице ли е спор за материално право по смисъла на чл. 53, ал. 2 ЗКИР
(ред ДВ бр. 34 от 25.04.2000 г.) в случай на записване на ответника като
собственик на имот без негово искане и поради грешка на
администрацията;
2) Представлява ли оспорване на правото на собственост отказът на
ответника да се яви по покана на ищеца пред нотариус и да подпише
декларация, че няма претенции за собствеността на имота.
По поставените въпроси ВКС дава отрицателен отговор.
Посочва, че е недопустим иск чл. 53, ал. 2 ЗКИР за установяване
право на собственост върху имот, чиито техническите характеристики са
правилно отразени в кадастралната карта и кадастралните регистри. (в този
смисъл Решение № 867 от 20.11.2009 г. на ВКС по гр.д. № 5397/2008 г.,
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I г.о.). ВКС счита, че липсва правен интерес; няма данни за оспорване на
правото на ищеца. На следващо място сочи, че нотариално заверена
декларация, че не се претендира собственост, не е сред документите по чл.
58 от Наредба No 3 от 28.04. 2005 за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Посочва,
че извършеното вписване е без правно основание и следва да бъде
отстранено от съответната администрация по картография и кадастър. На
последно място, според ВКС, извод за наличие на спор за собственост
между страните не може да бъде направен и от защитата на ответника. Той
твърди недопустимост, евентуално неоснователност на иска, но поради
липса на негово действие или бездействие, което да сочи на оспорване на
правата на ишеца.
Предходните решения са обезсилени като недопустими и делото е
прекратено.
9. В титула за собственост не е задължително да се посочват изрично
обслужващите помещения (антре, коридор, вестибюл и др.) :
Решение № 10 от 6.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4598/2014 г., II г.о.
Чрез съдебна делба сграда е разделена на две самостоятелни
жилища. Собственикът на жилището на първия етаж ползва сам
разположения там коридор, разположил е в него кухненски шкафове и
държи ключа от вратата, която свързва коридора с вътрешния двор. В
спогодителния протокол от делбата коридорът не е описан като част от
жилището.
При тази фактическа обстановка, собственикът на втория етаж е
предявил негаторни искове (чл. 109 ЗС), с които, като твърди, че коридорът
е обща част, иска премахването на кухнеските шкафове и премахването на
вратата, с цел общо ползване на коридора.
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Районният съд отхвърля иска. Въззивният отменя решението и
уважава иска (но постановява вместо премахване на вратата, предаване на
ключа).
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „задължително
ли е посочването на обслужващите помещения като антре, вестибюл,
коридор и др. подобни в титула за собственост, за установяване на
правото на собственост върху същите, или принадлежността на
правото на собственост на такива помещения и части от сградата
може да се определя и от тяхното функционално предназначение и
разположение“.
По поставения въпрос ВКС, след като се спира на различните
актове, въвеждащи норми за изграждане на жилищни обекти през
годините, постановява, че „не е задължително помещения като антре,
вестибюл, коридор и др. подобни, свързващи главните помещения на
жилище, да се посочат изрично в титула за собственост, а
принадлежността на правото на собственост върху такива помещения
може да се определи и от тяхното функционално предназначение и
разположение, щом без тях не би могло да съществува жилището като
самостоятелен обект на вещни права“.
Решението на въззивния съд е отменено като неправилно и исковете
са отхвърлени.
10. Това, че имотът не съществува като самостоятелна кадастрална
единица, не означава, че не може да бъде реституиран:
Решение № 11 от 16.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4680/2014 г., II г.о.
Предявени са искове за собственост – ревандикация срещу единия
ответник (търговско дружество, което държи имота) и установителен
срещу другия (община, която претендира да е собственик). Ищецът
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(вероизповедание) твърди, че притежава имота на основание реституция
по закон – § 5 ПРЗ на Закона за вероизповеданията.
§ 5 ПРЗ ЗВер съдържа реституционни норми, уреждащи
възстановяването на собствеността на вероизповеданията върху
одържавени, отчуждени, конфискувани или незаконно отнети имоти,
които са собственост на държавата, общините, обществените организации
или на техни фирми или на еднолични дружества по чл.61 от Търговския
закон съществуват реално до размерите, в които са отчуждени.
Възстановяването се извършва по реда на ЗВСОНИ, с влизане в сила на
ЗВер.
Защитата на общината се основава на твърдението, че имотът не
съществува реално до размерите, в които е отчужден, и че върху имота са
построени сгради, които се ползват от другия ответник. А последният сочи,
че срещу него производството следва да бъде прекратено, защото, макар да
притежава сградатите по силата на приватизационни договори, му е „все
едно“ кой е собственикът на земята по тях. Твърди също, че липсва
реституционен акт – заповед, за възстановяване на собствеността.
Първоинстанционния съд посочва, че възстановяването се
извършва по силата на закона, а не с реституционен акт, но счита, че
не е налице реституционната предпоставка имотът да съществува реално
до размерите, в които е отчужден. Според съда, имотът е „загубил своето
самостоятелно съществуване като такъв обект с одобряване на плана
от .. г., когато от него и от имот … е бил образуван нов имот с пл. №...“
(датата и номерата са премахнати от мен – Д. Н.). Исковете са отхвърлени.
Решението е потвърдено от въззивния съд.
Касационното обжалване е допуснато поради противоречие с
практиката на ВКС по Решение № 100 от 22.04.2013 г. на ВКС по гр.д. №
825/2012 г., I г.о. и Решение № 567 от 21.06.2010 г. на ВКС по гр.д. №
1112/2009 г., I г.о. по въпроса: „съставлява ли пречка за реституция по §
5, ал. 1 ПЗР ЗВ и по реда на ЗВСОНИ обстоятелството, че към момента
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на влизане в сила на ЗВ (2.01.2003 г.) отчужденият имот е претърпял
благоустройствени промени, поради които не е нанесен в кадастралната
карта и заедно с друг имот образува общ, нанесен в кадастралната карта
имот, при положение, че отчужденият имот не е застроен /в имота
попада само част от постройка с временен статут/ и от отчуждения
имот може да се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот
съгласно правилата на устройството на територията“.
По поставения въпрос ВКС споделя позицията, изразена в
цитираните решения, че „промяната на предназначението на имота и
обединяването му с други имоти, т. е. когато той не съществува като
самостоятелна кадастрална единица, не е пречка за възстановяването му
по ЗВСОНИ, стига той да е останал незастроен и върху него да не са
проведени благоустройствени мероприятия”. ВКС сочи още
постановеното в мотивите на Тълкувателно решение № 6 от 10.05.2006
г. на ВКС по т.гр.д. № 6/2005 г., ОСГК (по т. 1: ако в резултат на
благоустройствени изменения имотът се е трансформирал, той пак би
подлежал на възстановяване, само ако може да се обособи като
самостоятелен обект съобразно нормативите за устройство на територията)
и в Тълкувателно решение № 1 от 17.05.1995 г. по гр. д. № 3/1994 г.,
ОСГК (т. 1: промяната в предназначението на имота не е пречка за
реституирането му)
Решението на въззивния съд е отменено като неправилно и делото
е върнато за ново разглеждане с оглед необходимостта от изслушване на
вещо лице по въпроса за статута на построената в имота сграда (който е от
значение за настъпване на реституционния ефект).
11. Разпределянето на ползването трябва да бъде съобразено в найпълна степен с действителните права на страните в съсобствеността:
Решение № 18 от 19.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1603/2014 г., II г.о.
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Предявен е иск по чл. 32, ал. 2 ЗС. Първоинстанционният съд
отхвърля иска с мотива, че ползването вече е разпределено между
наследодателите на днешните съсобственици.
Въззивният съд отменя частично решението и по отношение на
единия от имотите постановява разпределение на ползването. Имотът е
еднофамилна сграда с приземен и жилищен етаж. Разределянето е
извършено на базата на експертиза, като е определена възможност за всеки
от съсобствениците да ползва и двата етажа, но определените части не
съответстват точно на притежаваните идеални части на съсобствениците.
По този въпрос въззивният съд отбелязва: „…… невъзможността
частите за ползване да са точно съответни на притежаваните права на
собственост върху съсобствената вещ, може да се преодолее чрез
обезщетяване на ощетената страна за ползването на по-голямата част
от този от съсобствениците, който я ползва”.
ВКС е допуснал касационното обжалване, защото е преценил, че
въззивното решение е постановено в противоречие с Решение № 159 от
3.09.2012 г. на ВКС по гр.д. № 1205/2011 г., II г.о. В него е прието, че
съдът следва да предпочете този вариант, който съответства на правата на
съсобствениците и осигурява удобен начин на ползване и достъп до имота,
както и до построените в него сгради с цел обслужването им и поддръжката
им.
По този въпрос ВКС се основава и на мотивите на Тълкувателно
решение № 13 от 10.04.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 13/2012 г.,ОСГК,
според които целта на производството е разпределянето на ползването да
бъде „съобразено в най-пълна степен с действителните права на
страните в съсобствеността, и което да дава възможност на
съсобствениците за най-целесъобразно използване на вещта“. На базата
на това ВКС посочва, че „при разпределението на ползването съдът не
може да пренебрегне правата на съсобствениците поради съображения
за предоставяне на всеки от съсобствениците за ползване на реална част
и от двата етажа на сградата, както е в случая, вкл. и по съображения
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за предложените
разпределението“

от

вещите

лица

възможни

варианти

на

По същество е прието, че ако едно от помещенията на приземния
етаж се предостави не на ответника, а на ищците (касатори), максимално
се постига целта разределението да отговаря на притежаваните идеални
части.
Решението е отменено като неправилно само в тази му част и това
помещение е предадено на ищците – касатори.
12. Когато общият факт има едни и същи правни последици за
осъществяването на твърдяното придобивно основание за всеки един
от съсобствените обекти:
Решение № 42 от 26.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 6052/2014 г., I г.о.
В производството по допускане на делбата процесни са УПИ,
построен в него гараж и двуетажна жилищна сграда. В дворното място има
още един гараж, за който ишецът твърди, че е придобит от него давност и
не желае да бъде допускан до делба с ответника.
Районният съд е преценил, че двата гаража са на всеки от
съделителите; затова не е допуснал делбата и по отношение на дворното
място, с аргумента, че в този случай то представлява обща част и е
неделимо.
Но по отношение на процесния гараж въззивният съд е преценил
(въпреки направено от ответника възражение за придобивна давност), че е
съсобствен на основание чл. 92 ЗС (приращение). По отношение на другия
гараж – за който ищецът твърди, че му е личен – въззивният съд е намерил,
че не следва да се обсъжда правото на собственост и събраните в тази
връзка доказателство, защото за него делба не е искана. Затова в тази част
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първоинстанционното решение е отменено и делбата е допусната по
отношение на дворното място и единия гараж.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „длъжен ли е
решаващият съд да обсъди твърденията за придобивния способ и
принадлежността на правото на собственост върху имот, който не е
включен в делбената маса, при наличието на спор за принадлежността
на правото на собственост върху включен в делбената маса обект, ако с
оглед правилата на формалната житейска логика между твърдените
основания за придобиване на правото на собственост върху всеки един от
тези имоти съществува зависимост“.
ВКС счита, че „съдът е длъжен да обсъди твърденията за
придобивния способ и принадлежността на правото на собственост и за
обекта, който не е включен в делбената маса, ако с оглед правилата на
формалната житейска логика между твърдените основания за
придобиване на правото на собственост върху всеки един от тези имоти
съществува зависимост. Подобна зависимост съществува в хипотеза,
при който всеки един от съсобствениците твърди, че е придобил по
давност правото на собственост върху самостоятелен обект в рамките
на съществуващата съсобственост, основавайки това свое твърдение на
осъществяването на общ в отношенията между съсобствениците
факт“.
Съображенията на ВКС за това заключение са следните: „Ако в
делбеното производство се поддържа, че всеки от съделителите е
установил самостоятелна фактическа власт върху определен
самостоятелен обект в рамките на съществуващата съсобственост и е
упражнявал такава фактическа власт с намерение за своене въз основа
на извършено неформално поделяне на самостоятелните обекти, между
правата на съсобствениците върху самостоятелните обекти
съществува зависимост по правилата на формалната логика, основана на
общия факт на извършено разпределение, което дава основание на всеки
един от съсобствениците да установи самостоятелна фактическа власт
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върху конкретен обект. Недопустимо е в подобна хипотеза съдът да
зачете начало на самостоятелно владение по смисъла на чл. 79 ЗС само за
единия съделител и да отрече същото по отношение на друг съделител
само по причина, че единият от самостоятелните обекти не е включен в
делбената маса, след като установяването на общия факт има едни и
същи правни последици за осъществяването на твърдяното придобивно
основание за всеки един от обектите“.
В конкретния случай ВКС е счел, че е извършено разпределение на
двата гаража между съделителите с намерение всеки един от тях да ползва
за себе си единия от тези самостоятелни обекти, което обосновава извода
за установена самостоятелна фактическа власт върху конкретен обект и
манифестиране на намерение за своене.
По отношение на дворното място е счетено, че след като всеки от
съсобствениците има изграден самостоятелен обект върху него, то
представлява обща част и не може да се дели.
Решението е отменено и до делба е допусната само сградата.
13. За доказателствената сила на протокола от ОС на етажна
собственост:
Решение № 12 от 19.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5368/2014 г., I г.о.
В една покана са свикани общите събрания на две етажни
собствености от двамата управители, като е посочено, че ОС се свикват на
основние чл. 12, ал. 5 ЗУЕС, а в протокола от ОС пише, че основанието е
чл. 12, ал. 4 ЗУЕС.
(Тези основания са различни. Според чл. 12, ал. 5 ЗУЕС ОС може
да бъде свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи
или когато е изминала повече от една година от последното проведено ОС.
Според чл. 12, ал4 ЗУЕС, когато УС не свика ОС в 10-дневен срок от
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писменото искане на поне собствениците на поне 20 % от ид. ч.,ОС се
свиква от тези собственици).
Въззивният съд е отменел решенията на Общото събрание.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1) Може ли в противоречие с отразеното в протокола двама от
присъстващите собственици да свидетелстват, че не са чули за какво се
гласува, т. к. имало суматоха и това да е основание за отмяна на
решенията на общото събрание?
2) Може ли при положение, че има протоколи за двете общи събрания на
двете етажни собствености, съдът да отмени решенията им по
причина, че са свикани с една обща покана?
3) Може ли решенията на ОС, свикано след изтичане на една година от
предишното по чл. 12, ал. 5 ЗУЕС, да бъде отменено като
незаконосъобразно, тъй като е проведено по чл. 12, ал. 1 ЗУЕС”
По първия въпрос ВКС посочва, че за проведеното ОС се съставя
протокол, който е доказателство за отразените в него обстоятелства и
взетите решения. Той може да бъде оспорен от всеки член на ОС в 7 дневен
срок от съобщението за изготвянето му.
По втория въпрос ВКС посочва, че не представлява нарушение на
правилата за свикване на събранието фактът, че (без да се твърдят
обстоятелства по чл. 18 ЗУЕС), поканата се отнася едновременно до две
сгради и техните етажни собственици.
По третия въпрос ВКС посочва, че поначало в поканата не трябва
да се отразява правото основание, на което се свиква събранието. В случая
е било ясно, че всъщност ОС е свикано по чл. 12, ал.1 ЗУЕС- от УС.
Въззивното решение е отменено и решенията са оставени в сила.
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Решение № 8 от 24.02.2015 г. на ВКС по гр. д. № 4294/2014 г., I г. о., ГК
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) „При наличие на изготвен протокол от общото събрание на етажната
собственост следва ли да бъдат ангажирани други гласни, или писмени
доказателства за установяване на реалното му провеждане”;
2) „В компетентността на общото събрание ли са въпросите относно
репариране на нанесени вреди и предотвратяване на вреди на общи части
на сградата-етажна собственост и етажен собственик”.
По първия въпрос ВКС счита, че „Наличието на специални
изисквания към изготвянето и съдържанието на протокола,
удостоверяване на съдържанието му от изрично натоварени лица за
това, определен начин за оповестяването му и срок за оспорване на
съдържанието му придават доказателствена сила на протокола,
подобна на официалните свидетелствуващи документи. След изтичане на
срока за оспорване на съдържанието му, протокола се стабилизира и има
обвързваща етажните собственици, третите лица и съда
доказателствена сила. Взетите решения за парични вземания, доказани с
препис-извлечение от протокола са основание за издаване на заповед за
изпълнение по чл. 410, ал. 1 ГПК. В производство по чл. 40 ЗУЕС при
оспорване законосъобразността на взетите решения, съдържанието им
се удостоверява със стабилизирания протокол. В това производство, в
тежест на оспорващия е да докаже, че е оспорил съдържанието в
определения в чл. 16, ал. 9 ЗУЕС срок, че въпреки това протокола не е
поправен и че представения препис от протокола не отразява достоверно
извършените действия и взетите решения от общото събрание,
включително и факта, че такова изобщо не е проведено“.
По втория въпрос ВКС, след като анализира задълженията на
етажния собственик и правомощията на ОС, посочва, че последното „може
да определя начина на ползване на общите части само във вида, в който
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са. Когато етажен собственик или трето лице без съгласието на общото
събрание на етажната собственост преустрои или промени
предназначението на обща част, защитата на останалите етажни
собственици, засегнати от такива неоснователни действия, е чрез
негаторен иск“. Но когато в резултат на преустройството на обща част тя
е престанала да бъде такава и е присъединена към отделен обект, следва да
се прецени в спорно исково производство по иск за собственост /негаторен,
или петиторен/ дали общата част е останала такава, или е станала
индивидуална собственост, като се изхожда от разясненията, дадени
в Тълкувателно решение № 34 от 15.VIII.1983 г. по гр.д. № 11/83 г.
Затова в този случай общото събрание не може да вземе решение за
възстановяване на общите части в предходното състояние и подобно
решение не би било основание за издаване на заповед за изпълнение по чл.
410, ал. 1, т. 1 ГПК.
14. По въпроса за придобивната давност при реституирани имоти
Решение № 45 от 23.02.2015 г. на ВКС по гр. д. № 4732/2014 г., I г.о.
Дворно място е възстановено на ответниците по реда на Закона за
възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ,
ЗПНИ, ЗБНМ и ЗС (ЗВСНОИ) през 1996 г. Още докато мястото е било
държавно, в него са построени сгради от ищцата и съпруга й. Успешно е
проведен ревандикационен иск от настоящите ответници срещу съпруга на
ищцата за дворното място, по което дело е издаден изпълнителен лист през
2006 г.
При тази фактическа обстановка ищцата е подала установителни
искове за собственост върху дворното място и сградите, на основание
давностно владение. По делото е представен и констативен протокол от
2009г., съгласно който ищцата е поканила ответниците да изкупят
сградите.
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Първоинстанционният съд е отхвърлил исковете. Въззивният съд е
потвърдил решението, като е приел, че: 1) изтеклата давност до влизане в
сила на чл. 5, ал.2 Закона за възстановяване собствеността върху
одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ) – 21 ноември 1997 г. не се
зачита, а евентуално теклият след това давностен срок не е достатъчен,
защото давността е прекъсната с издаването на изпълнителния лист; 2) по
отношение на сградите анимусът не е доказан.
Касационното обжалване е допуснато поради противоречие със
задължителната съдебна практика по прилагането на чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ.
Тази разпоредба, обнародвана в ДВ, бр. 107 от 1997 г., гласи:
„Изтеклата придобивна давност за имоти, собствеността върху
които се възстановява по този закон или по Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи, или по Закона за амнистия и връщане
на отнети имущества, не се зачита и започва да тече от деня на
влизането на тази разпоредба в сила”.
ВКС посочва, че чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ се прилага само за
възстановяването по ЗВСОНИ, ЗСПЗЗ и ЗАВОИ. Следователно, ако
имотът се възстановява на основание на друг реституционен закон – както
е в случая ЗВСНОИ, а не ЗВСОНИ, „придобивна давност срещу
реституираните собственици може да започне да тече от влизане в сила
на решението за отмяна на отчуждаването”. В даденото разрешение
ВКС се позовава на Тълкувателно решение № 10 от 5.12.2012 г. на ВКС
по тълк.д. № 10/2012 г., ОСГК.
По същество ВКС разглежда по отделно въпроса за давността върху
дворното място и върху сградите.
По отношение на дворното място е прието, че (въпреки
неправилното тълкуване на чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ) крайният извод на
въззивния съд е правилен. Посочва се, че както ревандикационния иск, така
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и принудителното изпълнение върху дворното място, макар че са срещу
съпруга на ищцата, обвързват и нея, включително действието им на
прекъсване на придобивната давност. Това е така според ВКС, защото
„владението се е осъществявало от двамата съпрузи по време на техния
брак и е насочено към придобиване на имота в режим на съпружеска
имуществена общност“. На следващо място е изтъкнато, че „с
постановяване на решението по чл. 108 ЗС освен това са преклудирани и
всички евентуални възражения относно неправилно възстановяване на
имота или за наличието на придобивна давност, текла до завеждане на
делото“. И накрая ВКС отбелязва, че е налице признание, инкорпорирано
в протокола от 2009 г., в който ищцата предлага на ответниците да закупят
сградите.
По отношение на сградите обаче искът е приет за основателен и в
тази част решението е отменено.
15. Сграда по смисъла на § 4а ЗСПЗЗ
Решение № 22 от 24.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4581/2014 г., I г.о.
Предявен е отрицателен установителен иск ,че ответниците не са
собственици на основание § 4а ЗСПЗЗ и по давност на част от УПИ.
Искът е уважен от първата инстанция. Въззивният съд е потвърдил
решението.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) „За задължението на съда да обсъди събраните по делото
доказателства поради противоречие на въззивното решение със
съдебната практика по чл. 188 ГПК /отм./, респективно чл. 235 ГПК”
2) „По въпроса съставлява ли постройката и пристроената част към нея
сграда по смисъла на § 4а ЗСПЗЗ предвид приетото в ТР № 2/13.09.2011 г.
на ОСГК на ВКС и на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК”.
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(§4 а ЗСПЗЗ урежда хипотезата на придобиване на собственост от страна
на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху
земеделски земи, предоставени на граждани по § 4 ЗСПЗЗ, когато са
построили сграда върху земята до 1 март 1991 г. и заплатят определено
стойността на земята).
По първия въпрос ВКС посочва, че „Съгласно чл. 235, ал. 2 ГПК,
съдът основава решението си на приетите по делото доказателства и
доводите и възраженията на страните. Съдебната практика без
противоречие приема, че за да е обосновано решението, изводите на съда
трябва да кореспондират на относимите към предмета на спора
доказателствата, а необсъждането на доводи и възражения на страна е
съществено процесуално нарушение“.
По втория въпрос ВКС посочва, че с Тълкувателно решение № 2
от 13.09.2011 г. на ВКС по т.д. № 2/2011 г., ОСГК е дадено разяснение,
че правото на бившите ползватели да придобият собствеността върху
терена съществува когато са построили сграда, отговаряща на
тълкувателната норма на § 1в, ал. 3 ППЗСПЗЗ, т.е. сградата да е трайно
прикрепена към терена, без да е необходимо да отговаря на строителните
правила и норми към момента на построяването й.
В конкретния случай ВКС е преценил, че ответниците се
легитимират като собственици, защото процесната постройка е сезонна,
трайно прикрепена към терена и „не представлява нито едно от
описаните по негативен начин подобрения в § 1в, ал. 3 ППЗСПЗЗ, поради
което по аргумент от противното от този текст е сграда”
Решението е отменено и искът е отхвърлен.
16. Индивидуализиране на имотите в хипотезата на § 7, ал. 1, т. 6
ЗМСМА:
Решение № 268 от 23.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2121/2014 г., I г.о.

Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК …

При ревандикация, заведена от община, позоваваща се на пар. 7, ал.
1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), въззивният съд е приел, че имотът не е общински, защото
обектът е с национално значение и е останал държавен.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „как следва да се
индивидуализират недвижимите имоти, използвани за развиване на
определена дейност, за да се приложи критерият, установен в т. 6 на § 7
ПЗР ЗМСМА, за отделяне на общинската от държавната собственост“.
(Съгласно в т. 6 от § 7 ПЗР ЗМСМА обектите на общинската
инфраструктура с местно значение, предназначени за административните
потребности на общините, както и за здравно, образователно, културно,
търговско, битово, спортно или комунално обслужване, с влизане в сила на
закона стават общинска собственост).
По поставения въпрос ВКС посочва, че „Индивидуализирането на
недвижимите имоти, съставляващи самостоятелни обекти в сгради, в
случаите, когато се използват за развиване на определена дейност, следва
да се индивидуализират с основните им белези точното
местонахождение и граници, както и с вторичните белези като
застроена площ, видовете помещения, когато представляват съвкупност
от такива, и други характеристики, с които могат да бъдат
отграничени от другите самостоятелни обекти в сградата$.
По същество е прето, че е необходимо изслушване на екпертиза във
връзка с индивидуализацията на имотите, в които се е извършвала дейност
от общонационално значение.
Решението е отменено и делото е върнато за ново разглеждане от
друг състав на въззивния съд.
17. Негаторен иск: когато ищецът е създал или е съдействал за
създаване на положението:
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Решение № 34 от 24.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5239/2014 г., I г.о.
Касаторката е осъдена да премахне извършените, непредвидени по
проект преграждения на стълбищна клетка, които пречат тя и покривът да
се ползват от другите етажни собствненици. По делото е установено, че
конст. прот. Акт 15 за строежа е подписан от собствениците, включително
от единия ищец (другият ищец му е съпруг).
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „когато
страната е съдействала за създаване на положението, което твърди че
и пречи подписвайки книжата за приемане на обекта, може ли да
претендира след това премахването му, като се съобрази, че така се
създава правна несигурност и се претендира преразглеждане на
индивидуални административни актове, от които са възникнали права за
собствениците“.
ВКС посочва, че за уважаване на негаторния иск следва да е налице
смутено право на собственост, или ограничено вещно право на ищеца,
действие на ответника, за което няма основание и причинна връзка между
тях. Това означава, че ако не е имало предишно състояние, например
защото още от построяването на сградата, тя е била в същия вид, макар и в
отклонение от одобрения архитектурен проект, искът по чл. 109 ЗС за
възстановяване на предишно състояние се явява неоснователен. В този
случай – посочва ВКС – липсва възникнало право на собственост за
ищците върху частите, чието изграждане е предвидено по проекта, но не е
реализирано и се иска изграждането им. На следващо място, необходима е
причинната връзка между пречките за упражняване правото на
собственост на ищеца и поведението на ответника. В този смисъл ВСК е
категоричен: „ако ищецът е дал съгласие за създаване на състоянието и
то е съобразено с неговата воля, дори да му създава пречки да упражнява
своите права, искът по чл. 109 ЗС е неоснователен. В този случай липсва
причинна връзка между поведението на ответника и създаденото ново
положение. Последното е резултат и от поведение на ищеца“.
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ВКС основава аргументите си на приетото в Решение № 1019 от
21.01.2010 г. на ВКС по гр.д. № 235/2008 г., I г.о.; Решение № 243 от
23.10.2012 г. на ВКС по гр.д. № 197/2012 г., II г.о.; Решение № 243 от
23.10.2012 г. на ВКС по гр.д. № 197/2012 г., II г.о.
По същество ВКС приема, че част от искането (отварянето на
стълбищната клетка и възстановяването на сгълбищното рамо до ниво
покрив) е неоснователно, защото по време на изграждане на жилищната
сграда стълбищната клетка не е изградена до там и право на собственост
върху общите части още не е възникнало, а негаторният иск не защитава
правно очакване.
На следващо място, в съответствие с отговора на поставения
касационен въпрос, ВКС посочва, че ищецът е дал съгласието си „за
узаконяване на състоянието” подписвайки акт 15. Наистина, съпругата му
не е подписала акта, но тук ВКС приема, че приемането на строежа е
проява на действия на обикновено управление, каквото може да
извършва всеки съпруг с цялата вещ СИО. ВКС счита, че е налице
„законово установено презюмирано представителство” и възражението,
че съпругата не е подписала акта, е неоснователно.
Решението е отменено и искът е отхвърлен.
Решение № 27 от 26.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5427/2014 г., II г.о.
Предявени са негаторни искове (чл. 109 ЗС). Ищецът твърди, че в
имота на ответниците (съседен с неговия) канализацията е повредена и
лошата миризма и причинените течове смущават спокойното упражняване
на правото му на собственост. Иска ответниците да бъдат задължени да
изградят действаша канализация. Ответниците възразяват, че причината
за повредата са действията на самия ищец, който извършвал незаконен
строеж в имота.

Предизвикай правото!
Годишник 2015

644

645

Делян Недев
Първоинстанционният съд констатира, че назначената експертиза е
в невъзможност да определи причината за повредата, но такава съществува
и тя пречи на ищеца да упражнява правото си на собственост. Прието е, че
бездействието на ответниците да остранят съществуващото положение,
независимо от това дали имат вина за него, е довело до теча и съответно до
накърняване правата на ищеца. Исковете са уважени.
Въззивният съд потвърждава решението, като посочва, че
„Правилно първоинстанционният съд не е изследвал причината за
повредата в канализационната система на жалбоподателите, тъй като
това обстоятелство е иревантно за спора. Ако последната е в резултат
на виновно поведение на ответника по жалбата (т.е., ищеца, – б.м.- Д. Н.),
то за жалбоподателите съществува друг път на защита.” (цит. по
въззивното решение.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „релевантно към
спора по чл. 109 ЗС ли е, че твърдяното от ищеца наличие на
неоснователно действие /бездействие/, което му пречи да упражнява
правото си на собственост, не е предизвикано /възникнало/ в резултат на
действията /бездействията/ на трети лица, а от такива на самия ищец”.
По поставения въпрос ВКС счита, че за основателността на иска по
чл. 109 ЗС е без значение дали поведението на ответника е виновно или не,
стига чрез това поведение неоснователно да се пречи, ограничава или
смущава спокойното упражняване на чуждите вещни права. Следва да се
докаже, че поведението на ответника противоправно накърнява правата на
ищеца; поради това е относимо към спора възражението на ответника, че
нарушението е извършено от друго лице и липсва негово противоправно
действие или бездействие. Това включва и възражението, че създаденото в
имота на ответника състояние, което води до увреждане в имота на ищеца,
се дължи на деликтните действия на самия ищец. В този случай – сочи ВКС
– ищецът дължи отстраняване на последиците от собствените си
деликтни действия, следователно бездействието на ответника да поправи
увреждането в имота си не би било противоправно.
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По същество ВКС е приел, на базата на събраните доказателства, че
повредата се дължи на строителните действия на ищеца. Оттук, в
съответствие с дадения отговор, неговото действие е противоправно и той
следва да отстрани причинените вреди (чл. 45 ЗЗД).
Решението е отменено и искът е отхвърлен.
18. За да породи последици позоваването на давността, е необходимо
да е налице владение върху съответната вещ; ако владението е
изгубено за повече от 6 месеца, позоваване е невъзможно и правото на
собственост по давност не може да се придобие:
Решение № 33 от 26.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 6221/2014 г., II г.о.
Предявен е негаторен иск за премахване на ограда в дворно място;
улук по стена на построената в мястото сграда и други извършени СМР.
Ищцата основава претенцията си на твърденията, че е собственик по
давност на идеални части от дворното място; евентуално, че като
суперфициар има правото да ползва това дворно място.
Искът е отхвърлен от първата инстанция. Решението е потвърдено
от въззивната.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1) „Собственикът на жилищен етаж от сграда има ли право на достъп
до външните й стени като обща част и до съоръженията по тези външни
стени?“
2) „Собственикът на жилище има ли право на достъп до избеното си
помещение през дворното място, в което е сградата, когато избеното
помещение няма вход от улица?“
По първия въпрос ВКС, изследвайки разпоредбите на ЗУТ,
Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на
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отделните видове територии и устройствени зони и Методиката по чл. 21
от нея (Приложение 1), посочва, че ако в акта, с който е отстъпено правото
на строеж не е постановено друго, правото на собственика на постройката
се ограничава само до правомощията, установени с чл. 64 ЗС – ползване на
такава част от мястото, върху което е построена сградата, която му
осигурява нормален достъп до сградата, включително до входа й и за
поддържането й в нормално и годно за ползвване състояние. Носителят на
правото на строеж може не само да притежава собствеността на
постройката, но и да ползва самостоятелно необходимия за поддържането
и експлоатацията й терен (прилежаща площ). В случаите на
суперфициарна собственост собственикът на обект в сградата има право на
достъп до външните стени на сградата като обща част и до съоръженията
по тези външни стени. В този смисъл са цитирани Решение №
363/17.10.2011 г. по гр.д. № 663/2011 г., I г.о., Решение № 75 от 28.02.2012
г. на ВКС по гр.д. № 1283/2010 г., I г.о., и Решение № 153 от 7.04.2010 г.
на ВКС по гр.д. № 847/2009 г., II г.о.
По втория въпрос ВКС посочва, че „избеното помещение
съставлява част от жилището и може да се намира във или извън него.
След като суперфициарния собственик може да ползва дворното място
доколкото това е необходимо за използването на обекта му по
предназначение, то в случаите когато до складовото му помещение няма
достъп от жилището му, то същият може да ползва дворното място за
достъп до избеното си помещение”. Когато суперфициарен собственик
защитава правото си да ползва част от дворното място срещу
неоснователни действия или бездействия на собственика на терена чрез
негаторен иск, „съдът следва задължително да установи каква е
прилежащата площ, необходима за достъп и обслужване на сградата,
респ. самостоятелния обект в нея“. В този смисъл се цитира Решение №
48 от 25.04.2014 г. на ВКС по гр.д. № 2410/2013 г., I г.о.
По спора ВКС приема, че въззивният съд неправилно е определил
кой иск е главен и кой евентуален и посочва, че главният иск е основан на
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право на собственост върху идеална част от дворното място, а
евентуалния – на право на строеж върху идеална част от дворното място.
Ищцата е основала твърдението си, че е собственик на идеалните
части от дворното място по давност, и ВКС изследва основателността на
това твърдение, като прави интересен анализ на Тълкувателно решение
№ 4 от 17.12.2012 г. на ВКС по тълк.д. № 4/2012 г., ОСГК (решението за
придобивната давност и позоваването). ВКС приема, че давността е
можела да тече от 22.11.1997 г. (чл.5, ал.2 ЗВСОНИ, защото имотът е
реституиран по реда на този закона). Но имотът не е придобит по давност
през 2007 г., защото придобиването не настъпва автоматично с
изтичане на срока (съгласно мотивите на цитираното Тълкувателно
решение), „като при наличие на позоваване, правните последици –
придобиване на вещното право – се зачитат от момента на изтичане на
законно определения срок”. За да породи последици позоваването, е
необходимо да е налице владение върху съответната вещ, а ако владението
е прекъснато, то „с обратна сила се заличават и правните му последици,
включително и възможността за позоваване на изтекла придобивна
давност”. И понеже в исковата молба ищцата е заявила, че достъпът й до
дворното място е ограничен с поставената на 3.08.2012 г. ограда, исковете
са предявени след изтичане на повече от шест месеца владението е
прекъснато и „са заличени правните му последици, включително
възможността да се придобие по давност правото на собственост“.
ВКС обаче е преценил, че въззивното решение е неправилно в
частта, с която са отхвърлени предявените искове на ищцата в качеството
й на суперфициарен собственик.
В тази част решението е отменено и е върнато за извършване на
допълнителни процесуални действия.
19. Хипотеза, за която приетото в Тълкувателното решение № 11 от
21.03.2013 г. на ВКС за констативните нотариални актове, не намира
приложение:
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Решение № 25 от 27.02.2015 г. на ВКС по гр. д. № 5326/2014 г., I г.о.
С нотариален акт от 1943 г. Българската православна църква (БПЦ)
е призната за собствник на основание давностно владение на пет църковни
храма. С протокол от 1947 г. с протокол за изземване храмовете са отнети.
През 2001 г. са актувани като имоти – публична държавна собственост.
Основавайки се на нотариалния си акт, както и на чл. 2, ал.2 ЗВСОНИ, и
твърдейки, че държавата няма основание за актуването, БПЦ претендира
ревандикация (чл. 108 ЗС). Държавата оспорва материалноправната
легитимация, твърди, че е придобила имотите на основание Закона за
старините от 1911 г., който (чл. 25) всички недвижими старини, дето и да
бъдат те открити, принадлежат на държавата. Сочи също така, че не е
налице и хипотезата на чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ (отнемане без законово
основание). Държавата също претендира, че е придобила по давност, и то
в същия период (1890 – 1942 г.). Изтъкват се и други аргументи.
Първоинстанционният съд е изследвал детайлно релевантното
законодателство от Освобождението насам и е преценил, че владението на
ищеца датира от приемането на Устава за управлението на Българската
Екзархия от 14.05.1871 г. Интересно е неговото заключение по отношение
на корпуса на владението: „……. до 1942 г. църквите в с.Арбанаси са били
отворени и в тях се е служело. Дори и тези църковни служби да са били
един път годишно – на храмовите празници, или при нужда (както в
църквата „Св.Атанас“, която е до гробищата на с. Арбанаси, е имало
служба, ако някой умре), явно е, че храмовете са използвани по
предназначението си – за събиране на миряните на църковни служби, и от
владелеца им – Българската православна църква, чрез нейните поделения,
каквото е и църковното настоятелство, и нейните служители“ (цит. по
първ. решение). РС сочи още, че „Процесните недвижми имоти са
построени още през ХVІІ в. църкви, в които са се извършвали църковни
служби, поради което и не могат да бъдат „открити“ по смисъла на
закона, т.е. за пръв път установени тогава на място”

Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК …

Първоинстанционният съд признава за установено по отношение на
държавата, че БПЦ е собственик, но отхвърля иска в осъдителната му част,
защото счита, че държавата владее имотите на правно основание – Закона
за културното наследство.
Въззивният съд отменя решението в отхвърлителната му част и
уважава ревандикацията. Прието е, че актът по обстоятелствена проверка
от 1943 г „притежава обвързваща доказателствена сила спрямо всички,
включително и за решаващия съд“ (цитат по въззивното решение). А по
отношение на правното основание на ответника, въззивният съд е
преценил, че „нито една от разпоредите (на ЗКН – б.м. – Д.Н.) не
съдържа основание, от което да произтича право или задължение за
държавата да държи процесните недвижими имоти и да упражнява
фактическата власт върху тях“.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) „Следва ли ползващото се от констативен нотариален акт лице да
доказва възникването на претендираното от него право на собственост
при положение, че оспорващият правата му се позовава на придобивно
основание, предхождащо съставянето на констативния нотариален акт
и представя съставен в негова полза акт за публична държавна
собственост“;
2) „Може ли едно църковно настоятелство да придобива по
давност собствеността на повече от един църковен храм, след като
съгласно действащия към момента на съставяне на н. а. № 169/1943 г.
Екзархийски устав /част Четвърта на Допълнението към Екзархийския
устав, т. 1/ всяка църква има едно църковно настоятелство, което да я
представлява“;
3) „Може ли началният момент на фактическото владение да бъде
поставен не чрез осъществяване на фактическо действие, обективиращо
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намерение за владение на имота, а да бъде свързан с приемане на
документ (устав)“;
4) „Става ли държавата собственик на недвижими имоти-открити
старини, чрез първичен оригинерен способ /по силата на закона, а именно
по силата на чл. 8 от Временни правила за научни и книжовни
предприятия, обн. ДВ. бр. 31/19.03.1888 г., чл. 8 от Закона за издирване на
старини и подпомагане на научни и книжовни предприятия, обн. ДВ. бр.
13/17.01.1890 г. и чл. 25 от Закона за старините, обн. Дв. бр. 87/18.02.1911
г./, когато имотите попадат в обхвата на легалното определение за
„старини“, съдържащо се в чл. 2 от Закона за старините, включени са в
обнародвания в Държавен вестник Списък на народните старини,
изготвен в изпълнение на този закон, ако конститутивният нотариален
акт за придобиване правото на собственост по давност от определен
правен субект е съставен след обнародването на списъка“.
По първия въпрос ВКС счита, че отговорът следва да бъде даден с
оглед особеностите на конкретния правен спор – Държавата оспорва
придобиването по давност от страна на Църквата, твърдейки, че е
придобива имотите на друго оригинерно основание – по силата на закона
(Временните правила за научни и книжовни предприятия, обн. ДВ. бр.
31/19.03.1888 г., последващия Закон за издирване на старини и спомагане
на научни и книжовни предприятия, обн. ДВ. бр. 13/17.01.1890 г., респ.
Закона за старините, обн. ДВ. бр. 87/18.02.1911 г.). В този случай, счита
ВКС, съшественият въпрос е „дали придобивното основание, на което
ползващото се от нотариалния акт лице се позовава, се е осъществило
преди влизане в сила на закона, по силата на който оспорващия правата
претендира да е придобил собствеността”. Следователно ползващптп се
от нотариалния акт лице седва да установи момента на осъществяване на
придобивното си основание (давност), ако твърди, че то предхожда
влизането на закона в сила. ВКС сочи, че „съставеният през 1943 г.
констативен нотариален акт сам по себе си не би могъл да легитимира
ползващото се от акта лице като собственик на имота към 1888 г., респ.
към 1890 г., 1911 г. или към 1927 г., когато храмовете са включени в
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обнародвания в Държавен вестник Списък на народните старини”.
Поради това, даденото в Тълкувателно решение № 11 от 21.03.2013 г. на
ВКС по тълк.д. № 11/2012 г., ОСГК тълкуване не намира приложение в
подобна хипотеза.
По втория въпрос ВКС приема, че „е допустимо Църквата чрез
съответното енорийско църковно настоятелство, да се позовава на
придобивна давност по отношение на собствеността на повече от един
църковен храм, независимо, че действащият към момента на
съставянето на …(нотариалния акт) Екзархийски устав /част IV на
Допълнението към Екзархийския устав, т. 1/ предвижда, че всяка църква
има едно църковно настоятелство, което да я представлява“.
По третия въпрос ВКС посочва, че „е възможно началният
момент на фактическо владение на имот по смисъла на чл. 34 от Закона
за давността (отм.) да бъде поставен не чрез осъществяване на
фактическо действие, обективиращо намерение за владение на имота, а
да бъде свързан с приемане на документ /устав/”.
По четвъртия въпрос ВКС посочва, че Временните правила за
научни и книжовни предприятия, Законът за издирване на старини и
спомагане на научни и книжовни предприятия, както и Законът за
старините, не съдържат разпоредба, която да предвижда придобиване от
държавата по силата на закона старините обекти, ако същите са били
разкрити (видими в тяхната цялост) преди влизането на тези нормативни
актове в сила. Следователно държавата става собственик на недвижими
имоти-открити старини по силата на закона, когато „обектите, попадащи
в легалното определение за „старини“, съдържащо се в чл. 2 от Закона за
старините и включени в обнародвания в Държавен вестник Списък на
народните старини, изготвен в изпълнение на този закон, са открити при
археологически разкопки (удебеляването мое – Д. Н.), извършени след
влизането в сила на Временните правила за научни и книжовни
предприятия”. ВКС сочи, че по отношение на тези обекти последващо
придобиване на правото на собственост по давност е недопустимо.
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Съставеният след обнародването на Списъка на народните старини
констативен нотариален акт не легитимира ползващото се от него лице
като собственик на конкретния обект.
На следващо място, продължава ВКС, по силата на чл. 25 от Закона
за старините държавата придобива и правото на собственост върху обекти,
попадащи в легалното определение за "старини", съдържащо се в чл. 2 от
закона, ако към момента на влизане на закона в сила тези обекти нямат друг
собственик. Ако обаче имат такъв, те само се поставят под върховния
надзор на Министерството на народното просвещение, съгласно чл. 1 от
Закона за старините, без да преминават в собственост на държавата по
силата на закона, и могат да бъдат отчуждени впоследствие на основание
чл. 11 от Закона за старините при условията на чл. 26 от същия закон. ВКС
посочва в тази връзка Решение № 135 от 30.03.2010 г. на ВКС по гр.д. №
206/2009 г., I г.о.
По същество ВКС приема, БПЦ е придобила по давност храмовете
още преди влизане в сила на Закона за старините, и че те са отнети без
правно основание от страна на държавата, но са станали държавна
собственост и трябва да се изследва дали е налице съставът по чл. 2, ал. 2
ЗВСОНИ. Прието е, е имотите, след като са публична държавна
собственост, не подлежат на възстановяване. Решението е отменено и
исковете са отхвърлени.
Решението е постановено при особено мнение на член от състава. В
него е изразено становището, че църквата е била собственик и в периода
1944-1989 г., държавата не е придобила собствеността върху храмовете,
включтелно и по давност, и следователно исковете са основателни.
20. По въпроса за афиширане на намерението за своене при
съсобствениците:
Решение № 31 от 27.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5276/2014 г., I г.о.
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Касационното обжалване е допуснато по въпроса „Когато
съсобствениците на двуетажна фамилна сграда след построяването й
владеят реални обекти от нея и демонстрират намерението си да
станат собственици на тях, осъществен ли е акт на открита промяна на
намерението да се владее и придобие реална част от сградата“.
По поставения въпрос ВКС счита, че „владението, установено
върху самостоятелен жилищен обекти от сграда от момента на
построяването й със знанието и без противопоставянето на
собственика, представлява демонстриране на намерението за
придобиване правото на собственост върху обекта“.
21. За статута на помещението, в което са монтирани съоръженията на
трафопоста, с оглед възможността да го притежава лице, различно от
електроразпределителното предприятие:
Решение № 291 от 27.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4016/2014 г., I г.о.
Спорът е за собственост на помещение, оборудвано като трафопост.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за статута на
такова помешение.
По поставения въпрос ВКС счита, че „когато едно лице предоставя
собственото си помещение или сграда на енергийното предприятие за
монтиране в него на съоръжения за пренос или разпределение на
електрическа енергия, помещението има характер на материален ресурс
по смисъла на § 1, т. 32 ДР ЗЕ, а като цяло обектът функционира като
трафопост (съвкупност от сграда и съоръжения), при което за
предоставения му достъп енергийното предприятие дължи обезщетение
съгласно чл. 117, ал. 7 ЗЕ, определено по специална методика, приета от
ДКЕВР. При предявен ревандикационен иск от третото лице не му се
дължи предаване на владението на имота, тъй като енергийното
предприятие го държи на правно основание- предоставения му достъп и
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монтираните съоръжения на трафопоста в изпълнение на правомощието
по чл. 117, ал. 8 ЗЕ”.
22. Трафопост, обслужващ обекти само на една община, е част от
общинската инфраструктура:
Решение № 238 от 4.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2447/2014 г., I г.о.
Предявен е иск от Община П. срещу електроразпределително
дружество за установяване право на собственост върху трафопост.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1) Ако енергийният обект (трафопост) обслужва само обекти на
територията на една община, представлява ли той част от общинската
инфраструктура по смисъла на пар.7, ал.1, т. 7 ПЗР ЗМСМА дори да е
част от националната електроразпределителна система?
2) Законът за електростопанството от 1975 г. (отм.), заварен към
влизане в сила на ЗМСМА, дава ли основание да се приеме, че мрежа или
съоръжение от техническата инфраструктура на енергийната система
ex lege са включени в уставния фонд на търговско дружество, на което
българската държава е едноличният собственик на капитала?
Поставените въпроси и фактическата обстановка са същите като тези,
предмет на Решение № 237 от 26.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2068/2014
г., I г.о. С двете касационни решения се разглеждат две последователни
решения на една и съща въззивна инстанция. Затова си позволявам да
препратя читателя към прегледа за месец януари, публикуван в сайта на
08 март 2015 г., Решение № 237 от 26.01.2015 г. е посочено под номер
единадесет в раздел втори, „Проблеми на вещното право».
Решение № 8 от 4.02.2015 г. на ВКС по гр. д. № 4764/2014 г., II г. о., ГК
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Поставените въпроси и фактическата обстановка са на практика
същите (формулировката е различна), като в предходните Решение № 238
от 4.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2447/2014 г., I г.о. и Решение № 237 от
26.01.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2068/2014 г., I г.о..
Тук ВКС обаче изрично се позовава на предходна съдебна
практика: Решение № 202 от 1.12.2014 г. на ВКС по гр.д. № 1384/2014 г.,
I г.о., Решение № 162 от 17.12.2014 г. на ВКС по гр.д. № 4090/2014 г., II
г.о., Решение № 200 от 29.12.2014 г. на ВКС по гр.д. № 2579/2014 г., I
г.о.
Решение № 21 от 26.02.2015 г. на ВКС по гр. д. № 5762/2014 г., I г. о., ГК
Поставените въпроси и фактическата обстановка са същите като в
горните решения.
III. Проблеми на облигационното право
1. За доказването на пропуснати ползи:
Решение № 276 от 24.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 519/2014 г., III г.о.
Касационното обжалване е допуснато по процесуалноправен
въпрос, затова читателят може да го открие в втората част на февруарския
преглед, раздел „Процесуалноправни въпроси“, No 4. „За изненадата в
мотивите“.
2. Кога е налице увреждане на кредитора в хипотезата на чл. 135 ЗЗД:
Решение № 18 от 4.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3396/2014 г., IV г.о.
Предявен е иск по чл. 135 ЗЗД от ипотекарен кредитор по
отношение дарствено разпореждане на длъжниците с имоти, различни от
обезпечението. Дареният е низходящ на ответниците.
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Въззивният съд е счел, че ипотекарните длъжници не са съзнавали,
че увреждат кредитора, защото той е обезпечен с други имоти, а
икономическите проблеми на пазара на недвижими имоти са настъпили
след дарението, и е отхвърлил иска.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) „Кога е налице увреждане на кредитора по смисъла на чл. 135, ал. 1 ЗЗД
със знание на длъжника“
2) „Увреден ли е кредиторът по парично вземане, когато длъжникът по
обезпечено вземане е отчуждил безвъзмездно други свои недвижими
имоти“.
По първия въпрос ВКС посочва, че всяко отчуждаване на
имущество на длъжника намалява възможностите за удовлетворение на
кредитора. Длъжникът винаги знае за увреждането, когато е извършил
сделката след възникване на вземането. При безвъзмездно разпореждане е
достатъчно да се докаже само знанието на длъжника, а при възмездно и на
третото лице, освен при действието на презумпцията по чл. 135, ал.2 ЗЗД.
Посочени са в този смисъл Решение № 407 от 29.12.2014 г. на ВКС по
гр.д. № 2301/2014 г., IV г.о., Решение № 639 от 6.10.2010 г. на ВКС по
гр.д. № 754/2009 г., IV г.о. и Решение № 264 от 18.12.2013 г. на ВКС по
гр.д. № 915/2012 г., IV г.о.
По втория въпрос ВКС счита, че цялото имущество на длъжника
служи като обезпечение на кредитора и всяко действие на длъжника, което
намалява това имущество, е увреждащо за него. В подкрепа се посочват
Решение № 407 от 29.12.2014 г. на ВКС по гр.д. № 2301/2014 г., IV г.о.,
Решение № 48 от 21.02.2014 г. на ВКС по гр.д. № 4321/2013 г., IV г.о.
В конкретния случай ВКС е преценил, че е налице увреждане на
кредитора, отменил е решението и е уважил иска по чл. 135 ЗЗД, като е
признал за недействителни процесните сделки по отношение на ищеца.

Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК …

3. За значението на характера и естеството на отношенията между
лицата от състава на органите на търговското дружество при
доказване на знанието за увреждане в хипотезата на чл. 135 ЗЗД:
Решение № 13 от 19.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4606/2014 г., IV г.о.
Сключен е предварителен договор между търговско дружество А
(продавач) и физическо лице (купувач) за продажбата на апартамент в
сграда в строеж. Продавачът е поискал допълнително заплащане на
определена сума, купувачът е отказал. Завел е иск по чл. 19, ал.3 ЗЗД.
Впоследствие (преди вписването на иска) апартаментът е прехвърлен на
друго търговско дружество (В). Това дружество е изкупило всички обекти
от строящата се сграда, за които не е платена допълнително поисканата
сума (от други клиенти, сключили предварителни договори за обекти от
сградата). А е издал касов бон, но В не е осчетоводил плащане.
Дружеството – продавач А и дружеството – купувач В са свързани лица по
смисъла на § 1 ДР ТЗ, предназначени да осъществяват различните аспекти
на една и съща инвестиционна дейност и имат един и същ адрес на
управление, общ офис, общ телефон за връзка и обща електронна поща (по
данни от касационното решение). Пълномощникът на дружеството А,
представляващият дружеството В и представляващият дружеството –
изпълнител на обекта са членове на управителния съвет на четвърто
дружество.
При тази фактическа обстановка купувачът по предварителния
договор предявява срещу А и В иск по чл. 135 ЗЗД.
Първоинстанционният съд отхвърля иска, приемайки, че знанието
на третото лице – купувач (дружеството В) не е доказано. Апелативният
съд потвърждава решението.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
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1) За значението на характера и естеството на отношенията между
лицата от състава на органите на търговското дружество при
доказване на знанието за увреждане;
2) За значението на знанието у пълномощника на длъжника, чрез когото
се претендира да е сключена увреждащата сделка,
3) Кои факти и обстоятелства за отношенията между длъжника и
кредитора трябва да се известни на третото лице, за да се приеме, че
той знае за увреждането.
По първия въпрос ВКС посочва, че „юридическото лице знае за
увреждането, ако за това знаят лицата от състава на неговите органи“.
В тази връзка се уточнява, че презумпцията по чл. 135, ал. 2 ЗЗД не
се прилага разширително, но наличието на съответна фактическа степен на
близост в отношенията (напр. съвместено живеене на съпружески начала,
в общо домакинство, отношения между заварени и доведени деца,
отношения между свързани лица и др.) има значение. Ако бъдат доказани,
тези обстоятелства могат да залегнат в основата на фактически извод за
наличието на знание, но естеството на съществуващата фактическа
близост определя естеството на узнатите обстоятелства. Така,
свързаните лица по § 1 ДР ТЗ биха знаели основни обстоятелства от
дейността на дружествата, но например едва ли може да се счита, че ще
знаят кой какъв договор за издръжка и гледане е сключил и как го
изпълнява.
По втория въпрос ВКС счита, че е възможно съответните лица от
състава на органите да знаят, но упълномощеното лице да не знае. Тогава
добросъвестността на пълномощника не санира сделката. Но – както и при
измамата – ако упълномощеният представител знае, не е необходимо да се
доказва, че и упълномощителят знае.
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По третия въпрос ВКС намира, „че за да е налице знание за
увреждане не е необходимо третото лице да познава кредитора и
длъжника, да са представени доказателства кога и при какви
обстоятелства му е съобщено съдържанието на техните насрещни
права и задължения, за да може той да е наясно как те се накърняват от
сключения договор. Достатъчно е на третото лице да са известни
обстоятелствата, от които произтича вземането на кредитора. Напр.
знание, че длъжникът е направил катастрофа или е съден за
престъпление – без значение е каква е катастрофата или
престъплението, кой е пострадалият и какви са вредите“.
Решението е отменено и относителната недействителност е
обявена.
4. Кога исковата молба, с която се претендират последиците от
разваляне на договор, съдържа имплицитно волеизявление за
разваляне:
Решение № 43 от 6.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4792/2014 г., IV г.о.
Сключен е предварителен договор за продажба на недвижим имот.
Купувачът се е явил пред нотариус, но продавачът не е представил
необходимите документи, за което е съставен констативен протокол. След
изтичане срока на предварителния договор имотът е прехвърлен на трето
лице. При тази фактическа обстановка е предявен иск за заплащане на
неустойка и връщане на даденото по договора (посочено в
първоинстанционното решение като задатък).
Първоинстанционният съд уважава иска.
Въззивната инстанция отменя решението, посочвайки, че
„Изявление за извънсъдебно разваляне на предварителния договор,
отправено от купувача и достигнало до продавача, в случая от ищеца не
се твърди да е направено. Нещо повече- такова изявление не се съдържа
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и в исковата молба“. Първоинстанционното решение е отменено и
исковете са отхвърлени.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „Исковата
молба, с която ищецът претендира последиците от развалянето на
договор, в конкретния случай на предварителен договор за покупкопродажба на недвижим имот, съдържа ли в себе си имплицитно
волеизявление за разваляне на договора?”
По поставения въпрос ВКС споделя практиката в Решение № 37 от
22.03.2011 г. на ВКС по гр.д. № 920/2009 г., IV г.о., Решение № 706 от
30.12.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1769/2009 г., III г.о. и Решение № 178 от
12.11.2010 г. на ВКС по т.д. № 60/2010 г., II т.о., като посочва, че
исковата молба има характер на покана. Но дали исковата молба, с
която ищецът претендира последиците от разваляне на договор
(предварителен договор) за покупко-продажба на недвижим имот, съдържа
в себе си имплицитно волеизявление за разваляне на договора –
отговорът следва да бъде даден с „оглед твърденията в самата искова
молба и основанието на предявения иск, и твърдяния интерес от
предявяването му”.
В конкретния случай ВКС е преценил, че предварителният договор
е развален с подаване на исковата молба.
Въззивното решение е отменено и исковете са уважени.
5. Банката трябва изрично да заяви на длъжника, че обявява кредита
за предсрочно изискуем:
Решение № 64 от 9.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5796/2014 г., IV г.о.
По силата на договор за банков кредит „при неплащане на изцяло
или частично на кое да е от паричните задължения от страна на
кредитополучателя в продължение на 150 дни от падежа на това
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задължение, считано от 151-вия ден, кредитът става автоматично и
незабавно предсрочно изискуем“ (цит. от касационното решение). Следва
период на неплащане, който надхвърля 150 дни.
Поискано е издаване на заповед за незабавно изпълнение срещу
поръчителя по кредита, а след това е подаден установителен иск по чл. 422,
ал. 1 ГПК. Поръчителят противопоставя възражение за недействителност
на договор за поръчителство и за изтекла давност.
Първоинстанционният съд, като е счел, че автоматично е
настъпила предсрочна изискуемост, но шестмесечният срок по чл. 147 ЗЗД
(запазваш поръчителевата отговорност) е изтекъл, е отхвърли иска.
Банката обжалва, твърдейки, че предсрочната изискуемост не
настъпва автоматично, а срокът е в полза на длъжника.
Въззивният съд потвърждава решението.
Касационното обжалване е допуснато поради противоречие с
практиката на ВКС по следния въпроса „относно началния момент на
изискуемостта на вземане, произтичащо от договор за банков кредит –
необходимо ли е изявление на банката – кредитор, че прави вземането по
договора предсрочно изискуем, отправено до длъжника, за да се счита
вземането за предсрочно изискуемо“.
По поставения въпрос ВКС, основавайки се на притетото в
Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ВКС по тълк.д. № 4/2013
г., ОСГТК, приема, че на основание чл. 60, ал.2 ЗКИ банката може да
поиска заповед за незабавно изпълнение, когато кредитът бъде обявен за
предсрочно изискуем. Предсрочната изискуемост е изменение на договора,
което настъпва с волеизявлението само на едната от страните, при
наличието на две предпоставки: 1) обективния факт на неплащането; 2)
упражненото право на кредитора да обяви кредита за предсрочно
изискуем. Последното предполага „изявление на кредитора, че ще счита
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целия кредит или непогасения остатък от кредита за предсрочно
изискуеми, включително и за вноските с ненастъпил падеж, които към
момента на изявлението не са били изискуеми“. ВКС посочва, че
„предсрочната изискуемост има действие от момента на получаване от
длъжника на волеизявлението на кредитора, ако към този момент са
настъпили обективните факти, обуславящи настъпването й“.
В хипотезата на заповедно производство ВКС посочва, че
„Предпоставките по чл. 418 ГПК за постановяване на незабавно
изпълнение са налице, ако получаването на волеизявлението от длъжника
предхожда по време подаването на заявление за издаване на заповед за
изпълнение, за което сочи употребата на минало страдателно причастие
„обявен“ в разпоредбата на чл. 60, ал. 2 ЗКИ и съответно изискването за
удостоверяване на изискуемостта по чл. 418, ал. 3 ГПК“
В конкретния случай ВКС посочва, че в нарушение на
съдопоизводствените правила не за изложени мотиви по същество,
включително възражението за невалидността на договора за
поръчителство.
Решението е отменено и е върнато за ново разглеждане от друг
състав на въззивнияи съд.
Решение № 420 от 11.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3079/2014 г., IV г.о.
Разглежданите проблеми, въпросът за допускане до касация и
неговият отговор на практика са същите като в предходното посочено
решение.
6. За ангажиране на отговорността по чл. 49 ЗЗД не е необходимо да
бъде установена самоличността на изпълнителя:
Решение № 32 от 19.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2269/2014 г., IV г.о.
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Бетонно колче (поставено срещу неправилно паркиране) е паднало
върху крака на ищеца и го е счупило. Не е ясно действието или
бездействието на кой общински служител е довело до падането на стълба.
Подаден е иск по чл. 49 ЗЗД (ангажиране отговорността на
възлагащия работата). Искът е частично е уважен на първа инстанция (част
от претендираното обезщетение). Въззивният съд го уважава изцяло.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) Може ли да бъде ангажирана отговорността на възложителя, без да
е установена самоличността на третото лице, на което е възложена
работата;
2) За значението на вида и тежестта на причинените телесни и
психични увреждания при определяне на размера на дължимото
обезщетение за неимуществени вреди по справедливост.
По първия въпрос ВКС счита, че „когато при изпълнението на
една работа са причинени вреди, не е необходимо да бъде установена
личността на изпълнителя, за да бъде ангажирана отговорността на
възложителя на работата. Ако пострадалият не преследва изпълнителя,
в отношенията му с възложителя на работата е достатъчно да бъде
установено възлагането на работата и причиняването на вредата.
Личността на изпълнителя има значение в отношенията между него и
отговорния за действията му”.
По втория въпрос ВКС се опира на приетото в Решение № 316 от
14.10.2013 г. на ВКС по гр.д. № 121/2013 г., IV г.о., като посочва, че
„размерът на дължимото обезщетение за неимуществени вреди според
законовия критерий за справедливост се определя според вида и
тежестта на причинените телесни и психични увреждания – това са
фактите и обстоятелствата, които имат пряко значение за размера на
предявения иск – продължителността и интензитета на претърпените
Предизвикай правото!
Годишник 2015

664

665

Делян Недев
физически и душевни болки, други страдания и неудобства, стигнало ли се
е до разстройство на здравето (заболяване), а ако увреждането е трайно
– медицинската прогноза за неговото развитие. Не е в тежест на
пострадалия да докаже отделните си негативни изживявания
(курсивът мой – Д. Н.). Доказани ли са увреждащите действия и
бездействия, искът е установен в своето основание и съдът е длъжен да
определи неговия размер по своя преценка или като вземе заключението на
вещо лице съгласно чл. 162 ГПК (чл. 130 ГПК отм.)“.
По същество е прието, че определеното обезщетение от
първоинстанционния съд е справедливо и въззивното решение е отменено.
7. Достатъчно ли е в договора да пише, че сумата е платена:
Решение № 317 от 23.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1238/2014 г., IV г.о.
Сключен е нотариално заверен договор за заем. В него е посочено,
че заемателят е получил цялата сума, като договорът служи и за разписка.
Заемателят е служител на заемодателя (търговско дружество). Заемът
присъства в счетоводните записи. Заявено е издаване на заповед за
изпълнение и след това установителен иск за заетата сумата. Ответникът
твърди, че договорът е привиден. Сочи, че като служител на заемодателя
му е направена ревизия и „заетата“ сума всъщност представлява
констатираните липси; договорът е съставен, за да се гарантира
работодателят.
Първите две инстанции примат, че симулация не е доказана и
уважават иска. е, Привто е, че договорът представлява частен
свидетелстващ документ, който се ползва с материална доказателствена
сила и като такъв удостоверява изявлението на лицето, което го е
подписало за получаването на процесната сума. Касационното обжалване
е допуснато по въпроса „обективираното в договора за заем изявление, че
при подписването му заемателят е получил заемната сума изцяло,
достатъчно доказателство ли е, за да се приеме факта на реалното й
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предаване или следва този факт да се изведе след преценка на целия събран
по делото доказателствен материал”.
ВКС сочи, че отговорът се свежда до това какво доказва ищеца по
предявен иск по чл. 240, ал. 1 ЗЗД ‒ съгласието за сключването на договора
за заем или предаване на заетата сума, както и кои са подлежащите на
установяване факти от ищеца и ответника в производството по този иск и
последиците от недоказването им. Посочва се, че тези въпроси са
„еднозначно разрешени в редица решения, постановени по реда на чл. 290
ГПК“ – Решение № 174 от 23.07.2010 г. на ВКС по гр.д. № 5002/2008 г.,
IV г.о.; Решение № 546 от 23.07.2010 г. на ВКС по гр.д. № 856/2009 г., IV
г.о.; Решение № 69 от 24.06.2011 г. на ВКС по гр.д. № 584/2010 г., III
г.о.; Решение № 837 от 13.12.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1727/2009 г., IV
г.о.
ВКС сочи, че елементите от фактическия състав на договора за заем
са: съгласие на страните за предаване на паричната сума и реалното
предаване на тази сума от заемодателя на заемателя. Прието е, че
„Доказателствената тежест за пълно и главно доказване на така
установените елементи от фактическия състав на договора за заем ,
защото той извлича търсената от него изгода от доказване на сключен
договор за заем с ответника и неизпълнено договорно задължения на
последния. Ответникът провежда насрещно доказване на своите
правоизключващи или правопогасяващи възражения, от които цели да
извлече благоприятни правни последици”.
В конкретния случай ВКС приема, че решението на въззивния съд
е правилно. Твърденията на ищеца са доказани, а възраженията на
ответника – не. Прието е, че „въз основа на ангажираните от
ответницата доказателства не е възможно да се приеме друго“.
Решението е оставено в сила.
8. Договорът за издръжка и гледане за минал и бъдещ период от време
е единен договор:
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Решение № 327 от 25.02.2015 г. на ВКС по гр. д. № 1205/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „за характера на
договора за прехвърляне на имущество срещу престирана издръжка и
гледане за минал и бъдещ период от време”.
ВКС приема практиката, обективирана в Решение № 441 от
27.05.2009 г. на ВКС по гр.д. № 486/2008 г., IV г.о., а именно: Договорът
е единен. Той има специфика: грижите и издръжка до датата на
сключването му са вече престирани и са приети от прехвърлителя.
Следователно той не може да търси по отношение на тях насрещно
изпълнение, съответно обезщетение по чл. 79 ЗЗД поради неизпълнение,
нито да разваля договора по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Но грижите и издръжката,
уговорени за в бъдеще са с неизвестен обем и продължителност, и при
неизпълнение на алеаторната престация, кредиторът има право да развали
договора изцяло, когато неизпълнението не е незначително с оглед неговия
интерес. .”В обобщение – сочи ВКС - при всички случаи, когато нуждата
на кредитора от грижи и издръжка според уговореното е останала
неудовлетворена, е налице неизпълнение, което се счита за съществено и
поражда право за разваляне на целия договор, а не само до обем, определен
с оглед времето на неизпълнението. По този начин се процедира и когато
част от уговорената престация срещу прехвърлената вещ, е била
получена от отчуждителя към момента на сключване на договора – било
дадени грижи и издръжка за минал период, било парична сума, вещ и т.
н.”
9. Особена хипотеза на прекратяване на договор за издръжка и гледане
– връщане в патримониума на прехвърлителя:
Решение № 47 от 27.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3666/2014 г., IV г.о.
Сключен е договор за прехвърляне на идеални части от недвижим
имот срещу задължение за издръжка и гледане. В последствие, по силата
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на съдебна делба, целият имот е поставен в дял на прехвърлителя.
Прехвърлителят е завел иск за разваляне на договора поради неизпълнение.
Договорът е развален от първата инстанция и решението е
потвърдено от втората.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „прекратява ли се
действието на алеаторен договор при последвало производство за делба,
в което прехвърлителката по договора е възвърнала изцяло
собствеността върху имота, предмет на алеаторния договор”.
ВКС посочва следното: „В хипотезата на сключен алеаторен
договор между съсобственици при последвало производство за делба, в
което прехвърлителят по договора е придобил изцяло собствеността
върху имота, предмет на алеаторния договор, поетите от
приобретателя задължения за издръжка и гледане стават недължими.
Поради погасяване на задължението за прехвърляне правото на
собственост е отпаднала и насрещната престация за издръжка и
гледане. По силата на делбата е възникнало ново задължение за
прехвърлителя – за плащане на парично уравнение на дяловете на
съделителите“.
Въззивното решение е отменено и искът за разваляне е отхвърлен.
Бележки:
1. Цитатът от нотариалния акт е взет от въззивното решение. Решението на районния съд
(РС-Смолян) не е обявено нито на сайта на този съд, нито в ЦУБИПСА.
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Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските
отделения на ВКС през месец Февруари 2015 г. (Част II)
Делян Недев
[Публикувано на: 03.05.2015 г.]

Част втора: проблеми на трудовото, семейното, и наследственото и
процесуалното право и правото на ЕС
(Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има
невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните
решения са на автора и не изчерпват въпросите, поставени в
съответното решение. В част от резюметата въпросите за допускане
до касация и техните отговори са цитирани дословно, а в други - по
авторова преценка - са систематизирани, резюмирани и предадени с
авторови думи).
IV. Проблеми на трудовото право
1. Не е необходимо върху експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) за
трудова злополука или професионална болест да има отбелязване на
органа, който го е издал, че решението е влязло в сила и на коя дата:
Решение № 2 от 25.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3402/2014 г., III г.о.
С решение на НЕЛК е прието, че заболяването на ищеца има
професионален характер. Предявен е иск за обезщетение по чл. 200 КТ.
Привлечени са като помагачи предходни работодатели на ищеца, заведени
са обратни искове срещу тях.
Първоинстанционният съд приема, че „че по делото липсват
доказателства, установяващи дали за въпросните решения на ТЕЛК и
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НЕЛК са уведомени заинтересованите лица, в частност осигурителите в
лицето на …. с оглед правата им по чл.13, ал.1 от Наредбата за реда за
съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на
професионалните болести“. Допусната е съдебно-медицинска експертиза
по въпроса за характера на заболяването. Искът е отхвърлен като
неоснователен и недоказан.
Във въззивната инстанция са допуснати нови доказателства и нова
експертиза. Счетено е, че „липсата на влезлите в сила експертни решения
на експертните комисии по професионални болести, които са
задължителни за всички лица, органи и организации в страната“ прави
иска неоснователен.
Касационното обжалване е допуснато поради противоречието с
Решение № 213 от 12.07.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1761/2009 г., IV г.о.
при разрешаването на въпроса за тежестта на доказването на причинната
връзка между увреждането и условията на труд с влязло в сила решение на
ТЕЛК. Според цитираното решение, „по иск за обезщетение за вреди от
трудова злополука или професионално заболяване по чл. 200 КТ в тежест
на работника е да докаже причинната връзка между увреждането и
условията на труд с влязло в сила решение на ТЕЛК или НЕЛК. Не е
необходимо обаче върху експертното решение да има отбелязване от
органа, който го е издал, че решението е влязло в сила и на коя дата.
Работодателят, който оспорва обстоятелството, че решението е
влязло в сила, трябва да представи доказателства, че го е обжалвал и
подадената жалба се разглежда от горестоящия административен или
съдебен орган“.
ВКС споделя тази практика и отбелязва още, че „признаването на
професионалния характер на заболяването, съгласно чл. 62, ал. 3 КСО, е
от изключителна компетентност на органите на експертизата по
работоспособността, поради което неправилно въззивният съд е
възприел заключения на съдебно-медицински експертизи по делото
относно причинно-следствената връзка между професионалната болест
Предизвикай правото!
Годишник 2015

670

671

Делян Недев
и условията на труд“. Сочи се двойнственият характер на решенията на
ТЕЛК – от една страна индивидуален административен акт относно
наличието на трайно загубена работоспособност и нейния процент, а от
друга – официален удостоверителен документ за установените в него
факти и „в частност за наличието на причинна връзка като положителен
юридически факт, който е елемент от фактическия състав на
имуществената отговорност на работодателя и от който зависи
съществуването на субективното право на обезщетение на работника
или служителя“
Искът за обезщетение е частично уважен, а по отношение на обратните
искове делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния
съд.
2. Единственият орган, оправомощен да определя длъжностите, които
се заемат по служебно правоотношение, а и всички длъжности в
администрацията, е Министерският съвет:
Решение № 383 от 4.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 504/2014 г., IV г.о.
Претендира се признаване на уволнение за незаконно и възстановяване на
работа и обезщетение (чл.344, т.т. 1-3 КТ). Уволнението е на основание чл.
325, ал. 1, т. 12 КТ (поради определяне на длъжността за заемане от
държавен служител).
Районният съд е отхвърлил исковете. Въззивният съд е отменил решението
и ги е уважил.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите: кой е органът,
оправомощен да определи длъжност за заемане от държавен служител и
относно наличието на трансформация на длъжността „митнически
сътрудник“ в „инспектор в Агенция „Митници“, която е предвидена
в Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с ПМС №
129/26.06.2012 г., в сила от 01 юли 2012 г.
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По поставените въпроси ВКС, счита, че съгласно чл. 13, ал. 1
ЗАдм. държавните служители и работещите по трудово
правоотношение в органи на изпълнителната власт, както и в
администрацията на другите органи на държавна власт и органите на
местното самоуправление, заемат длъжности, чиито наименования се
определят в Класификатора на длъжностите в администрацията. В
Класификатора се посочват и разпределението на длъжностите в
длъжностни нива и видът на правоотношението, по което те се заемат.
Длъжностите, които се заемат от държавни служители, се определят в
Класификатора, който се приема от Министерския съвет и се обнародва в
„Държавен вестник“. В съответствие с тези разпоредби, в чл. 2, ал. 1 от
Наредбата за приложение на Класификатора (НПКДА) е дадено легално
определение на понятието „длъжност в администрацията“: нормативно
определена позиция, която се заема по служебно или по трудово
правоотношение въз основа на определени изисквания и критерии,
свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява
в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна
характеристика. ВКС посочва, че тълкуването на посочените разпоредби
налага еднозначния извод, че единственият орган, оправомощен да
определя длъжностите, които се заемат по служебно правоотношение, а и
всички длъжности в администрацията, е Министерския съвет. На
ръководителя на съответната държавна администрация е предоставено
правомощието да определя конкретните длъжности, които ще се
използват в нея, чрез утвърждаването от него на длъжностно разписание
при спазване на Класификатора, разпоредбите на НПКДА и специфичните
изисквания, определени с нормативен акт.
В конкретния случай ВКС е приел, че директорът на Агенцията е
определил процесната длъжност за заемане от държавен служител с
утвърждаването на длъжностното разписание, а такова правомощие има
само Министерски съвет. Решението е оставено в сила.
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3. Подборът при съкращаване на единствена щатна бройка не е
задължителен:
Решение № 255 от 11.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 194/2014 г., IV г.о.
Съкратена е единствена щатна бройка. Съкратеният служител
оспорва уволнението като незаконно, твърдейки, че работодателят
(община) е бил длъжен да извърши подбор.
Уволнението е признато от първоинстанционният съд за незаконно,
работникът е възстановен на работа и му е присъдено обезщетение (чл. 344,
ал. 1, т.т. 1-3 КТ). Съдът е приел, че след като се съкращава единствена
бройка, работодателят няма задължение да извърши подбор, но е счел, че
заповедта за уволнение е незаконосъобразна поради липса на мотиви и
коректно посочване на основанието за уволнение.
Въззивният съд е счел, че изводът за незаконосъобразност поради
липса на мотиви е неправилен, защото заповедта е за безвиновно
прекратяване на трудовото правоотношение. Той обаче, приемайки
принципните доводи на първата инстанция, че работодателят при
съкращаване на единствена бройка не е имал задължение да извърши
подбор, е счел, че конкретният случай е различен. Според съда подборът е
бил задължителен, защото е установил, при съпоставка на старото и новото
щатни разписания, че „не става ясно какви са действителните причини и
мотиви, налагащи, за да се изпълни решението на Общинския съвет за
намаляване числеността на персонала на Общинския социален комплекс,
да бъде съкратена именно длъжността „управител“, а не сходната
„организатор социални дейности“ или някоя от другите длъжности“.
Затова решението на първата инстанция е потвърдено.
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Касационното обжалване е допуснато по въпроса „за
задължението на работодателя за подбор, когато съкращението се
отнася до единствената щатна длъжност“.
По поставения въпрос ВКС намира, че когато се извършва уволнение
поради съкращаване в щата на единствената щатна длъжност,
работодателят по своя преценка може да уволни съответния работник или
да направи подбор. Ако правото на подбор не е упражнено, уволненият
работник или служител не може да оспорва уволнението като незаконно
поради това, че работодателят е уволнил него, а не е използвал правото си
на подбор. ВКС основава аргументите си на приетото в Решение № 625 от
1.10.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1773/2009 г., IV г.о.
Въззивното решение е отменено и исковете са отхвърлени.
4. Работодателят разполага с правото да въвежда конкретни
допълнителни критерии за подбор, включително дисциплинарното
минало:
Решение № 65 от 26.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5184/2014 г., IV г.о.
При съкращаване на щата в училище е извършен подбор. Освен
посочените в закона, работодателят е включил и подкритерии – по
показателя „ниво на изпълнение на работата“ са въведени следните
подкритерии: оценка на резултатите от предходната година; умение за
работа в екип; награди и поощрения; наложени дисциплинарни наказания;
резултати от учебния процес, извън класна и извън училищна дейност и
принос за издигане имиджа на училището.
Уволнението се оспорва и се иска възстановяване на работа (чл. 344,
ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ). Районният съд отхвърля исковете. Въззивният отменя
решенито и ги уважава, приемайки, че работодателят е извършил подбор в
нарушение на нормата на чл. 329, ал. 1 КТ.

Предизвикай правото!
Годишник 2015

674

675

Делян Недев

Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) „За приложението на чл. 329, ал. 1 КТ, касаещи обхвата на съдебния
контрол по установените в закона задължителни критерии“;
2) „За възможността работодателят да извърши подбор и по
допълнителни критерии, извън посочените вчл. 329, ал. 1 КТ, с оглед
спецификата на извършваната работа“;
3) „За значението на използваните критерии за подбор и съответствието
им с приетата оценка на действителните качества на работника“.
ВКС сочи, че преценката на работодателя по чл. 329, ал.1 КТ кой от
работниците и служителите има по-висока квалификация и работи подобре, подлежи на съдебен контрол в при оспорване на уволнението.
Съдът, при наведен довод за нарушение на посочената норма, проверява
„основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите
критерии на действително притежаваните от работника или
служителя квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа“.
ВКС изтъква целта на подбора: в интерес на производството или службата
и към конкретно посочени резултати да останат на работа служителите с
по-висока квалификация и които работят по-добре. Работодателят
разполага с правото да въвежда конкретни допълнителни критерии за
подбор във връзка с особеностите на работата, стига те да са съобразени с
императивно установените в чл. 329, ал. 1 КТ – квалификация и ниво на
изпълнение на работата. Преценката, по какви критерии да бъде извършен
подборът с оглед спецификата на работата, е от компетентността на
работодателя и не подлежи на съдебен контрол, освен в случаите на
въведен довод за злоупотреба с право. Тази преценка може да бъде
формирана при съпоставяне на предходни годишни оценки за работата на
служителя с показателите за работата му през текущата година; в
цялостната оценка се включва и дисциплинарното минало на служителя -
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допуснати дисциплинарни нарушения, без значение дали за тях са
наложени наказания и заличаването им.
Цитирани са следните решения на ВКС в тази посока: Тълкувателно
решение № 3 от 16.01.2012 г. на ВКС по т.д. № 3/2011 г., ОСГК; Решение
№ 109 от 21.05.2013 г. на ВКС по гр.д. № 1756/2011 г., IV г.о., Решение
№ 107 от 18.02.2010 г. на ВКС по гр.д. № 3293/2008 г., IV г.о.; Решение
№ 63 от 21.02.2012 г. на ВКС по гр.д. № 1298/2011 г., IV г.о.; Решение №
207 от 2.08.2012 г. на ВКС по гр.д. № 1218/2011 г., III г.о.; Решение №
106 от 9.05.2012 г. на ВКС по гр.д. № 1275/2011 г., III г.о.
Въззивното решение е отменено и исковете са отхвърлени.
5. За установяване на различие между трудовите фукции при
оспорване на уволнение поради съкращаване на щата не е
задължително представянето на старата и новата длъжността
характеристика:
Решение № 34 от 16.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5826/2014 г., IV г.о.
Въззивният съд е отменил първоинстанционото решение и е уважил
исковете за признаване на уволнение поради съкращаване на щата в
общинската администрация за незаконно, възстановяване на работа и
заплащане на обезщетение. Съдът е посочил, че работодателят (община) не
е представил длъжностна характеристика на новата длъжност „за да може
да бъде преценено дали трудовата функция продължава да се
осъществява макар и под друга организационна форма“. Оттук е приел за
доказано, че трудовата функция не е премахната и се осъществява от
новосъздадената длъжност с друго наименование, следователно
съкращаването не е реално. Измежду аргументите на ищеца следва да се
посочи още, че кметът не е компетентен да съкрати щата.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „задължително ли е, с
оглед възможността за установяване на различие между присъщите
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трудови функции на длъжности по щатното разписание на
работодателя, да са представени длъжностни характеристики за тях“.
ВКС сочи, че по проблемите за доказване на факта на реално съкращаване
на щата е налице Решение № 498 от 13.01.2012 г. на ВКС по гр.д. №
1561/2010 г., IV г.о., в което е прието, че реално съкращаване на щата за
определена длъжност е налице не само при отпадане на трудовите й
функции, но и „когато част от тях се запазват и преминават към друга
длъжност или трудовите функции изцяло се разпределят между други
длъжности“. Общата численост на персонала може да се запази и да се
закрият едни щатни бройки, а да се открия други. Би могла да се извърши
и трансформация на щата (според цитираното от ВКС решение, при
трансформацията е „налице закриване по щатното разписание на
определена длъжност и същевременно създаване на мястото на
закритата нова длъжност в щатното разписание, нова, но не като
наименование, но по трудови функции“). В тези случаи има възможност
част от старите трудови функции да преминат в новата длъжност. По–
нататък ВКС сочи, че „изводът за идентичност не може да се изведе нито
само от наименованието на длъжността, нито от механично сравнение
на трудовите задължения по длъжностна характеристика. Едни и същи
трудови задължения по длъжностна характеристика могат да
съдържат същностни различия в зависимост от съответната
длъжност; от йерархичното й място в структурата на работодателя;
от предмета на дейност и организацията на предприятието“.
С оглед така установената практика по поставения въпрос ВКС
приема, че „за установяване на различие между присъщите трудови
функции на длъжности по щатното разписание на работодателя не е
задължително да са представени длъжностни характеристики за тях.
Такива може й да не са съставени, това не се отразява на валидността
на трудовото правоотношение, не се отразява също и на законността на
уволнението, ако щатът действително е съкратен. От естеството на
възложената работа следва дали при едновременно закриване и създаване
на длъжности е налице реално съкращаване на щата, като естеството
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на работата може да се установява с всички доказателствени
средства“.
По същество ВКС е приел за доказано, че длъжностите са фактически
различни.
По довода на ищеца за липсата на компетентност на кмета ВКС сочи,
че именно кметът е компетентен да съкрати щата в изпълнение на решение
на общинския съвет за промени в структурата и числеността на
общинската администрация. В тази връзка се сочи практиката,
обективирана в Решение № 812 от 14.05.2010 г. на ВКС по гр.д. №
3823/2008 г., V г.о. и Решение № 436 от 28.12.2012 г. на ВКС по гр.д. №
1086/2011 г., IV г.о.
Въззивното решение е отменено и исковете са отхвърлени.
6. Заплащане на извънреден труд се дължи, независимо от
административните нарушения на работника:
Решение № 53 от 20.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5406/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „дължи ли
работодателят възнаграждение за труда, положен от шофьор международни превози в разрез с нормативно установените времеви
ограничения за почивка, като за извънреден труд“.
ВКС посочва, че „извършените от работника административни
нарушения в процеса на изпълнение на възложената работа нямат
отношение към въпроса за заплащане на положения извънреден труд“.
Нормативната уредба на времето за управление и задължителните почивки
е с цел осигуряване на безопасност и по-добри условия за водача. Тя
„очевидно не цели дерогиране на защитата на други трудови права на
водача, включително заплащането на труда, който е положен в
нарушение на правилата за организация на работното време“. Поради
Предизвикай правото!
Годишник 2015

678

679

Делян Недев
това ВКС приема, че дори водачът да е допуснал такива нарушения, ако
времето за управление е извънреден труд по смисъла на КТ, работодателят
е длъжен да го възмезди.
7. При трудова злополука грубата небрежност на работника при
съпричиняване трябва да се докаже от работодателя:
Решение № 62 от 24.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2798/2014 г., IV г.о.
Работник умира при трудова злополука. Родителите му претендират
обезщетение от работодателя за неимуществени вреди. Починалият има
съпруга и дете, чиито претенции са разгледани в отделно производство.
Работодателят твърди, че е налице съпричиняване поради „груба
небрежност“.
Претендира се обезщетение от по 110000 лв. Първоинстанционният съд
определя 20000 лв на всеки, а въззивният съд увеличава обезщетението на
по 30000 лв. И двете инстанции са приели, че е налице съпричиняване при
груба небрежност и са определили присъденото от тях обезщетение като
намалено с една втора поради съпричиняването.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) „Длъжен ли е работодателят при условията на пълно главно доказване
да установи механизма на трудовата злополука и съответно
конкретното действие на пострадалия работник, което според него е
извършено с груба небрежност и е допринесло за съпричиняване на
вредоносния резултат“,
2) „Следва ли в критериите за определяне на обезщетението за
неимуществени вреди по справедливост по реда на чл. 52 ЗЗД да се отчита
и общия брой лица, претендиращи обезщетение на същото основание,
съответно общия размер на присъдените обезщетения, включително по
различни съдебни дела, доколкото отговорността на работодателя е
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уредена като обективна и безвиновна, и следва ли гореизложените
обстоятелства да се разглеждат като част от обективните критерии
при преценка на понятието справедливост по чл. 52 ЗЗД“.
По първия въпрос ВКС, опирайки се на приетото в Решение № 719
от 10.11.2009 г. на ВКС по гр.д. № 2898/2008 г., I г.о., Решение от
29.06.2006 г. на ВКС по гр.д. № 157/2004 г., III гр.о., посочва, че макар
съпричиняване при трудовата злополука да има винаги, когато работникът
извършва работата без необходимото старание и внимание и в нарушение
технологичните правила и на правилата за безопасност, не всяко
съпричиняване е основание за намаляване на дължимото от работодателя
обезщетение. Необходима е груба небрежност от страна на работника –
проявена липса на елементарно старание и внимание, пренебрегвайки
основни правила за безопасност – „когато не е положил грижа, каквато и
най-небрежният не би положил при същите обстоятелства“. Но
„вината на пострадалия не може да се предполага - доказателствената
тежест за наличието на предпоставките по чл. 201, ал. 2 КТ е на
работодателя, и изводът за наличие на груба небрежност не може да се
основава на предположение, а при липса на доказателства за
осъществени от пострадалия действия в разрез с изискванията за
безопасност на труда и за механизма на трудовата злополука,
категоричен извод за допусната груба небрежност не може да се
направи“.
По втория въпрос ВКС дава отрицателен отговор и препраща към
Постановление № 4 от 25.V.1961 г., Пленум на ВС.
В конкретния случай е прието, че съпричиняването не може да се
счита за доказано; обаче присъденото обезщетение е счетено за справдливо
и решението е оставено в сила.

V. Проблеми на семейното и наследственото право
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1. Сключеният, но необявен по реда на чл. 152 ЗЛ (отм.) брак е валиден.
Изброяването на конкретно имущество в текста на завещанието не е
достатъчно, за да се приеме, че същото представлява завет.
Решение № 24 от 19.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3526/2014 г., II г.о.
В делбено производство във фазата на допускането е представено
свидетелство за църковен брак от 1941 г. на наследодателя. Не се
установява бракът да е вписан в регистрите за гражданско състояние.
Съгласно чл. 152 от Закона за лицата (отм.) сключеният брак (от
съответното духовно лице) е следвало да бъде обявен в седемдневен срок
от един от съпрузите на местното лице по гражданско състояние.
Представено е и завещание, в което е посочено: „завещавам на моята
внучка... всичкото си недвижимо и движимо имущество, пари и влогове,
които се намират в [населено място] на НРБ, които ще останат след
моята смърт“.
Въззивният съд е приел, че необявеният брак е валиден, а завещателното
разпореждане – общо. Приложил е правилата на чл. 103 СК (1968) към
придобито по време на заварения брак имущество. Определил е квотите на
наследниците, имайки предвид разпоредбата на чл. 9, ал. 1 ЗН, че съпругът
наследява част, равна на частта на всяко дете.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1) „Налице ли е действително сключен църковен брак, ако не е бил обявен
съгласно изискванията на чл. 152 ЗЛ (обн. ДВ, бр. 273 от 17.12.1907 г., в
редакцията му към 1941 г.) и може ли по-късно такъв брак да произвежда
действие и на граждански брак, ако църковният брак не е надлежно
обявен и регистриран съгласно разпоредбите на действащия към датата
на сключването му Закон за лицата“;
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2) „Дали дадено завещание следва да се приеме за универсално или за
частно, ако то включва недвижимо имущество, което към момента на
смъртта на завещателя е било извън териториалния периметър на
завещаните недвижими имоти“.
По първия въпрос ВКС, след задълбочено изследване на
релевантните норми на ЗЛ (отм.) и Наредбата–закон за брака (отм.), дава
отговор, че такъв брак е действителен. Посочва, че актът за женитба,
уреден от светското право (чл. 152 ЗЛ (отм.)), се издава след
бракосъчетанието и има характер на официален свидетелстващ документ,
а не диспозитивен такъв. Той не е акт за граждански брак, а акт за
гражданско състояние, отразяващ факта на извършения обред на
бракосъчетание.
По втория въпрос ВКС изследва критерия, въз основа на който
дадено завещание следва да бъде квалифицирано като универсално или
частно. Първо, изследва се предметът: когато той е цялото или дробна част
от цялото имущество на завещателя, се приема, че то е общо и придава
качеството на наследник на лицето, в полза на което е направено; а заветът
е разпореждане с отделен предмет от това имущество. Второ, трябва да се
установи характерът на завещането – при възникнали съмнения относно
характера на завещанието волята на завещателя подлежи на установяване
при спазване на общото правило на чл. 20 ЗЗД вр. чл. 44 ЗЗД за тълкуване
на договорите. Отделните клаузи на завещанието трябва да се тълкуват
във връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъла, който
произтича от целия текст на завещанието, с оглед неговата цел, обичаите в
практиката и добросъвестността. В определени случаи съдът следва да
вземе предвид и останалите доказателства по делото, които могат да
изяснят действителната воля на завещателя, като се прилагат и правилата
на формалната и житейската логика. Дори в текста на завещанието да се
съдържа изброяване на конкретно имущество, това не е достатъчно, за да
се приеме, че същото представлява завет. Поради това ВКС счита, че „само
по себе си включването в текста на завещанието на изявление, свързващо
завещаното имущество с определена територия, не е достатъчно да се
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формира извод, че се касае за завет, ако в резултат от приложението на
правилата за тълкуване на завещанието се налага извод, че
действителната воля на завещателя е била да назначи посоченото в
завещанието лице за свой наследник, а не заветник“. Съдът основава
аргументите си на Решение № 833 от 06.01.2011 г. на ВКС по гр.д. №
1221/2009 г., I г.о.; Решение № 184 от 31.10.2013 г. на ВКС по гр.д. №
1438/2013 г., II г.о.; Решение № 855 от 11.12.2010 г. на ВКС по гр.д. №
1497/2009 г., I г.о.; Решение № 380 от 31.05.2012 г. на ВКС по гр.д. №
580/2010 г., I г.о.; Решение № 59 от 18.03.2014 г. на ВКС по гр.д. №
1063/2013 г., III г.о.; Решение № 184 от 31.10.2013 г. на ВКС по гр.д. №
1438/2013 г., II г.о.
В конкретния случай, макар ВКС да е счел изводите на въззивния съд за
верни, е приел, че е налице нарушение на закона по отношение на
наследствените права на преживелия съпруг. Отбелязано е, че на
основание чл. 14, ал. 7 СК (1968) съпругът не получава дял от общото
имущество, ако наследява заедно с деца.
Решението е частично отменено и квотите са коригирани.
2. Приемането на строежа е акт на обикновено управление и в режим
на СИО единият съпруг може да подпише конст. Акт обр. 15 в
условията на презюмирано законово представителство:
Решение № 34 от 24.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5239/2014 г., I г.о.
Основният въпрос в делото е свързан с негаторен иск, затова читателят
може да открие посоченото решение в първа част на прегледа за месец
февруари, публикуван в сайта на 26 април 2015 г., раздел втори,
„Проблеми на вещното право“
3. За съдържанието на социалния доклад в спора за родителски права:
Решение № 29 от 2.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4984/2014 г., IV г.о.
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Касационното обжалване е допуснато в особена хипотеза: по
бракоразводното дело липсват данни социалният работник да е посетил
дома на майката и няма информация по отношение на условията, битови и
социални, при които тя ще отглежда детето. Тези обстоятелства са навели
ВКС до извод за допустимост на касационното обежалване, приемайки, че
за интереса на децата се следи служебно.
ВКС е счел, че липсата в доклада от Дирекция „Социално подпомагане“ на
релевантни факти за определяне на родителските права за упражняване по
отношение на детето е обусловила съществено нарушение на
процесуалните правила. Едновременно с това ВКС сочи, че тази липса не
е процесуална пречка, за да постанови решение по съществото на спора. В
този смисъл се посочва практиката, отразена в Решение № 537 от
17.12.2012 г. на ВКС по гр.д. № 214/2012 г., IV г.о.
Решението е отменено и родителските права са предоставени на другия
съпруг (бащата).
4. Спорът за семейното жилище не е исково производство, а спорна
съдебна администрация:
Решение № 7 от 3.02.2015 г. на ВКС по гр д. № 2558/2014 г., IV г.о.
По спор за предоставяне ползването на семейното жилище (чл. 107
СК (1985)) въззивният съд е отхвърлил претенциите и на двамата бивши
съпрузи, приемайки, че то е собственост на търговско дружество, че не са
събрани доказателства, че отношенията между съпрузите са търпими, за да
се разпредели ползването му между тях, и че родените от брака деца са
вече пълнолетни.
Касационното обжалване
недопустимост на решението.
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ВКС е счел, че решението е допустимо, но неправилно. Приемайки,
че производството за предоставяне на семейното жилище не е исково, а
спорна съдебна администрация, той посочва, че въззивният съд
неправилно е отхвърлил исканията на двете страни, вместо да разреши
спора, при съблюдаване критериите по чл. 107 СК (1985) и Постановление
№ 12 от 28.XI.1971 г., Пленум на ВС.
5. Изброените в ППВС № 1/1974 г. обстоятелства са минимумът, който
трябва да бъде взет предвид при изследване на най-добрия интерес на
детето и съдът дължи обсъждането им:
Решение № 54 от 16.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5475/2014 г., IV г.о.
Спорът е за определяне на местоживеенето на детето, упражняване на
родителски права, личните отношения и издръжката (чл. 127, ал. 2 СК).
Касационното обжалване е допуснато по въпроса обуславя ли се интересът
на малолетното дете кой от двамата родители да упражнява родителските
права от всички установени обстоятелства, релевантни по смисъла
на Постановление № 1 от 12.XI.1974 г. по гр.д. № 3/1974 г.
По поставения въпрос ВСК посочва, че според константната практика
указанията в Постановлението следва да бъдат зачитани и при действието
на сегашния Семеен кодекс. Изброяването в чл. 59, ал. 4 СК не е
изчерпателно. Не е изчерпателно и изброяването в цитираното
Постановление. Съдът може да вземе предвид и други обстоятелства,
„като мотивира значението им по отношение на спора при кого да живее
детето и кой да упражнява родителските права“. Но съдът не може да
основе решението си само на някои от посочените в Постановлението
обстоятелства и да игнорира други. Те са минимумът, който трябва да
бъде взет предвид при изследване на най-добрия интерес на детето, и съдът
дължи тяхното обсъждане и излагане на мотиви по кои от тях дава
предпочитание на някой от родителите. ВКС е категоричен, че
„позоваването на избрани обстоятелства и игнорирането на други не

Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК …

позволява формирането на законосъобразен извод за най-добрия интерес
на детето кой от двамата родители да упражнява родителските права“.
В конкретния случай ВКС е преценил, че въззивният съд не е
обсъдил всички обстоятелства в Постановлението. Решението е отменено
и правата са предоставени на другия родител при определен режим на
лични отношения с другия.
6. Приемането по опис от непълнолетен не е пречка за приемане на
наследството изцяло след навършване на пълнолетие:
Решение № 12 от 02.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3895/2014 г., III г.о.
Сключен е договор за потребителски кредит. Кредитополучателят е
починал, като е оставил за наследници своята съпруга и дъщеря си.
Съпругата се отказва от наследството. Дъщерята (тогава на 15 г.) приема
наследството по опис; след навършване на пълнолетие се разпорежда с
недвижим имот, невключен в описа, а накрая се отказва от наследството на
баща си.
Кредиторът е предявил установителен иск по чл. 415 ГПК за сума,
представляваща главница и лихва по договора за потребителски кредит.

Първоинстанционният съд уважава иска само до стойността на
приетото по опис имущество (претенцията на кредитора е около 170 пъти
по-голяма). Мотивите на районния съд са, че приемането по опис е валидно
извършено, а по отношение на имота, с който ответницата се е разпоредила
„не може да се установи, че имота предмет на договора, изразен в него, е
бил включен в наследството оставено от бащата на ответницата“
(решение № 161/7.11.13 г. по т.д. № 407/13 г. на Окръжен съд Велико
Търново). Следователно ответницата отговаря в рамките на стойността на
приетото по опис имущество.
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Въззивният съд потвърждава решението.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса:
„Пречка ли е законен наследник, който е приел наследството по
опис, реализирано във връзка със защитата на чл. 61 ЗН спрямо
недееспособни, да приеме, по изричен или мълчалив начин, останалото
извън описа наследство след настъпване на възраст за пълнолетие?“
По поставения въпрос ВКС посочва, че не е пречка след
навършване на пълнолетие наследникът да приеме останалото извън описа
наследство – както по реда на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 ЗН (изрично или
мълчаливо), така и по реда на чл. 51, ал. 1 ЗН Решението е основано на
аргументите в Решение № 187 от 20.04.2011 г. на ВКС по гр.д. №
1780/2009 г., I г.о., Тълкувателно решение № 3 от 19.12.2013 г. на ВКС
по т.д. № 3/2013 г., ОСГК.
В конкретния случай е прието, че приемането на наследството изцяло
е извършено с конклудентни действия – разпореждането с имота (ВКС
приема, че той е наследствен от бащата). Посочено е, че направеният след
това отказ от наследство е нищожен. На базата на това решението е
отменено и искът е уважен изцяло.
7. За начина, по който следва да се намали дарение поради
накърняване на запазената част:
Решение № 34 от 26.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 6256/2014 г., II г.о.
В дело за делба е предявен инцидентен установителен иск за
признаване на договор за покупко-продажба за нищожен като прикриващ
дарение и съответно, с мотива, че дарението накърнява запазената част на
съответния наследник, и възстановяването й.
Първоинстанционният съд е прогласил нищожността на договора за
продажба поради това, че е привиден и прикриващ дарение, и „е сключен с
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цел да прикрие договор за дарение на същия имот и между същите страни
до размера на 2/4 ид.ч. от описания имот, с които възстановява
запазените части на наследниците по закон С.Н.Д. 1/4 ид.ч. и Е.Н.Д. 1/4
ид.ч.“ и съобразно с това допуска делбата при съответните квоти.
Въззивният съд потвърждава решението.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) „След като липсва диспозитив за намаляване на дарението, то може
ли да се допусне делба при липса на молба за допълване на решението“;
2) „За начина, по който следва да се намали дарение – в дроби,
съответстващи на посочения в закона размер на запазената част или
след като се образува наследствена маса и се прецени дали това дарение
в действителност накърнява запазената част“;
3. „За липсата на мотиви във въззивното решение“, поради противоречие
с практиката на ВКС по Решение № 120 от 4.04.2013 г. на ВКС по гр.д.
№ 964/2012 г., IV г.о.
ВКС счита, че отговорът на първите два въпроса е свързан с
изясняване кога е необходимо образуване на наследствена маса по чл. 31
ЗН и какво е действието на съдебно решение, с което се възстановява
запазена част, накърнена с дарение, без да е намалено дарението.
По първия въпрос ВКС сочи, че правото на възстановяване на
запазена част е самостоятелно субективно имуществено потестативно
право. Запазената и разполагаемата част не съставляват дял в натура от
наследството, а цифрова величина, дроб от една стойност, която се
изчислява чрез извършване на регламентираните в закона действия.
Следователно правото на възстановяване на запазената част се
осъществява с конститутивен иск или възражение и волята на съда за
намаляването на акта на безвъзмездно разпореждане, следва да бъде
изрично обективирана в диспозитива на съдебното решение. Това е така
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според ВКС, защото „правната промяна – отпадане правата на
облагодетелствания от разпореждането и съответно придобиване на
вещни права от безвъзмездно разпореденото имущество от наследника
със запазена част в случаите, когато не намира приложение някоя от
хипотезите на чл. 76 ЗН, настъпват за в бъдеще с влизане в сила на
решението“. Ако в диспозитива на решението тази воля липсва, то не
настъпва неговият потестативен ефект на решението (освен ако не се касае
до явна фактическа грешка), „съответно между облагодетелствания от
дарственото разпореждане и наследника, поискал възстановяване на
запазената си част не е възникнала съсобственост, която да бъде
прекратена чрез съдебна делба“.
По втория въпрос ВСК счита, че в случаите на дарение и завет
изчисляването на размера на запазената и разполагаемата част се извършва
при спазване поредността на действията, посочени в чл. 31 ЗН за
определяне размера на наследствената маса, „в която се остойностяват
всички парично оценими активи на наследодателя по цени към момента
на откриване на наследството, изваждат се задълженията му, за да се
определи чистия актив и мислено се прибавя стойността на извършените
безвъзмездни разпореждания - завети и дарения. От така получената
цифрова стойност /наследствена маса/ се определеля стойността на
разполагаемата и запазената част по правилата на чл. 28 и чл. 29 ЗН и
съобразно броя на наследниците със запазена част. Преценява се дали
наследникът със запазена част може да получи от останалия в
наследството чист актив /без заветите и даренията/ имущество на
стойност съответстваща на стойността на запазената му част. Ако
това имущество е на по-малка стойност, то е налице накърнение на
запазената част, която подлежи на възстановяване. Възстановяването
се извършва в натура по правилата на чл.чл. 32-35 ЗН в зависимост от
вида, броя и времето на извършване на безвъзмездните разпореждания
или чрез парично допълване на запазената част в случаите на чл. 36 ЗН. В
диспозитива следва да намери отражение формираната воля на съда с
каква сума се намалява всяко от извършените от наследодателя или от
всеки от наследодателите (при съвместно разпореждане от двама
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наследодатели) безвъзмездни разпореждания - завет/и и/или дарение/я и
каква е правната последица от това - възникване на съсобственост
между наследника със запазена част и заветника или надарения, ако не
всички наследници със запазена част участват в съдебното производство
или ако всички участват – отделяне и връщане в наследството на това, с
което се надвишава разполагаемата част, а ако това е невъзможно:
задържане на имота от страна на облагодетелствания, при направено
от него изрично искане в тази насока и заплащане стойността на
накърнението на запазената част по цени към момента на намалението
(т. е. постановяване на съдебното решение) или връщане на имота в
наследството за разпределение между наследниците по закон (ако всички
са заявили искане за възстановяване на запазена част) и заплащане
стойността на разполагаемата част по цени към момента на
намаляването“.
Обобщава се, че във всички случаи на договор за дарение, с който не
се изчерпва цялото имущество на наследодателя, преценката накърнена ли
е запазената част се извършва, след като се образува и остойности
наследствена маса по правилата на чл. 31 ЗН. Самото възстановяване се
извършва чрез намаляване на дарението с паричната сума, необходима за
допълване на запазената част на наследника със запазена част, а не чрез
обикновената дроб, посочена като размер на запазената част в закона.
По третия въпрос ВКС споделя практиката, обективирана в
Решение № 237 от 24.06.2010 г. на ВКС по гр.д. № 826/2009 г., IV г.о.;
Решение № 324 от 22.04.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1413/2009 г., IV г.о.;
Решение № 120 от 4.04.2013 г. на ВКС по гр.д. № 964/2012 г., IV г.о.,
приемайки, че и при действието на ГПК (2007) наличието на ясни и
убедителни мотиви е условие за процесуална законосъобразност на
постановеното от въззивния съд решение. Дори и когато препраща към
първоинстанционните мотиви, той е длъжен „да се произнесе по спорния
предмет на делото, след като подложи на самостоятелна преценка
доказателствата и обсъди защитните тези на страните при
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съблюдаване на очертаните с въззивната жалба предели на въззивното
производство“.
По същество е прието, че решението е неправилно.
Първо, ВКС приема, че установените факти не могат до доведат
до обоснования извод, че е налице симулация. По въпроса за извода на
симулация и значението на косвените доказателства в тази посока, ВКС
цитира Решение № 31 от 9.03.2012 г. на ВКС по гр.д. № 502/2011 г., III
г.о.
Второ, ВКС посочва, че „нищожността на договора за покупкопродажба като прикриващ дарение не води до отпадане правата на
приобретателя… нито до възстановяване запазената част на ищците,
както неправилно е приел въззивния съд“. Необходимите наследници,
които са поискали възстановяване, придобиват вещно право върху имота,
дарен от наследодателя, само ако след образуване на наследствената маса
съдът прецени, че запазената им част е нарушена и я възстанови,
постановявайки изричен диспозитив за намаление на дарението със сумата,
необходима за допълване на запазената част.
Решението е отменено.
VI. Процесуалнoправни въпроси
1. Възможно ли е ревандикационен иск да бъде предявен като
частичен:
Решение № 35 от 27.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 6594/2014 г., II г.о.
След изменение на иска и редица уточнения е прието, че ищецът
предявява частичен ревандикационен иск, твърдейки, че е придобил по
приращение идеална част от пететажна жилищна сграда, обосновавайки се,
че сградата е незаконна и част от нея попада в неговия парцел. Сградата е
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в режим на етажна собственост и искът (първоначално срещу ЖСК) е
заведен срещу етажните собственици в сградата.
Първоинстанционният съд отхвърля иска.
Въззивният съд е приел, че искът е недопустим и е обезсилил
решението. Мотивите са това са следните: 1) ревандикационният иск не
може да бъде предявен като частичен; 2) сградата в режим на ЕС не е
самостоятелен обект на право на собственост и предявяването на такъв
ревандикацинен иск е равнозначно на иск за съвкупност от вещи, което е
недопустимо; 3) ищецът твърди, че е съсобственик по приращение, но
предявава иска срещу собствениците в ЕС, а не твърди, че те са другите
съсобственици.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) „Допустима ли е защита на вещни права чрез предявяването на
частичен петиторен иск, респ. допустим ли е ревандикационен иск,
предявен като частичен“;
2) „Кои са надлежните ответници, към които собственикът на
засегнатия имот следва да предяви ревандикационен иск за частта от
сградата, съответстваща на построеното в повече, за която се твърди
че е придобита от него по приращение почл. 92 ЗС когато сградата е
построена от ЖСК и член-кооператорите са снабдени с нотариални
актове и сградата остава в режим на етажна собственост“.
На първия въпрос ВКС отговаря положително. Пояснява, че силата
на пресъдено нещо при частичния иск обхваща основанието, от което са
придобити правата, и техния размер, но няма пречка като частичен да
бъде предявен и петиторен иск – установителен или ревандикация.
„Собственикът – сочи ВКС – разполага с правото на владение, ползване и
разпореждане с вещта, които упражнява изцяло или частично по своя
воля, доколкото в законите не са предвидени ограничения. Правото на
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собственост не е неделимо, тъй като собственикът може да се
разпорежда частично с него, прехвърляйки идеални части на друг правен
субект или самото право да се съпритежава от два или повече правни
субекти. Ограничения на правата на собственика могат да бъдат да
бъдат въвеждани само със закон“.
По втория въпрос ВКС сочи, че индивидуализиращите белези на
спорното право при ревандикацията са: 1) твърденията за юридическия
факт или факти, от които произтича правото на собственост; 2)
индивидуализация на вещта, предмет на това право, 3) субектът, който
упражнява фактическата власт върху тази вещ и 4) петитумът да предаде
владението на собственика. Оттук, ако е налице съсобственост върху
повече от един самостоятелен обект, то всяка отделна вещ, за която
ищецът защитава правото си на собственост е предмет на отделен
ревандикационен иск, който може да бъде предявен самостоятелно или
при условията на обективно съединяване. Пасивната легитимация по всеки
от исковете следва от твърдението кой от съсобствениците упражнява
фактическата власт върху конкретния имот. „Следователно – заключава
ВКС – в случаите, когато сграда в режим на етажна собственост е
построена отчасти върху чужд имот и собственикът на този имот
претендира, че по приращение идеална част от сградата е станала
негова собственост, същият по същество твърди, че е съсобственик във
всеки от самостоятелните обекти в тази сграда и съответно надлежни
ответници по всеки от исковете са лица, владеещи съответния
самостоятелен обект в сградата в режим на етажна собственост.
Самата сграда не се съпритежава от отделните етажни собственици,
нито съставлява отделен и обособен обект на вещни права, а такъв са
отделните самостоятелни жилищни и нежилищни обекти“.
В съответствие с дадените отговори, ВКС е преценил, че въззивното
решение е неправилно по отношение на заключението за недопустимост на
частичния иск, но е правилно по отношение на това, че искът не е насочен
срещу самостоятелен обект, който да се съпритежава от ищеца и
ответниците.
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Решението е оставено в сила.
2. За въвеждането на ново придобивно основание и пределите на
силата на пресъдено нещо:
Решение № 2 от 3.02.2015 г. на ВКС по гр. д. № 5004/2014 г., I г.о.
Искът е за делба на имот, реституиран по реда на ЗВСОНИ. Твърди
се, че имотът е бил одържавен по силата на ЗНЧИМП от събирателно
дружество със съдружници – наследодатели на страните по делото.
Ответниците по иска за делба твърдят, че въпросът за наличието на
съсобственост е вече решен с влязло в сила съдебно решение.
Те визират предходно дело за делба, в което районният съд е
отхвърлил иск на наследодателите на настоящите ищци срещу настоящите
ответници. Районният съд с влязло в сила решение е постановил, че не е
налице съсобственост между страните.
В настоящото производство районният съд също отхвърля иска.
Въззивният съд обезсилва решението като недопустимо и
прекратява делото с мотива, че между същите страни вече е постановено
решение, ползващо се със сила на пресъдено нещо.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „налице ли е
обективен и субективен идентитет между предявените искове за делба
между едни и същи страни за едни и същи имоти, когато страните се
позовават на различно придобивно основание за възникване на
съсобствеността“.
По поставения въпрос ВКС посочва, че „зачитането на силата на
пресъдено нещо предпоставя пълно тъждество, както на страните,
така и на предмета. Само в този случай страните изгубват правото си
на иск относно правото, предмет на силата на пресъдено нещо, и
разрешеният спор не може да бъде пререшаван (чл. 299, ал. 1 ГПК)“.
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В конкретния случай ВКС е преценил, че липсва такова пълно
тъждество. Доводът е, че в настоящото дело ищците са се позовали както
на придобивно основание договор за дарение, така и на възстановяване на
собствеността по ЗВСОНИ, но като наследници на съдружниците в
събирателното дружество. В отлика, в предходното производство,
позоваването е на придобитите права на наследодателите „като физически
лица“. ВКС посочва, че е направено „позоваване на различен
правопораждащ факт, който не е бил въведен като придобивно основание
и не е станал предмет на разглеждане по гр.д..... (предходното дело – б.м.
– Д. Н.). По това придобивно основание не е формирана сила на пресъдено
нещо, защото то не е тъждествено с основанието, по което е формирана
такава“.
Решението на въззивния съд е отменено и делото е върнато за ново
разглеждане.
3. Когато първоинстанционният
възражението е преклудирано:

съд

неправилно

реши,

че

Решение № 18 от 3.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4619/2014 г., I г.о.
В делбен процес е направено възражение за нищожност поради
симулация. Представено е обратно писмо и е поискано събирането на
гласни доказателствени средства. Тъй отговорът на исковата молба е даден
след срока по чл. 131 ГПК, районният съд е преценил, че това възражение
е преклудирано. Свидетели по този въпрос не са разпитвани. Делбата е
допусната, без да се вземе предвид възражението и съответно
последствията от евентуалното му уважаване.
Въззивният съд е приел, че първоинстанционният е допуснал
съществено процесуално нарушение (в делбено производство преклузията
по въпросите в чл. 342 ГПК настъпва с приключването на първото по
делото заседание). Решението обаче е потвърдено: въззивният съд е счел,
че представеното обратно писмо не е достатъчно доказателство, а следва
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да бъдат разпитани свидетели. Свидетели обаче са искани пред районния
съд, не и пред въззивния, който „нито дължи даване на указания за
възможността за посочване на относими за делото доказателства, нито
може служебно да допусне гласни доказателства“. Поради това
възражението е счетено за своевременно направено, но недоказано.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса:
„Ако първоинстанционният съд е приел за несвоевременни
възражения, въведени с отговора по исковата молба, който е постъпил
преди първото съдебно заседание в производството за делба, следва ли
въззивният съд, приемайки възраженията за своевременни да допусне
поисканите с отговора на исковата молба доказателства, без подобно
искане да е направено във въззивната жалба?”
ВКС обаче не дава ясен отговор на поставения въпрос. Вместо това
подробно са обсъдени особеностите на преклузията по чл. 342 ГПК. След
това посочва, че поради допуснатото нарушение на съдопроизводствените
правила – изводът за ранната преклузия – е налице основание по чл. 281, т.
3 ГПК за отмяна на решението и връщане на друг състав на въззивния съд
за произнасяне по същество.
4. Недопустимо е датата на изселването да се определя по реда на чл.
542, ал. 1 ГПК:
Решение № 15 от 3.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3377/2014 г., III г.о.
Подадена е молба за установяване на факта, че молителят се е
изселил в държавата Израел през м.11.1948 г., и че в общинските регистри
погрешно е вписано изселването му през 1952 г. Правният интерес е
обоснован с обстоятелството, че в този случай той няма да е загубил
българско гражданство - съгласно т. 1 от Заповед № 10-03-259 от
03.11.1997 г. на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция
всички лица, независимо от народността им, напуснали България през
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периода 29.03.1948 г. – 22.11.1950 г. не са загубили българското си
гражданство, съгласно чл. 6, ал.2 от Закона за българското гражданство
(отм.).
Молбата е квалифицирана по чл. 547 вр. чл. 542, ал.1 ГПК.
Първоинстанционният съд приема за установен факта на
изселването на посочената дата, но отхвърля молбата за установяване на
грешка в регистрите, приемайки, че вписването е за други обстоятелства
(сведение за изселване и заличаване на партидата).
Въззивният съд потвърждава решението.
Обжалва Министерство на правосъдието.

Касационното обжалване е допуснато по въпроса „допустимо ли е
по реда на чл. 542 ГПК да се установява датата на изселване на лице от
страната с оглед издадена Заповед № ЛС-03-259 от 03.11.1997 г. на
Министъра на правосъдието във връзка с режима за установяване на
наличието на българско гражданство на лица, които постоянно
пребивават в чужбина или са се завърнали в страната“.
По поставения въпрос ВСК посочва, че производството по чл. 542
ГПК касае само юридически факти с правно значение, за които е
задължително съставянето на официални свидетелстващи документи, ако
те не са съставени и не могат да бъдат съставени, или макар да са съставени
са унищожени или загубени, без да има възможност да бъдат възстановени
от компетентния орган. Изрично се сочи, че производството по чл. 542 ГПК
е недопустимо, ако законът предвижда друг ред за установяване на
съответния факт. Съдът основава посоченото разрешение на приетото в
Решение № 362 от 7.01.2013 г. на ВКС по гр.д. № 74/2012 г., III г.о.;
Решение № 460 от 15.11.2011 г. на ВКС по гр.д. № 912/2011 г., IV г.о.;
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Определение № 310 от 8.05.2014 г. на ВКС по ч.гр.д. № 2396/2014 г., III
г.о.; Определение № 94 от 31.01.2013 г. на ВКС по ч.гр.д. № 31/2013 г.,
III г.о.
По същество ВКС, след като изследва действащите към 1948 г.
норми, посочва, че „в регистъра за населението не се вписва датата на
изселване на лицето, респ. семейството, и такова изискване за вписване
не се предвижда”. А след като не се предвижда, не може да се установява
и в охранително производство.
На следващо място е счетено, че молителят не е доказал правния си
интерес – липсват доказателства по делото за проведено производство пред
Министерство на правосъдието за установяване датата на напускане на
страната, във връзка с цитираната Заповед № 10-03-259/03.11.1997 г. на
МППЕ.
Въззивното решение е обезсилено и делото е прекратено.

5. За допускането на доказателства по реда на чл. 266, ал.3 ГПК:
Решение № 3 от 24.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3770/2014 г., III г.о.
Въззивният съд е допуснал представено с въззивната жалба доказателство
(протокол с решение за съкращаване на щата) по съображение, че липсва
доклад от първоинстанционния съд. Жалбата обаче не съдържа оплакване
в тази насока (Информацията е взета от самото касационно решение, което
се позовава на съдебния протокол, съответно, жалбата).
Касационното обжалване е допуснато по въпросите: „Какви са
правомощията на въззивната инстанция, когато докладът по чл. 146
ГПК на първоинстационния съд е непълен и/или неточен и може ли
въззивният съд да допуска доказателства по реда на чл. 266, ал. 3
ГПК, ако не е сезиран с такова оплакване“.
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ВКС е счел, че по този въпрос е налице противоречие с т. 2 от
Тълкувателно решение № 1 от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк.д. № 1/2013
г., ОСГТК.
Според това решение „Въззивният съд не следи служебно за
допуснати от първата инстанция процесуални нарушения при докладване
на делото. В случай че въззивната жалба съдържа обосновано оплакване
за
допуснати
от
първоинстанционния
съд
нарушения
на
съдопроизводствените правила във връзка с доклада, въззивният съд
дължи даване на указания до страните относно възможността да
предприемат тези процесуални действия по посочване на относими за
делото доказателства, които са пропуснали да извършат в първата
инстанция поради отсъствие, непълнота или неточност на доклада и
дадените указания”.
Решението на въззивния съд е отменено.
6. Съдът е длъжен да изложи мотиви по всички възражения на
страните и да обсъди всички събрани доказателства:
Решение № 27 от 2.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4265/2014 г., IV г.о.
Пълномощник е отдал под наем на жена си и дъщеря си недвижими
имоти за наемни цени, значително по-ниски от пазарните.
Предявени са няколко иска (чл. 26, ал. 1, пр. 2 ЗЗД, чл. 26, ал. 1, пр.
3 ЗЗД, чл. 40, чл. 42 ЗЗД).
Първоинстанционният съд е уважил иска по чл. 40 ЗЗД.
Въззивният съд е отменил решението, посочвайки, че към момента
на сключване на договорите пълномощникът е бил надлежно „надлежно
упълномощен и му е предоставена възможност да договори свободно
наемни цени, а в договорите съществува клауза за предоговаряне на
цената“, както и че „по делото липсват каквито и да било доказателства
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за намерението и споразумяване във вреда на ищеца със сключването на
процесните договори“.
Касационното обжалване е допуснато поради противоречие с
практиката на ВКС по процесуални въпроси, свързани „със задължението
на съда да изложи собствени мотиви по всички възражения на страните,
както и да обсъди всички доказателства по делото във връзка с
възраженията и доводите на страните, относими към правния спор“.
По тези въпроси ВКС посочва, че „съдът е длъжен да изложи
мотиви по всички възражения на страните, направени във връзка с правни
доводи, от които черпят своите права, както и събраните по искания на
страните доказателства във връзка с техните доводи. Преценката на
всички правно релевантни факти, от които произтича спорното право,
както и обсъждането на всички събрани по надлежния процесуален ред
доказателства във връзка с тези факти, съдът следва да отрази в
мотивите си, като посочи въз основа на кои доказателства намира едни
факти за установени, други за неустановени. Тази преценка на съда
произтича от изискването на чл. 12 ГПК и чл. 235 ГПК“. ВКС посочва
„трайната и постоянна съдебна практика“ по чл. 290 ГПК в тази посока:
Решение № 331 от 19.05.2010 г. на ВКС по гр.д. № 257/2009 г., IV г.о.,
Решение № 217 от 9.06.2011 г. на ВКС по гр.д. № 761/2010 г., IV г.о.,
Решение № 700 от 28.10.2010 г. на ВКС по гр.д. № 91/2010 г., IV г.о.
В конкретния случай ВКС е приел, че въззивният съд не е обсъдил
доводите на касатора по отношение размера на наемните цени и
експертизата, извършена по негово искане.
По същество ВКС обсъжда проблемите, свързани с приложението на
чл. 40 ЗЗД и релевантната съдебна практика. Посочва, че преценката дали
договорът е извършен във вреда на упълномощителя следва да се се
извърши при „отчитане на всички обстоятелства, свързани с
интересите на представлявания и мотивите на представителя да го
сключи, т.е да се изследва дали предоставените представителни права не
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са упражнени превратно и неизгодна ли е наемната цена с оглед
предоставената свобода на договаряне“. На следващо място, следва да се
изясни дали е било налице споразумяване между „упълномощителя и
третото лице във вреда на представлявания, установено ли е намерение
за увреждане на пълномощника и третото лице“ (тук мотивите са неясни:
според мен, следва да се чете: „упълномощения“ вместо
„упълномощителя”, а предлогът „на“ се отнася към думата „намерение“ (не
увреждането е на пълномощника и третото лице, а намерението за
увреждане на упълномощителя е тяхно, бел. Д. Н.). Тежеста за доказване
на споразумяването във вреда на упълномощителя е за него. Косвени
доказателства могат да бъдат родствени връзки между пълномощника и
третото лице, обратно прехвърляне на собственост от третото лице на
пълномощника и други. Посочва се в подкрепа Решение № 586 от
1.11.2010 г. на ВКС по гр д. № 853/2009 г., IV г.о.
Според ВКС в случая следва да се приемат като косвени
доказателства за знанието за увреждане близката роднинска връзка, както
и съдържащите се по делото признания относно „мотива за сключването
на наемните договори - преотдаване под наем на други лица и реализиране
на печалба от разликата в наемните цени“. Този факт – посочва ВКС –
„сам по себе си е достатъчен, за да се направи извод, че както
наемателите по наемните договори, така и пълномощникът на
наемодателя са знаели за ниската наемна цена, като въпреки това са
сключили наемните договори. Съзнателното отношение към факта, че
наемната цена е по-ниска от пазарната такава, води до извод, че
представителят и третите лица са знаели за това, че договарят във
вреда на представлявания, доколкото тази вреда за него се изразява в
договорения по-нисък наем, който последния ще следва да получава по
договорите за наем. Налице са двата правопораждащи факта на
хипотезата на чл. 40 ЗЗД – договор, сключен във вреда на
представлявания, както и споразумяване между представителя и
третото лице във вреда на представлявания“.
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ВКС посочва още, че е неморално „пълномощникът да уговаря в
голяма степен по-ниска стойност на наемната цена на имоти,
договаряйки със свои родственици, макар наличието на пълномощно от
собственика на имотите да сключи сделката да е с уговорката „на цена,
каквато намери за добре“. Нарушението на добрите нрави е налице при
нееквивалентност на престациите, в който случай сделката ще бъде
нищожна – поради нарушаването на задълженията на представителя да
действа в интерес на представлявания (основен принцип в техните
отношения). Посочва се „трайна и последователна съдебна практика“:
Решениe № 1444 от 4.11.1999 г. на ВКС по гр.д. № 753/99 г., V г.о.,
Решение № 615 от 15.10.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1208/2009 г., III г.о.,
Решение № 160/14.03.2006 г. на ВКС по гр.д. № 325/2004 г., II г.о.;
Решение. № 597/28.05.2008 г. на ВКС по гр.д. № 2365/2007 г., I г.о.
Решението е отменено и исковете са уважени.

7. За „изненадата“ в мотивите:
Решение № 276 от 24.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 519/2014 г., III г.о.
През 1987 г. е отчужден имот за изграждане на жилищен блок. Със
заповедта по чл. 103, ал. 1 ЗТСУ (отм.) е предоставен като обезщетение
друг недвижим имот (жилище). Имотът е предаден от общината през 2002
г.
При тази фактическа обстановка, обезщетените собственици
предявяват искове за присъждане на обезщетение за имуществени вреди
(чл. 49 ЗЗД), причинени от служители на ответника (общината) пропуснати ползи от неполучени граждански плодове от имот,
предоставен в обезщетение срещу отчужден собствен имот, както и
законната лихва (чл. 86 ЗЗД). Искането е за вреди в размер на пазарния
наем на жилище, аналогично на това, с което ищците са обезщетени.
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Първата инстанция отхвърля иска. Въззивната потвърждава
решението, като излага мотиви, по отношение на които (според мотивите
на разглежданото решение на ВКС) не е дадена възможност на страните да
изразят становище.
Касационното обжалване е допуснато по следния въпрос: „Може ли
въззивният съд, без да изследва становището на страните, без да отдели
спорното от безспорното, без да даде указания на страните да дадат
своето становище по въведените от него нови предели на предмета на
доказване от ищеца, да се произнесе с въззивното решение, като го
„изненада“ с мотивите си“.
По поставения въпрос ВКС счита, че въззивният съд не може да постанови
акта си въз основа на мотиви, по които не е предоставил възможност на
страните да изразят своите становищата. Така е споделено приетото в
Решение № 176 от 8.06.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1281/2010 г., III г.о.:
„Въззивният съд не може да постанови акта си въз основа на доводи, по
които не е предоставил възможност на страните да изразят
становищата си. При положение, че по спорен въпрос по делото са
ангажирани доказателства той не може процесуално да изненада
страните, давайки разрешение, което нито е въвеждано, нито е
обсъждано от тях“.
По същество ВКС е приел, че освен горното нарушение на
съдопроизводствените правила, е налице още необоснованост и
неправилност. Исковете са счетени за основателни: макар собствеността
върху даденото като обезщетение жилище да се придобива по силата на
самата заповед по чл. 103 ЗТСУ (отм.) (издадена още през 1987 г.),
предаването е извършено през 2002 г., и ВКС е счел, че „претендираните
вреди са доказани, тъй като за процесния период от време ищците не са
получили имотно обезщетение – посочения в заповедта по чл. 100 ЗТСУ
(отм.) апартамент и не са могли да реализират посочения вид доходи от
него“.
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Решението е отменено и общината е осъдена да заплати
обезщетение, изчислено съобразно приета и неоспорена експертиза по
делото за средния пазарен наем за периода и изтеклата законна лихва.
8. Издаване на дубликат от изпълнителен лист след осъществен въвод,
архивиране и унищожаване на изпълнителното дело и изтекли повече
от 5 години:
Решение № 291 от 25.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2988/2014 г., III г.о.
През 1978 г. успешно е проведен ревандикационен иск и на базата
на съдебното решение ищците са въведени в процесния имот през 1987 г.
Изпълнителното дело е архивирано и унищожено.
Подадена е молба за издаване на дубликат на изпълнителния лист,
предвид отнето владение от длъжника.
Длъжникът възразява, че давността е изтекла и е погасено
„изпълнителното производство като правоотношение“.
Молбата е уважена. Въззивният съд потвърждава решението.
Възражението за давност не е уважено, защото не се касае за парично
вземане, а за процедура по издаване на изпълнителен лист, „което не е
свързано с изтичане на давностен срок“.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „може ли да се
издава дубликат от изгубен изпълнителен лист, след като е осъществено
принудително изпълнение въз основа на първоначалния изпълнителен лист
по изпълнително дело, предвид отнето владение, ако изпълнителното дело
е прекратено и архивирано и са изтекли повече от пет години, което
обстоятелство ответникът в производството изтъква по реда на
възражението, съгласно чл. 409, ал. 3 ГПК“.
По поставения въпрос ВКС, след като анализира характера на
обстоятелствата по чл. 409, ал. 3 ГПК, които могат да бъдат изтъкнати от
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длъжника, посочва, че правото на собственост не се погасява по давност.
Когато длъжникът е осъден да върне отнето владение, той не може да
противопостави не само погасителна, но и придобивна давност, защото,
след като е осъден да предаде владението, той е вече само държател.
Останалите възражения са на негово разположение, но ако длъжник по
изпълнителен лист за предаване на владението основава възражението си
на това, че вече е претърпял принудително отстраняване в изпълнително
производство, изтеклият период след прекратяване на изпълнителното
дело е без значение, ако този длъжник или негов правоприемник е в имота,
без да сочи правно основание. Посочва се, че „когато извадено от
владение лице по какъвто и да е начин самоволно си го възвърне, съдебният
изпълнител по искане на взискателя отново го изважда, което
правомощие не е ограничено със срок, съответно обуславя интереса от
защита чрез принудително изпълнение, при вече прекратено
изпълнително производство включително. Ето защо в този случай, ако
изпълнителният лист за предаване владението на имот е изгубен или
унищожен, давността на задължението не препятства издаването на
дубликат на същото изпълнително основание (навсякъде курсивът мой –
Д. Н.)“.
Решението е оставено в сила.
9. Въззивният съд е длъжен да изложи собствени мотиви по спора,
дори и когато препраща към тези на първоинстанционния:
Решение № 40 от 4.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4297/2014 г., IV г.о.
Подаден е установителен иск за установяване на престъпно
обстоятелство (измама). Въззивният съд е потвърдил отхвърлителното
решение на първоинстанционния като направо е препратил към неговите
мотиви („При тази фактическа обстановка, не може да бъде направен
друг извод, различен от този, посочен в обжалваното решение“ – цит. по
въззивното решение).
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Касационното обжалване е допуснато поради противоречието на
въззивното решение с практиката на ВКС по въпросите за „задължението
на въззивния съд да изложи собствени мотиви по спора, въведен с
въззивната жалба, да обсъди събраните по делото доказателства във
връзка с тези доводи, да определи предмета на спора и относимите към
него факти, като обсъди събраните в тази насока доказателства от
страните“.
Посочват се Решение № 324 от 22.04.2010 г. на ВКС по гр.д. №
1413/2009 г., IV г.о., Решение № 422 от 3.06.2010 г. на ВКС по гр.д. №
805/2009 г., I г.о., Решение № 217 от 9.06.2011 г. на ВКС по гр.д. №
761/2010 г., IV г.о.
ВКС споделя практиката в тези решения, посочвайки, че въззивният
съд „е длъжен да изложи собствени доводи във връзка както с наведените
във въззивната жалба доводи за неправилност на съдебното решение,
така и да обсъди доказателствата, събрани по надлежния процесуален
ред във връзка с доводите на въззивника във въззивната жалба.
Процесуалната възможност за препращането към мотивите на
първоинстанционния съд не освобождава въззивния съд да се произнесе и
да формира собствени изводи по доводите за неправилност, изложени от
въззивника във въззивната жалба“.
Прието е, че се касае за съществено нарушение на процесуалните
правила, решението е отменено и върнато за ново разглеждане от друг
състав на въззивния съд.
10. Въззивният съд проверява редовността само на тези процесуални
действия на първоинстанционния съд, които са посочени изрично във
въззивната жалба или отговора. Неподписването на съдебния
протокол не е нарушение на съдопроизводствените правила:
Решение № 12 от 19.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2429/2014 г., IV г.о.
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Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1) „За правомощието на въззивния съд да се произнесе по наличието на
съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което не е
посочено във въззивната жалба и не е обсъдено от страните“;
2) „Съществено нарушение на съдопроизводствените правила ли е
неподписването на съдебния протокол от съдията и как може да бъде
отстранен този пропуск“.
По първия въпрос ВКС счита, че въззивният съд „може да провери
редовността само тези процесуални действия на съда и страните в
първоинстанционното производство, които са изрично посочени във
въззивните жалби или в отговорите на въззивните жалби. От това
правило няма изключения. При липса на оплаквания за съществени
нарушения на съдопроизводствените правила, въззивният съд е длъжен да
зачете
всички
съдопроизводствени
действия,
които
първоинстанционният съд е зачел и да приеме за ненадлежно извършени
всички съдопроизводствени действия, които първоинастнионният съд не
е зачел“.
По втория въпрос ВКС намира, че „неподписването на съдебния протокол
от съдията не е нарушение на съдопроизводствените правила, а
канцеларски пропуск, който може да бъде отстранен винаги: по
инициатива на съдията, на канцеларията, на по-горния съд, и след като
някоя от страните се е позовала на този пропуск. Ако пропускът е
установен толкова късно, че вече е невъзможно съдията да подпише
протокола, в него се отбелязва причината за невъзможността, като
протоколът се подписва от старшия член на състава или друго
длъжностно лице, което е компетентно да удостовери причината за
невъзможността“.
11. По някои въпроси на необходимото другарство:
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Решение № 5 от 5.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3905/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: Имат ли
качеството на необходими другари в производство по иск с правно
основание чл. 124, ал. 5 ГПК
(установяване на престъпно
обстоятелство) заинтересуваните лица в производство по оспорване на
административни актове, когато ответник по гражданския иск е вещо
лице, дало заключение в административното дело, при твърдение че е
извършило престъпление по чл. 291, ал. 2 НК (непредпазливо даване на
невярно заключение и следва ли да бъдат конституирани тези лица в
гражданското дело.
ВКС посочва, че не са необходими другари в гражданския процес
конституираните като заинтересовани страни лица в административен
процес.
12. Касационно основание е както произнасянето на въззивния съд по
непредявено оплакване, така и непроизнасянето по предявено
оплакване:
Решение № 33 от 19.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3050/2014 г., IV г.о.
Тъй като фокусът е върху гражданскоправен проблем, читателят може да
намери това решение в първата част на прегледа за месец февруари,
публикуван в сайта на 26 април 2015 г., т. 4: „По проблемите на сделките
на разпореждане, извършени от деца“.
13. Докладът на делото е от особено значение за постановяване на
правилно и съобразено с обективната фактическа действителност
решение по материалноправния спор
Решение № 63 от 24.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4054/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „за правомощията на
въззивния съд при разрешаване на материалноправния спор, без да е указал
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на страните да посочат относими доказателства по спора и при
неправилно
разпределена
доказателствена
тежест
от
първоинстанционния съд, заявена чрез оплакване във въззивната жалба“.
Основавайки се на приетото в т. 2 на Тълкувателно решение № 1 от
9.12.2013 г. на ВКС по тълк.д. № 1/2013 г., ОСГТК, ВКС посочва, че
„докладът на делото е от особено значение за постановяване на правилно
и съобразено с обективната фактическа действителност решение по
материалноправния спор. Докладът е насочен да ориентира страните
при упражняване на техните процесуални права. Регламентацията на
дължимите от съда процесуални действия по докладване на делото е
императивна и пропускът на първоинстанционния съд да извърши доклад,
респективно извършването на непълен или неточен доклад, следва да се
квалифицира като нарушение на съдопроизводствените правила. Прието
е (в цит. ТР – б.м. – Д. Н.), че въззивният съд в посочения случай дължи
единствено даване на указания до страните относно възможността да
предприемат тези процесуални действия по посочване на относими за
делото доказателства, които са пропуснали да извършат в първата
инстанция поради отсъствие, непълнота или неточност на доклада и
дадените указания, което по смисъла на чл. 266, ал. 3 ГПК е извинителна
причина за допускането на тези доказателства за първи път във
въззивното производство“.
14. По отношение на диспозитива, който дължи съдът в хипотезата на
чл. 76 ЗН:
Решение № 35 от 24.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5675/2014 г., I г.о.
В делбено производство (фаза на допускане) е уважен иск по чл. 76
ЗН (относителна недействителност на разпоредителна сделка с
наследствена вещ между сънаследник и трето лице). В производството
пред първата инстанция приобретателят не е бил конституиран. Същият е
конституиран като главна страна пред възивната инстанция, но в
диспозитива на въззивното решение няма произнасяне по отношение на
Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК …

него. Това въззивно решение не е било допуснато до касационно
обжалване, а в определението за недопускане ВКС постановява делото да
се върне на второинстанционния съд за произнасяне по направено искане
за допълване на решението (евентуално за поправка на фактическа грешка)
„досежно правата на Н.П.С.“ (приобретателя).
Въззивният съд постановява решение за поправка на ЯФГ поради
противоречие между мотиви и диспозитив. Прието е, че в диспозитива
трябва да се чете че „настоящото решение е постановено с участието на
Н. П. С. в качеството му на конституирана страна в процеса“ (цит. по
кас. реш., бел. моя, Д. Н.).
Касационно обжалване е допуснато за проверка на валидността и
допустимостта на обжалваното решение за поправка на очевидна
фактическа грешка предвид формулираният диспозитив.
ВКС посочва, че приобретателят не е конституиран като трето лицепомагач, в какъвто случай би бил адекватен формулирания диспозитив, а
като главна страна по искането по чл. 76 ЗН, като приобретател по сделка
с наследствения имот. Преценката за наличие на явна фактическа грешка
е правилна; но неправилно и в нарушение на чл. 76 ЗН не е формулиран
кореспондиращ на този извод диспозитив. При предявен иск или
възражение по чл. 76 ЗС, съгласно приетото в т. 2 на Тълкувателно
решение № 1 от 19.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1/2004 г., ОСГК, следва
да се конституира преобретателят като главна страна. По отношение на
него – сочи ВКС – „задължително с отделен диспозитив следва да бъде
обявена относителната недействителност на сделката, за да бъде
обвързан от силата на пресъдено нещо на решението за допускане до
делба“. Посочва се още, че постановяването на отделен диспозитив за
обявяване на сделката за относително недействителна се налага и за
формиране сила на пресъдено нещо в отношения между страните по нея и
за реализиране правата на преобретателя, ако имотът се падне в дял на
наследника-прехвърлител. Тогава,
ако имотът се разпредели със
съдебното решение по извършване на делбата в дял на прехвърлителя,
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преобретателят „запазва правото на собственост върху него на основание
нормата на чл. 76 ЗН и влезлите в сила решения за допускане и извършване
на делбата“. ВКС се опира на приетото в Решение № 21 от 15.05.2013 г.
на ВКС по гр.д. № 741/2012 г., II г.о. и Решение № 160 от 30.03.2011 г.
на ВКС по гр.д. № 333/2010 г., I г.о.
На базата на горното ВКС приема, че след като постановеният
диспозитив от възивния съд не кореспондира на данните по делото
(приобретателят не е трето лице), а същевременно „не разпорежда на
практика нищо като резултат и същевременно е останало
противоречието между мотиви и диспозитив“, решението следва да се
прогласи за нищожно и делото да се върне на възивната инстанция за
произнасяне по констатираната очевидна фактическа грешка.
15. Решението не се ползва със сила на пресъдено нещо по отношение
на праводателя:
Решение № 11 от 27.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4854/2014 г., I г.о.
Заведени са ревандикационен и негаторен иск по отношение на
недвижи имот. Ищцата М е прехвърлила имота на сина си К, като си е
запазила право на ползване. Между К и ответника Л вече е разглеждан
негаторен иск с влязло в сила решение. По–късно влиза в сила друго
решение по дело между К и М, като с него е установена абсолютната
привидност на сделката по прехвърляне на имота. В хода на въззивното
производство ищецът М умира и се замества именно от сина си К.
Първоинстанционният съд е отхвърлил исковете.
Въззивният съд е преценил, че решението по предходния негаторен
иск, като иск за собственост (делото между К и Л) обвързва със сила на
пресъдено нещо настоящите страни, защото „Това решение е източник на
сила на пресъдено нещо (СПН) за правото на собственост между
страните за помещението в предмета на решението, поради което и
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възраженията срещу това право са преклудирани. Преклудиращото
действие на СПН, което се отнася и за ответника по уважен иск, почива
на принципа, че съдебно признатото право не може да бъде оспорвано по
исков ред въз основа на факти, съществували по време на висящия процес,
т. е. преклудира се всеки факт, на който се основава искане да се
установи, че към деня на приключване на устните състезания пред
инстанцията по същество, съдебно признатото право не съществува с
белезите, които съдът е установил“. Искът по чл. 108 ЗС е счетен за
недопустим, а оттам и негаторния за неоснователен „поради недоказана
материалноправна легитимация“. Решението на първата инстанция е
частично обезсилено.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „Дали влязлото в
сила съдебно решение разпростира пределите си и върху лице, което не е
било страна по него, нито правоприемник на страна, а е било праводател
на страна“.
В отговора си ВКС посочва, че съдебните решения са задължителни
за страните и техните наследници и правоприемници. Това правило е
изчерпателно и не включва праводателите.
В конкретния случай ВКС посочва, че ищцата М е праводател на К и
не е обвързана от СПН на решението между К и Л. Това важи и след
смъртта й, когато К я замества в процеса – защото смъртта и наследяването
са нови юридически факти.
Въззивното решение е отменено
разглеждане.

и делото е върнато за ново

16. Този, който поддържа, че е собственик на имот, обект на
принудително изпълнение (въвод), не може да се защити с
отрицателния установителен иск по чл. 440 ГПК, а с иск за
собственост:
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Решение № 30 от 27.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4006/2014 г., I г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „разполага ли
третото лице, което твърди че е собственик на имот, срещу който е
насочено принудително изпълнение чрез въвод във владение, със защитата
срещу изпълнението по исков ред по чл. 440 ГПК - с отрицателен
установителен иск“.
По поставения въпрос ВКС посочва, че „Третото лице, което
поддържа, че е собственик на имот, срещу който е започнато
предприето принудително изпълнение чрез въвод във владение, не може да
защити претендираното от него право чрез отрицателен установителен
иск по чл. 440 ГПК. Когато не е упражнило способите за защита по чл.
523, ал. 2 и чл. 524 ГПК, то може да се защити чрез предявяване на иск за
собственост“.
17. В хипотезата на чл. 524 ГПК липсва правен интерес от иск, който
не е насочен към разрешаване на спора между третото лице, заварено
в имота, и взискателя:
Решение № 32 от 26.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 6048/2014 г., II г.о.
Уважен е негаторен иск (чл. 109 ЗС) за премахване на извършен
строеж. Ищецът по него и ответниците били са съсобственици. В хода на
принудителното изпълнение е подаден иск от трето лице – правоприемник
на ответниците, че последните не са собственици на имота.Третото лице
твърди, че е във владение в имота още преди завеждане на негаторния иск.
Искът е квалифициран от първоинстанционния съд като такъв по чл. 440
ГПК вр. 524 ГПК (отрицателен установителен иск, че имуществото не е на
длъжника, предявен след молба за спиране) и е уважен.
Въззивният съд споделя правната квалификация, но счита, че
липсва правен интерес от подаването на този иск. Сочи, че в случая следва
да бъде подаден положителен установителен иск за собственост, да бъдат
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обжалвани действията на съдебния изпълнител или да бъде предявен
владелчески иск. Първоинстанционното решение е обезсилено.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: дали е налице
правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск, че
длъжниците по изпълнително дело, осъдени премахнат извършени СМР,
не са собственици на обекта, чието премахване е необходимо за
изпълнение на влязлото в сила решение.
На поставения въпрос ВКС дава отрицателен отговор. В мотивите
е изтъкнато, че наличието на правен интерес от предявяването на
установителен иск е обусловено от вида на действията, посредством които
се застрашава упражняването или се оспорва правото на ищеца. Съдебното
решение по такъв иск следва да разреши окончателно със сила на
пресъдено нещо възникналия между страните правен спор и по този начин
да преустанови както правния спор, така и нежеланото поведение на
страната, която неоснователно оспорва правата на другата страна. Тази
преценка се извършва и при установителен иск, предявен при условията на
чл. 524 ГПК. Този иск може да бъде както положителен, така и отрицателен
установителен, „тъй като както когато се установи, че правата на
третото лице изключват правата на взискателя, така и когато се
установи, че взискателят не притежава права, противопоставими на
третото лице, ще се разреши правния спор, а именно, че взискателят не
може да реализира правото си по принудителното изпълнение чрез
действия, засягащи имота, предмет на спора”. Следователно – сочи ВКС
– в хипотезата на чл. 524 ГПК липсва правен интерес от иск, който не е
насочен към разрешаване на спора между завареното в имота трето лице и
взискателя.
По същество ВКС приема, че дадената правна квалификация е
неправилна. Посочва, че съгласно утвърдената практика (и дава за пример
Решение № 57 от 16.09.2013 г. на ВКС по т.д. № 929/2011 г., II т.о.)
легитимация за такъв иск притежава „невладеещото трето лице, чиито
права са засегнати от изпълнението и чрез уважаването на който се цели
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предотвратяване на изпълнителното производство върху този имот , т.
е. третото лице ще има нужда, а оттам и интерес от защитата по реда
на чл. 440 ГПК само ако имотът се държи от длъжника и това прави
възможно извършването на надлежно изпълнение спрямо него”. А в
случая ищецът твърди, че е във владение на имота и искът следва да се
квалифицира само по чл. 524 ГПК. Прието е, че поради липсата на
твърдения за факти, обосноваващи защо правата на ищеца изключват
правата на взискателя-съсобственик, който не е прехвърлил правата си,
както и поради несъответствие между обстоятелствена част и петитум,
исковата молба е нередовна.
Решението е обезсилено като недопустимо и върнато за
разглеждане от друг състав на въззивния съд.
18. Когато ответникът фигурира с различни имена, но с еднакъв ЕГН:
Решение № 26 от 26.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5318/2014 г., II г.о.
По иск за делба, в исковата молба и в съдебното решение е посочен
ответникът В.С.Г., а отговор е подало лицето В.С.И.
Касационното обжалване е допуснато за проверка на допустимостта
на решението.
ВКС констатира, че и в трите документа – искова молба,
удостоверение за наследници и отговор на исковата молба е посочено един
и същи ЕГН за ответника с вписани различни фамилии. Според съда
посочването на един и същ единен граждански номер, включително и от
страната, посочена по делото с различни фамилии, е достатъчно основание
да се приеме, че съдебното решение е постановено спрямо надлежна страна
и решението е процесуално допустимо.
VII. Проблеми на правото на Европейския съюз и международното
частно право
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1. Когато решението на съд от друга държава – членка, обвързана от
Хагския протокол от 2007 г., е постановено преди датата на прилагане
на Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета, се прилагат основанията за
отказ по Раздел 2 от Регламента (чл. 24) :

Решение № 32 от 20.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2699/2014 г., III г.о.
С влязло сила решение на словашки съд е присъдена издръжка.
Пред българския съд е подадена молба за признаване и изпълнение
на решението.
Компетентният съд констатира, че решението е издадено преди
датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември
2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването
и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси,
свързани със задължения за издръжка (Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета)
– 18.06.2011 г., но молбата за признаване е след тази дата, и с разпореждане
издава декларация за изпълняемост (изпълнителен лист).
Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета предвижда разлика в
признаването и изпълняемостта на решенията, в зависимост от това дали
те са постановени от съд на държава – членка, обвързана от Хагския
протокол от 2007 или не. В първия случай екзекватурата е изцяло
премахната. Решението се признава без каквато и да е процедура и без
възможност за оспорване, и е изпълняемо без декларация за изпълняемост
(чл.17) – Раздел 1. Във втория случай решението се признава без
процедури, но може да бъде оспорено (чл. 23), и се привежда в изпълнение
по молба на заинтересованото лице (чл. 26) – Раздел 2. В двата раздела са
предвидени различни основания за отказ от изпълнение (чл. 21, съответно
чл. 24) Словакия е обвързана от Протокола, но в този случай се прилага
процедурата по привеждане в изпълнение (Раздел 2), защото съдебното
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решение от словашкия съд е издадено преди датата на прилагане на
Регламента (чл. 75).
Разпореждането е обжалвано с твърдения, предвидени като
основание за отказ от признаване на решението в Раздел 2 (чл. 24) от
Регламента.
Разпореждането е потвърдено от второинстанционния съд, който
счита, че чл. 24 от Регламента (Раздел 2) е неприложим, и изследва само
основанията за отказ по чл. 21 (Раздел 1), като намира, че такива не са
налице.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса какви са
основанията за искане на отказ или спиране на изпълнението на съдебни
решения въз основа на Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета.
ВКС анализира подробно приложението на Регламента в различните
случаи, като разграничава основанията в чл. 21 и чл. 24.
По същество посочва, че в конкретния случай трябва да се изясни
дали са приложими основанията в Раздел 1 или тези Раздел 2. Посочва се,
„следва да се приложи чл. 75, § 2, б. „а“ от Регламента, тъй като
решението е постановено след влизане в сила (30.01.2009 г.), но преди
датата на прилагане на Регламента (18 юни 2011 г.) и процедурата е
тази, която е предвидена в глава IV, раздел II от Регламента“.
Приложими са следователно основанията по чл. 24 от Раздел II от
Регламента, а не тези по чл. 21, както е преценил въззивният съд.
В случая обаче е счетено, че допуснатото нарушение не е довело до
постановяване на неправилно решение, защото възраженията на касатора
не представляват основания по чл. 24 от Регламента, за което ВКС излага
подробни мотиви.
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Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от ТК на ВКС
през м. февруари и март 2015
Васил Петров
[Публикувано на: 19.07.2015 г.]

Бел. от автора: Прегледът обхваща седемнадесет решения,
постановени от състави на Търговската колегия на ВКС през м.02.2015 г. и
м.03.2015 г.
От съображения за прегледност и достъпност прегледът на едно и
също решение, в което се дава отговор едновременно на материалноправни
и процесуални въпроси, се прави на едно място.
Антетките на отделните решения са на автора и не се стремят да
изчерпат въпросите, поставени в съответното решение.
Използвани са общоприети съкращения на наименованията на
нормативни актове, институции и понятия. Курсивите и болдването са на
автора.
Облигационно право на търговците
I. По Закона за задълженията и договорите
1. Непоставянето на предпазен колан от пострадалия при ПТП пътник
в автомобил не означава автоматично наличието на съпричиняване
на вредите
Решение № 205 от 30.03.2015 г. по т.д. № 2976/2013 г., II т.о.
Настъпило е ПТП, при което е пострадала пътничка. Предявен е иск по чл.
288, ал. 1, т. 2, б. „а“ КЗ срещу Гаранционния фонд (който отговаря, когато
ПТП-то е настъпило на територията на страната и е причинено от МПС,
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което обичайно се намира на територията на България и виновният водач
няма сключена задължителна застраховка „гражданска отговорност“ на
автомобилистите).
Въззивният съд в съответствие с уврежданията е намерил, че
дължимото обезщетение на пострадалата за претърпените от нея вреди е
18000 лв., но то следва да се намали с 1/3 на основание чл. 51, ал. 2 ЗЗД,
тъй като тя е пътувала без предпазен колан. Изложил е съображения, че
твърдяното от ответника съпричиняване на увреждането от страна на
ищцата е доказано както от направеното от ищцата извънсъдебно
изявление при осъществения на 09.02.2012 г. преглед от вещото лицемедик, така и от естеството на получените травматични увреждания, които
са съобразени с механизма на удара и констатираните увреди по
автомобила.
Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1
ГПК (противоречие със задължителна съдебна практика) в обжалваната от
ищцата част за разликата над 12000 лв. до 18000 лв. по въпроса за
предпоставките за приложение на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и възможността за
намаляване размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди
при съпричиняване на вредоносния резултат от пострадалия.
Съставът на ВКС продължава вече утвърдената практика на ТК по
чл. 290 ГПК – Решение № 206 от 12.03.2010 г. по т.д. № 35/09 г., ІІ т.о.,
Решение № 98 от 24.06.2013 г. по т.д. № 596/12 г., ІІ т.о., Решение № 151
от 12.11.2010 г. по т.д. № 1140/11 г., ІІ т.о., Решение № 169 от 02.10.2013
г. по т.д. № 1643/12 г., ІІ т.о. Решение № 16 от 04.02.2014 г. по т.д. №
1858/13 г., І т.о. и Решение № 92 от 24.07.2013 г. по т.д. № 540/12 г., І т.о.,
според която, за да бъде намалено на основание чл. 51, ал. 2 ЗЗД
дължимото обезщетение, приносът на пострадалия следва да бъде
надлежно релевиран от застрахователя чрез защитно възражение пред
първоинстанционния съд, и да бъде доказан по категоричен начин при
условията на пълно и главно доказване от страната, която го е въвела.
Изводът за наличие на съпричиняване според ВКС не може да почива на
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предположения, а следва да се основава на доказани по несъмнен начин
конкретни действия или бездействия на пострадалия, с които той
обективно е способствал за вредоносния резултат като е създал условия
или е улеснил неговото настъпване. Само обстоятелството, че
пострадалият при ПТП пътник е пътувал в лек автомобил без поставен
предпазен колан, не се приема от ВКС за достатъчно, за да се приеме за
доказано наличието на съпричиняване на увреждането. В тези случаи
намаляване на обезщетението за вреди на основание чл. 51, ал. 2 ЗЗД е
допустимо само ако са събрани категорични доказателства, че вредите не
биха настъпили или биха били в по-малък обем, ако по време на
произшествието пострадалият е ползвал предпазен колан.
Въззивното решение в обжалваната му част е отменено и делото
решено по същество, като на ищцата са присъдени още 6000 лв. до сумата
от 18000 лв. ВКС е приел, че липсват категорични доказателства, че ищцата
е пътувала без предпазен колан, тъй като не са събрани доказателства
изобщо автомобилът да е имал монтирани предпазни колани на задните
седалки, където е пътувала ищцата, както и доказателства, че дори да е
пътувала с поставен обезопасителен колан, уврежданията биха били в помалък размер. В този смисъл ВКС е преценил, че не е установена причинна
връзка между поведението на пострадалаjd и настъпилото увреждане за
здравето й.
Бележка (В. П.): По това дело пострадалата е направила изявления
пред вещото лице, с което е признала че не е пътувала с предпазен колdн.
В случая ВКС не е коментирал извънсъдебното изявление на пострадалата
пред вещото лице-медик, че е пътувала без колан и по този начин,
изглежда, ВКС отрича процесуалната допустимост на установяването в
процеса на извънсъдебно признание на страна за неизгоден за нея факт
посредством вещо лице. Въпреки че не е допуснато касационно обжалване
по процесуалния въпрос допустимо ли е вещото лице да пресъздава
направени в негово присъствие извънсъдебни изявления на страна по
делото, щеше да бъде особено полезно съставът на ВКС да изложи нарочни
мотиви в казуалната част на решението си по този въпрос, тъй като такива
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случаи съвсем не са редки в практиката. На мен като съдия ми се случи
наскоро именно такава хипотеза: пострадалата при ПТП ищца бе признала
пред вещото лице медик при прегледа, правен за целите на изготвяне на
СМЕ, че е пътувала без поставен предпазен колан. На това „признание“ не
счетох за нужно да се позова в съдебното решение, но фактът на
пътуването без предпазен колан бе установен бездруго по делото.
2. Обезщетение по чл. 59 ЗЗД за ползване от страна на енергийно
дружество на чужди енергийни уредби и съоръжения за целите на
преобразуването и преноса на енергия
Решение № 6 от 02.02.2015 г. по т.д. № 184/2014 г., II т.о.
Делото касае претенция за ползване на далекопровод собственост на
ищеца. Въззивният съд на базата на изслушана по делото СТЕ е приел, че
ответникът енергийно дружество е използвал за пренос от негова страна на
ел. енергия през процесния период през далекопровода на ищеца, без да
има основание за това, и е уважил частично иска. Размерът на
обезщетението е определил съгласно заключението на вещото лице по
наемната цена за съоръжението.
Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1
ГПК (противоречие със задължителна съдебна практика - решение № 179
от 18.05.2011 г. по т.д. 13/2010 г., II т.о.) по жалба на ответника, по
въпроса: на каква база следва да се определи обезщетението за
неоснователно обогатяване до размера, до който ответникът се е
обогатил за сметка на ищеца вследствие ползване на електрически
далекопровод - собственост на ищеца, без да има основание за това.
ВКС приема, че при ползване на енергийни обекти и съоръжения в
тях, собственост на друго лице, за целите на преобразуването и преноса на
електрическа енергия до други потребители, различни от собственика,
когато не е сключен договор за предоставяне на достъп по чл. 117, ал. 7 ЗЕ
и без наличието на друго основание, енергийното дружество следва да
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заплати обезщетение за ползването на енергийните уредби и съоръжения
на техния собственик на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД, което обезщетение
следва да се определи на база приетата от ДКЕВР Методика за
определяне на цените за предоставен достъп на преносно или
разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби
и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и
преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на
преноса на природен газ.
Обжалваното решение е отменено и делото върнато за ново
разглеждане с указания за назначаване на нова експертиза за определяне
на обезщетението на база съответната методика по ал. 7 на чл. 117 ЗЕ в
приложимата ред. към конкретния процесен период.
3. Изпълнение на задължението за сключване на окончателен договор
за прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот от трето
лице, встъпило в дълга на продавача-строител. Разваляне на
предварителен договор без даване на срок за изпълнение с
предупреждение за разваляне.
Решение № 10 от 09.02.2015 г. по т.д. № № 4429/ 2013 г., II т.о.
Предявени са главен иск по чл. 87, ал. 2, пр. 1 ЗЗД вр. чл. 55, ал. 1,
пр. 3 ЗЗД (връщане на престирано по развален договор) и евентуален по чл.
55, ал. 1, пр. 2 ЗЗД (връщане на даденото при неосъществено основание) за
цена на недвижими имоти, платена по два предварителни договора.
Продавачът (ответникът) се е задължил да построи и продаде на купувача
два апартамента, със срок за завършване не по-късно от 01.06.2007 г., който
не е спазен - акт обр. 15 е от 11.02.2009 г., а разрешението за ползване е от
20.07.2009 г., когато строежът е завършен в степен, уговорена от страните.
Ответникът е прехвърлил имотите на 14.01.2010 г. на трето лице, като на
същата дата е сключил договор за встъпване в дълг с това трето лице, което
е поело задължението да прехвърли собствеността на купувача (ищеца).
Ищецът с нотариална покана, връчена на 11.05.2012 г., е заявил, че разваля
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договорите на основание чл. 87, ал. 2 ЗЗД, а ответникът на 28.05.2012 г. е
отговорил на това изявление с готовност за изпълнение, като е посочил, че
престацията не е лична и незаместима и изпълнението от третото лице би
било адекватно на кредиторовия интерес.
Въззивният съд е отхвърлил исковете. Приел е, че строителството се
е забавило не по вина на ответника, а по обективни причини - забава в
изпълнението на законово регламентираните задължения на
водоснабдителното и електроснабдителното предприятия да осигурят
присъединяване на обекта, и съобразно уговореното от договорите - срокът
за построяване автоматично се увеличава с времето на забавата, тъй като
не се касае за „фикс сделка“. Съдът е отхвърлил довода на ищеца, че
изпълнението е станало невъзможно поради прехвърляне собствеността на
имотите на трето лице, тъй като изпълнение е предложено, и то възможно
и от третото лице. Съдът е обосновал, че ищецът е неизправна страна – не
е показал готовност да приеме изпълнението и да плати последната вноска
след получаване на поканите от ответника. Приел е, че извънсъдебното
изявление за разваляне на ищеца не е произвело правни последици.
Отхвърлил е и евентуалния иск по чл. 55, ал. 1, пр. 2 ЗЗД по съображения,
че основанието за плащане са валидно сключените предварителни
договори, като основанието освен осъществено е и съществуващо.
Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1
ГПК (противоречие със задължителна съдебна практика) по релевантните
за делото основни въпроси: за ищеца възникнало ли е правото да развали
предварителните договори за продажба, без да даде подходящ срок за
изпълнение, на основание чл. 87, ал. 2 ЗЗД:
1. поради това, че ответникът е завършил обектите със забава, и
съставлява ли същата негово виновно поведение и
2. поради извършеното от ответника прехвърляне на собствеността
върху имотите на трето лице, с което е сключил договор за встъпване на
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третото лице в дълг, и това разпореждане съставлява ли невъзможност
за изпълнение.
Касационно обжалване е допуснато и на основание чл. 280, ал. 1, т.
3 ГПК (необходимост от развитие на правото или осигуряване на точно
приложение на закона) и по обуславящите въпроси:
1. Разпореждането с правото на собственост върху имотите в полза на
трето лице, с което ответникът е сключил договор за встъпване на
третото лице в дълг, води ли до невъзможност за изпълнение на
задължението на ответника за прехвърляне на собствеността на ищеца
- основание за разваляне по чл. 87, ал. 2 ЗЗД?,
2. Извършеното встъпване в дълг отразява ли се на задълженията, поети
от ответника с предварителния договор?,
3. Задължението за прехвърляне правото на собственост на ищеца от
кого може да се изпълни - от встъпилото в дълг лице или от ответника?,
4. Ищецът може ли да проведе надлежна защита с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД,
когато ответникът е прехвърлил имота на трето лице, с което
ответникът е сключил договор за встъпване в дълг, и срещу кого?.
ВКС е групирал отговорите на посочените въпроси в две групи:
Отговорът на първата група въпроса е, че кредитор, за да развали
предварителния договор на основание чл. 87 ал. 2 ЗЗД, без отправяне на
искане за изпълнение в подходящ срок и да иска връщане на даденото при
отпадане на основанието по чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД, трябва да има надлежно
упражнено право на разваляне поради допуснато от длъжника виновно
неизпълнение, за което длъжникът отговаря. Забавеното завършване на
обектите поради забавено присъединяване към водоснабдителната,
канализационната и електроразпределителната мрежи, когато длъжникът е
доказал по делото, че то не е по негова вина, тъй като е изпълнил своите
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задължения във връзка с присъединяването, е забавено изпълнение не по
вина на продавача, а по причини, които не зависят от него, и дава
основание с времето на забавата по тези причини да се удължи срокът за
построяване на обекта, когато това е уговорено в договора. В този смисъл
са цитирани и постановените от ВКС на основание чл. 290 ГПК Решение
№ 203 от 30.01.2012 г. по т.д. №116/2011 г., ІІ т.о. и Решение № 100 от
03.07.2012 г. по т.д. № 307/ 2011 г., ІІ т.о., също Решение № 267 от
28.07.2010 г. по т.д. № 69/2010 г. на ОС-Бургас и Решение № 163 от
07.06.2010 г. по т.д. № 413/2009 г. на ОС - Бургас.
По втората група въпроси ВКС приема, че когато длъжникът се е
разпоредил с правото на собственост в полза на лице, което е сключило с
длъжника договор за встъпване на това лице в дълг, не е налице
невъзможност за изпълнение на ответника на задължението за прехвърляне
правото на собственост върху имотите - основание за разваляне по чл. 87,
ал. 2 ЗЗД. Ищецът може да предяви срещу приобретателя иск за обявяване
на предварителния договор за окончателен; ответникът не се освобождава
от задължението към ищеца за прехвърляне на правото на собственост
върху имотите и на основание сключения договор за встъпване в дълг (за
разлика от случая, в който би бил сключен договор за заместване в дълг),
задължението може да се изпълни от встъпилото в дълг лице.
По съществото на спора ВКС потвърждава изцяло изводите на
въззивния съд за отхвърляне и на двата иска и оставя в сила решението.
4. Договор за изработка или за покупко-продажба е договорът по чл.
20, ал. 5 вр. ал. 7 НПППЕЕПРЕМ (отм.)? Приложимост по аналогия на
правилото на чл. 326, ал. 2 ТЗ при договора за изработка.
Решение № 247 от 27.02.2015 г. по т.д. № 2952/2013 г., I т.о.
Бележка (В.П.): Законът за енергетиката – чл. 116 и чл. 117 – урежда
изискванията и условията за присъединяване на производители и клиенти
към мрежите, и достъпа до мрежите, като уредбата е доразвита с Наредба
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№ 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на
електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически
мрежи (ДВ, бр. 74/24.08.2004 г., понастоящем отменена). Съгласно чл. 2 от
Наредбата присъединяването на обекти на потребител към съответна
енергийна мрежа се извършва по уредена от закона процедура, която
включва: проучване от преносното предприятие (ЕПП) или от съответното
разпределително предприятие (ЕРП) на условията и начина на
присъединяване, предварителен договор за присъединяване, който се
сключва преди изготвянето на инвестиционния проект за изграждане или
преустройство на присъединявания обект, и договор за присъединяване,
който се сключва между съответното предприятие и лицето, поискало
присъединяването на обекта. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата
присъединяваният обект и електрическата централа трябва да отговарят на
техническите изисквания на тази наредба и правилата по чл. 83, ал. 1 ЗЕ.
Предмет на договора за присъединяване по чл. 16 от Наредбата са правата
и задълженията на страните във връзка с присъединяването, както и
спазването на необходимите технически условия за присъединяване на
обекта към съответната мрежа. Съдържанието на договора за
присъединяване на обекти на потребители е уредено Наредбата, в чл. 18 от
която са посочени съществени клаузи на договора за присъединяване
относно: вида и техническите параметри на съоръженията за
присъединяване; финансовите взаимоотношения между страните - цената
за присъединяване; сроковете, цените и условията за учредяване на
сервитутни права и за прехвърляне на собственост или учредяване право
на строеж в полза на ЕРП; сроковете и етапите за изграждане и въвеждане
в експлоатация на съоръженията за присъединяване и др. Задължението за
изграждане на съоръжения за присъединяване е на предприятието след
прехвърляне на собствеността или учредяване право на строеж и
учредяване на сервитутни права от собственика на имота.
ЕПП или съответното ЕРП изгражда съоръженията за
присъединяване за своя сметка и осигурява въвеждането им в експлоатация
по реда на ЗУТ. Съгласно чл. 20, ал. 5 от Наредбата (отм.) обаче лицето, с
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което се сключва договор за присъединяване със съгласието на ЕПП, респ.
ЕРП, може да поеме задължение:
т. 1 – за проектиране съоръженията по чл. 20, ал. 1 от Наредбата;
т. 2 – за изпълнение на определен вид СМР по присъединяването, по
изготвените от ЕПП/ЕРП работни проекти;
т. 3 – за изграждане съоръженията по ал. 1.
Чл. 20, ал. 7 от Наредбата сочи, че изградените съоръжения за
присъединяване по чл. 20, ал. 5 от Наредбата „се прехвърлят възмездно” на
ЕПП/ЕРП, на база „взаимно признати разходи”. Чл. 23 изрично предвижда,
че когато съоръженията са изградени по реда на чл. 20, ал. 5, те се поставят
под напрежение след сключване на договор между собственика на имота,
респ. на съоръженията и съответното ЕПП/ЕРП, за прехвърляне право на
собственост върху съоръженията, право на собственост или право на
строеж върху съответна част на имота и учредяване на сервитутни права.
По делото са предявени искове с правно основание чл. 266, ал. 1 ЗЗД
и чл. 86, ал. 1 ЗЗД на присъединяващ се към електрическата мрежа
потребител за цената на проектирани и изпълнени от него СМР, посочени
в предварителен и окончателен договор за присъединяване на обекти на
потребители към електроразпределителната мрежа по реда на чл. 20, ал. 5
от Наредбата, за мораторна лихва върху главницата. Исковете са уважени
от двете инстанции. Ответникът е оспорвал правната квалификация на
исковете, като е поддържал, че се касае не за договор за изработка, а за
договор за покупко-продажба на част от възложените за изграждане от
ищеца електрически съоръжения, които и по силата на сключения
предварителен договор и закона същият е следвало да прехвърли
възмездно в собственост на ответника, а не го е сторил. Твърдял е и, че
задължението не е изискуемо, както и не е доказано по размер.
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Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т.
1 ГПК (противоречие с постановено по реда на чл. 290 ГПК Решение № 7
от 04.02.2014 г. по т.д. № 59/2013 г., ІІ т.о.) по въпросите:
1. „Задължението на електроразпределителното дружество на
основание чл. 20, ал. 7 НПППЕЕПРЕМ (отм.) да заплати стойността на
поети за изграждане от присъединяваното лице, с предварителен
договор, както и последващ договор за присъединяване на обекти на
потребители към електроразпределителната мрежа, съоръжения на
основание чл. 20, ал. 5 НПППЕЕПРЕМ (отм.), задължение по предвиден за
сключване договор за покупко-продажба на съоръженията ли е или по
договор за изработката им?“;
2. „Изискуемо ли е задължение за заплащане стойността на тези
съоръжения за присъединяване, преди потребителят да е изпълнил
задължението си да представи необходимите според чл. 24
НПППЕЕПРЕМ (отм.) документи, вкл. с оглед определяне предмета и
цената по договора за покупко-продажба на съоръженията, прехвърлими
в собственост на електроразпределителното дружество?
Съставът на II т.о., постановил решението, дало основание за
допускане до касация (Решение № 7 от 04.02.2014 г. по т.д. № 59/2013 г.,
ІІ т.о.), приема, че вземането на присъединяваното лице за стойността
на проектирани и изпълнени съоръжения за присъединяване към
електрическата мрежа, не е изискуемо на основание договора за
присъединяване само с изграждането на обектите и преди
присъединяваното лице да изпълни задължението,нормативно уредено в
чл. 20, ал.7 от Наредбата, уговорено между страните и със сключения
договор за присъединяване - да прехвърли възмездно на дружеството
собствеността на съоръженията за присъединяване, след като
представи изискуемите се за изграждането им съгласно чл. 22 от
Наредбата документи. Отказът на преносното или съответното
електроразпределително предприятие да плати стойността на
съоръженията за присъединяване, претендирана само въз основа на
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договора за присъединяване и без страните да са сключили договор за
изкупуване на съоръженията, е основателен. Този състав на ВКС
приема, че правната квалификация на този договор (по чл. 20, ал. 7 вр.
ал. 5 от Наредбата) е покупко-продажба, а не договор за изработка.
Съставът на I т.о., постановил решението от настоящия преглед,
обаче приема, че относно естеството на договора по чл. 20, ал. 7
НПППЕЕПРЕМ (отм.) вр. чл. 20, ал. 5 от същата наредба следва да се
даде диференциран отговор според това какъв е предметът на
възложеното по договора - дали се касае за отделни СМР, без
резултатът от същите да е вещ със съответна завършеност и
самостоятелност в рамките на общата уредба по присъединяването (т.
1), или за СМР, резултат на които е самостоятелно съоръжение в
рамките на общата уредба (т. 2), или за съоръжения, инкорпорирани във
и предпоставящи изграждане и на недвижима вещ, чийто собственик,
обаче, поради притежание на съответно вещно право върху терена, с
изграждането се явява самото присъединявано лице (т. 3).
ВКС приема, че „когато предметът на възложеното не
предпоставя прехвърляне на вещни права, респ.учредяване на сервитути,
с оглед задължителните клаузи на договора за присъединяване (чл. 18) и
чл. 20, ал. 7 от Наредбата, уреждаща задължителна възмездност, с
договора за присъединяване се сключва и договор за изработка на
съоръженията, в хипотезата на чл. 20, ал. 5 от Наредбата, тъй като в
клаузите му се съдържат необходимите насрещни волеизявления на
страните за сключването му и достатъчна индивидуализация на
предмета на възложеното. В случай на отказ за доброволно определяне
възнаграждението на база „взаимно признати разходи“ съгласно
отчетени такива, в съответствие с работния проект за
изграждането,същото следва да бъде определено по аналогия на чл. 326,
ал. 2 ТЗ вр. чл. 20, ал. 7 от Наредбата (последната разпоредба изключваща
право на печалба за присъединяваното лице)- средна пазарна стойност на
разходи за изработка на съоръженията, съобразно утвърдения от
ЕПП/ЕРП работен проект,чиято изработка по начало дължи самото
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ЕПП/ЕРП (чл.20 ал.1 от Наредбата). В останалите хипотези (с
последващо прехвърлими по съответния ред вещни права) ,договорът за
присъединяване инкорпорира предварителен договор за продажба на
бъдеща вещ. Само в тази последна хипотеза изискуемостта на вземането
на присъединяваното лице,от изграждането на съоръженията в
хипотезата на чл.20 ал.5 от Наредбата и на основание ал.7 на същата
разпоредба,ще
настъпи
със
сключването
на
окончателния
договор,аналогично на предвиденото в Решение № 7 по т.д. № 59/2013 г.,
ІІ т.о. на ВКС“.
Относно приложимостта по аналогия на правилото за търговската
продажба по чл. 326, ал. 2 ТЗ (ако не е уговорена цена, дължи се
обичайната) към договора за изработка между търговци е цитирано
Решение № 59 от 10.09.2010 г. по т.д. № 511/2009 г., ІІ т.о., постановено
по реда на чл. 290 ГПК.
В конкретния случай ВКС приема, че са налице действително
извършени СМР от присъединилия се субект, приети от ответника, но не е
ясна стойността на взаимно признатите разходи за направата на тези СМР,
поради което и на основание чл. 162 ГПК въззивният съд е следвало да
допусне служебно СТЕ, която да посочи средната пазарна стойност на
разходите за изработка на съоръженията, без отчитане на печалба.
Решението е отменено и делото върнато за ново разглеждане с указания.
II. По Търговския закон
5. Платилият авалист не се суброгира срещу издателя на записа на
заповед, а има самостоятелен обратен иск, обемът на който е даден в
чл. 507 ТЗ
Решение № 236 от 26.03.2015 г. по т.д. № 4615/2013 г., I т.о.
Издаден е запис на заповед от 28.11.2005 г. в полза на банка като
обезпечение по договор за кредит от същата дата от наследодателя на
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ответниците, авалиран от ищеца. Въз основа на същия е издадена заповед
за изпълнение по чл. 417 ГПК и изпълнителен лист, които са влезли в сила
след проведен процес по чл. 422 ГПК. Ищецът авалист твърди, че е погасил
изцяло задълженията на кредитополучателя – издател на ценната книга по
договора с банката в образуваното изпълнително производство, поради
което на основание чл. 485, ал. 3 ТЗ се е суброгирал в правата на кредитора,
за което е предявил иск срещу наследниците на починалия издател.
Записът на заповед е с падеж 20.12.2007 г. и въззивният съд е приел, че към
датата на предявяване на иска – 19.10.2011 г. са изтекли специалните
давностни срокове по чл. 531 ТЗ, поради което претенциите са уважени на
основание чл. 534, ал. 1 ТЗ поради прескрибиране на менителничния ефект.
Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1
ГПК (противоречие със задължителна съдебна практика) за произнасяне
по въпроса за обема на правата на платилия авалист срещу издателя на
записа на заповед.
Съставът на ВКС констатира противоречие с възприетото становище
в Решение № 320 от 17.06.2010 г. по т.д. № 161/2009 г., ІІ т.о., което обаче
касае предпоставките за възникване и размера на право на специалния
субсидиарен иск за неоснователно обогатяване по чл. 534, ал. 1 ТЗ срещу
издателя на ефекта до размера на инкорпорираното в същия парично
вземане, с което настъпилата в патримониума му вреда, довела до
увеличаване на имуществото на платеца – издател, се съизмерява.
По въпроса, по който по делото е допуснато касационно обжалване,
ВКС приема, че обемът на правата на платилия авалист срещу издателя
на записа на заповед обхваща сумата, която е платил по записа на заповед
(главница и законни лихви), законната лихва върху платената сума от
деня на плащането и направените разноски.
Като сравнява авала и обикновеното поръчителство, ВКС сочи, че
платилият авалист не се суброгира в правата на кредитора, а по правилата
за лицата, спрямо които е реализирана регресната отговорност, разполага
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с обратен иск по чл. 507 ТЗ срещу издателя. Отговорността обхваща
сумата, която е платил, законната лихва върху платената сума от деня на
плащането, направените разноски и комисиона по чл. 506, ал. 1, т. 4 ТЗ. За
разлика от нормата на чл. 143 ЗЗД, при менителничното поръчителство
неуведомяването за неприемане или неплащане по чл. 499, ал. 5 ТЗ има за
последица отговорност за вредите от неуведомяването, а не отпадане на
права на поръчителя по обратния иск. В случай на плащане на поемател по
запис на заповед от авалиста, последният разполага със самостоятелни
права спрямо издателя на основание чл. 485, ал. 3 вр. чл. 507 ТЗ.
По съществото на делото решението е касирано и делото е върнато
за ново разглеждане с указания за допускане на ССчЕ за установяване на
всички извършени плащания в рамките на изпълнително дело,
включително и за направените разноски – за заповедното производство, по
установителния иск и в принудителното изпълнение.
III. По Кодекса за застраховането (от 2006 г.)
6. Намаляване на застрахователното обезщетение по чл. 207, ал. 2 КЗ
(отм.) при неизпълнение на задължението на застрахования да не
оставя която и да е част от регистрационния талон на автомобила в
МПС.
Решение № 22 от 26.02.2015 г. по т.д. № 463/2014 г., II т.о.
Инстанциите по същество са уважили искове по чл. 208, ал. 1 КЗ
(отм.) и чл. 86, ал. 1 ЗЗД срещу застрахователя по договор за застраховка
„каско“ и обратни искове срещу презастрахователя за реализиран риск
„пожар“ на лек автомобил, собственост на ищеца.
За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че
между ищеца и ответника застраховател е налице имуществена
застраховка „Каско” на МПС-клауза „Пълно каско“ за лек автомобил
собственост на ищеца. В срока на действие на застрахователното покритие
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автомобилът бил противозаконно отнет и впоследствие е намерен напълно
опожарен от трето неизвестно лице. При това положение, решаващият съд
е приел, че е налице настъпило събитие,което попада под покрит риск
„пожар“ по сключената застраховка, поради което са без значение
уговорките в ОУ на застрахователя, според които при настъпване на
застрахователното събитие застрахованият е длъжен в 24-часов срок да
предаде на застрахователя оригиналния регистрационен талон и всички
ключове, а също така се задължава да не оставя в МПС ключовете на
автомобила регистрационния талон и документите за собственост,
доколкото при неизпълнение на тези свои задължения застрахователят
може да откаже заплащане на обезщетение при настъпване на
застрахователното събитие.
Тези възражения имали значение само във връзка с противозаконно
отнемане на застрахованото имущество, но не и при пожар. Приел е, че
въпреки противозаконното отнемане на автомобила непосредствено преди
опожаряването, то липсвала била причинно-следствена връзка между
двете събития, поради което застрахователят следвало да отговаря по
покрит риск „пожар“, а не за отнемане, респективно опожаряване. Ето защо
е счел искът за основателен, а обезщетението е определено въз основа
заключението на вещо лице на база първоначалната стойност на
погиналото МПС и остатъчната такава.
Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1
ГПК, поради противоречие със задължителна съдебна практика относно
процесуалния въпрос за задължението на въззивния съд да обсъди
при произнасянето си всички доводи на страните и
материалноправния въпрос за начина на определяне на
дължимото обезщетение при пълно погиване на застрахованото
имущество със задължителна практика на ВКС.
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По процесуалния въпрос ВКС приема, че дейността на въззивната
инстанция е аналогична на тази на първата, като тя има за предмет
разрешаване на самия материалноправен спор. Във въззивното
производство съдът при самостоятелната преценка на събрания пред него
и пред първата инстанция фактически и доказателствен материал по делото
прави своите фактически и правни изводи по съществото на спора, като
извършва в същата последователност действията, които би следвало да
извърши първоинстанционният съд и изготвя собствени мотиви. Тези
указания са запазили своето значение и при действието на новия
Граждански процесуален кодекс, при отчитане специфичната разпоредба
на чл. 272 ГПК. В посочения смисъл са цитирани: Решение № 157 от
08.11.2011 г. по т.д. № 823/2010 г., ІІ т.о., Решение № 10 от 04.07.2011 г.
по гр.д. № 533/2010 г. на ІІІ г.о., Решение № 114 от 15.05.2010 г. по гр.д.
№ 4232/2008 г. на ІV г.о., Решение № 154 от 31.08.2012 г. по гр.д. №
746/2010 г. на І г.о., Решение № 147 от 11.01.2013 г. по т.д. № 46/2012 г.
на ІІ т.о., Решение № 221 от 18.01.2013 г. по т.д. № 1270/2011 г. на ІІ т.о.,
Решение № 324 от 22.04.2010 г. по гр.д. № 1413/2009 г. на ІV г.о.,
Решение № 237 от 24.06.2010 г. по гр.д. № 826/2009 г. на ІV г.о., Решение
№ 643 от 12.10.2010 г. по гр.д. № 1246/2009 г. на ІV г.о. и др.
По втория въпрос ВКС се присъединява към вече изразеното по реда
на чл. 290 ГПК в Решение № 37 от 23.04.2009 г. по т.д. № 667/2008 г., I
т.о., според което размерът на обезщетението за имуществени вреди се
определя от стойностния адекват [sic!] на претърпяната от
застрахователното събитие вреда, който не може да надхвърля
действителната стойност на увреденото имущество, определена като
пазарната такава към същия момент.
По съществото на спора ВКС приема, че е реализиран рискът
„кражба“, а не рискът „пожар“ – автомобилът е отнет противоправно, а
впоследствие открит опожарен от неизвестно лице. ВКС приема, че
застрахованият е нарушил изричните уговорки в общите условия на
застрахователя по застраховка „Каско“ на МПС да не оставя
регистрационния талон, ключовете и документ за собственост в
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автомобила, а при настъпване на риск „кражба“ да представи оригиналния
регистрационен талон и всички ключове на застрахователя. В съответствие
с практиката по чл. 290 ГПК ВКС приема, че е налице основание за
намаляване на застрахователно обезщетение, съгласно чл. 207, ал. 2 КЗ
(отм.) при положение, че застрахователното събитие вече е настъпило, но
не и за неговото изключване изцяло. В тази насока са Решение № 211 от
06.12.2012 по т.д. № 1029/2011 г., II т.о., Решение № 79 от 29.06.2012 по
т.д. № 802/2011 г., I т.о., Решение № 22 от 12.09.2013 по т.д. № 679/2011
г., II т.о. и Решение № 86 от 18.07.2014 г. по т.д. № 2230/2013 г., II т.о.
С оглед необходимостта от извършване на допълнителни
съдопроизводствени действия спорът е върнат на въззивния съд за
събиране на доказателства относно конкретния размер на намаленото
обезщетение, дължимо в хипотезата на чл. 207, ал. 2 КЗ (отм.) чрез
назначаване на специализирана експертиза за определяне на обичайния
процент на намаление на дължимото застрахователно обезщетение,
съгласно практиката на застрахователните компании в подобни случаи.
7. Обемът на регресното право по чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.) при изплатено
застрахователно обезщетение по застраховка срещу „разни финансови
загуби“ по договор за финансов лизинг. Лизингови вноски с настъпил
или ненастъпил падеж към датата на определяне и изплащане на
застрахователното обезщетение.
Решение № 220 от 10.02.2015 г. по т.д. № 4028/2013 г., I т.о.
Застраховател е предявил иск срещу лизингополучателя за
установяване по реда на чл. 422 ГПК на регресно право по чл. 213, ал. 1 КЗ
(отм.) за част от изплатено от застрахователя на лизингодателя
обезщетение по застраховка „Загуби вследствие на неплащане на
лизингови вноски”, поради неизпълнение от страна на ответника на
задълженията му за заплащане на лизингови вноски по договор за лизинг.
И двете инстанции по същество са уважили иска частично - не за всички
неплатени лизингови вноски, а само за тези лизингови вноски с настъпил
Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК …

падеж, дължими до момента, в който застрахователят е встъпил в правата
на застрахования срещу неизправния лизингополучател и владението на
лекия автомобил, предмет на лизинговия договор е предадено на
застрахователя, платил застрахователното обезщетение и встъпил в
правата на лизингополучателя. Прието е, че от този момент
лизингополучателят ответник не е ползвал автомобила, който е върнат от
него като лизингополучател и съответно приет от застрахователя,
суброгирал се в правата на лизингодателя, при което на лизингополучателя
не се осигурява възможност да ползва автомобила и последният не дължи
заплащане на лизингови вноски.
Касационно обжалване е допуснато по жалба на застрахователя
ищец на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК (противоречие с практиката на
съдилищата – въззивни решения на Софийски градски съд: Решение от
16.05.2012 г. по гр.д. № 13234/2011 г. и Решение от 17.10.2012 г. по гр.д.
№ 16345/2011 г.) по следния материалноправен въпрос: „Дали
застрахователното обезщетение по сключената застраховка срещу
„разни финансови загуби“ по договор за финансов лизинг се формира от
размера на всички неплатени лизингови вноски по договора за лизинг или
само от тези с настъпил падеж до датата на определяне/изплащане на
застрахователното обезщетение и конкретно следва ли в
застрахователното обезщетение да бъдат включени вноските с
ненастъпил падеж.“
По въпроса, по който е допуснато касационно обжалване, съставът
на ВКС констатира, че междувременно е постановено друго решение по
реда на чл. 290 ГПК, за уеднаквяване на практиката, изводите на което се
споделят. С това Решение № 112 от 15.01.205 г. по т.д. № 2936/2013 г., ІІ
т.о., е прието, че: „Лизинговите вноски с ненастъпил падеж, т.е.
лизинговите вноски за периода от прекратяване на договора за лизинг до
крайния му срок, респ. от връщане на автомобила до крайния срок на
договора не следва да бъдат включени в застрахователното обезщетение
по договор за застраховка „Загуби вследствие неплащане на лизингови
вноски”. Това правно разрешение е аргументирано със съображения, че:
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застрахователното събитие при застраховка „Загуби вследствие неплащане
на лизингови вноски“ е неплащането на изискуемите лизингови вноски от
лизингополучателя; застрахователното покритие обхваща непогасените
дължими и изискуеми лизингови вноски, съгласно договора за лизинг; при
суброгиране в правата на застрахования застрахователят не може да има
повече права от самия застрахован и третото лице (длъжникът или
лизингополучателят в хипотезата на договор за лизинг) не може да бъде
задължено да плати на застрахователя повече, отколкото дължи на
застрахования лизингодател; лизинговите вноски с ненастъпил падеж по
приетия
погасителен
план
са
неизискуеми,
поради
което
лизингополучателят не ги дължи на лизингодателя и встъпвайки в правата
на лизингодателя застрахователят не може да претендира за плащането на
същите от лизингополучателя; при предсрочно прекратяване на договора
за лизинг и връщане на лизинговата вещ всяка от страните се освобождава
от бъдещите си основни задължения по лизинговия договор; в този случай
лизинговите вноски, чийто падеж не е настъпил към прекратяването на
договора, не се дължат на лизингодателя, поради прекъсване на
договорното правоотношение, поради което застрахователят не може да се
суброгира в правата на лизингодателя по реда на чл. 213 КЗ (отм.).
Доколкото съобржанията на въззивния съд са в съответствие с
отговора на поставения въпрос, въззивното решение в обжалваната му част
е потвърдено.
IV. По Закона за обществените поръчки
8. Права на възложителя по договор за изработка при констатирани
недостатъци. Забранени ли са от нормите на чл. 33, ал. 1 НВМОП (отм.)
и чл. 43, ал. 1 ЗОП последващи уговорки за заплащане на частично
изпълнената работа при наличието на клауза за окончателно
заплащане след цялостно изпълнение на възложената работа по
договора за обществена поръчка? Длъжен ли е съдът служебно да
следи за нищожност на договор или договорни клаузи или за това
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следва да е направено възражение от страна на ответника в срока за
отговор на исковата молба?
Решение № 202 от 27.02.2015 г. по т.д. № 4123/2913 г., II т.о.
Предявен е иск с правно основание чл. 266, ал. 1 ЗЗД за заплащане
на възнаграждение за изпълнени СМР по договор за извършване на СМР,
сключен в процедура за малка обществена поръчка – изграждане на
бетонова настилка на пет улици в ромска махала в село на територията на
ответната община. Уговорено било в договора, че плащането ще е на два
етапа: 10% при съставяне на фактурите, а остатъкът при подписването на
акт образец 19 и цялостното завършване на обектите в определения срок.
С двустранно подписан от страните акт образец 19 било констатирано, че
изпълнението на възложената по договора работа е спряно до решаване на
комплексното застрояване на ромската махала и до спазването на някои
клаузи от договора за строителство; за част от улиците се признава
изпълнение. Налице е допълнително споразумение между изпълнителя и
възложителя, с което се признава дължимостта на част от уговорената сума
и е предвидено изплащането й на определени вноски от общината
възложител. Налице е и частично плащане по това споразумение.
Установено е обаче в хода на производството, че изпълнението, за което
ищецът претендира възнаграждение, е неточно в количествено отношение:
вложените материали, включително арматура, не съответстват, по-малко
са, от договореното количество. За да отхвърли иска, въззивният съд
намира, че споразумението за частично плащане е нищожно, тъй като е
сключено след подписване на договора за обществена поръчка и с него се
уговаря нов, поетапен начин на заплащане СМР с нови срокове, което
противоречи на чл. 33 ал.1 НВМОП (отм.), където изрично е посочено, че
договор сключен на основание процедура по НВМОП, не може да се
променя освен по изключение в случаите посочени в чл. 43 ал.2 ЗОП.
Възраженията на възложителя за недостатъци според въззивния съд
можело да бъдат предявени при евентуална претенция за окончателното
плащане на възнаграждението – краен етап, след като строителството
бъдело възобновено.
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Касационно обжалване
материалноправни въпроса:

е

допуснато

по

следните

два

1. Кога възникват правата на възложителя по договор за изработка при
констатирани недостатъци на изработеното и в кой момент следва да
бъдат упражнени? – на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради
противоречие с Решение № 13 от 10.09.2010г. по т. д. № 242/2009 г., ІІ
т.о.
2. Нищожна ли е поради противоречието й с чл. 33, ал. 1 НВМОП (отм.)
и чл. 43, ал. 1 ЗОП уговорката за заплащане на частично изпълнената
работа при наличието на клауза за окончателно заплащане след цялостно
изпълнение на възложената работа по договора за обществена поръчка,
постигната след сключване на договора? Допустимо ли е съгласно
цитираните разпоредби заплащане на частично изпълненото при
настъпили след сключване на договора непредвидени обстоятелства,
довели до спиране на строителството? – на основание чл. 280, ал. 1, т.
2 ГПК поради противоречиво решаване от съдилищата.
Касационното обжалване е допуснато и по процесуален въпрос от
съществено значение за развитието на правото – основание по чл. 280, ал.
1, т. 3 ГПК:
При иск за присъждане на възнаграждение за изпълнени СМР по
договор за извършване на СМР длъжен ли е съдът да следи служебно за
нищожност на договора или договорни клаузи поради противоречие със
закона или следва да се произнесе по нищожността само по възражение,
направено от ответника в срока за отговор на исковата молба по чл. 131
ГПК?
По първия въпрос ВКС приема, че: „При констатирани явни
недостатъци на изработеното правата на поръчващия (възложителя)
по договора за изработка по чл. 265, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД възникват при
предаване на работата, като поръчващият (възложителя) е длъжен да
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направи възраженията си пред изпълнителя незабавно при предаване на
работата или в уговорения от страните в договора срок. При наличие на
скрити недостатъци или отклонения, които не могат да бъдат
установени при обикновен преглед на извършената работа или се появят
по-късно, правата на поръчващия (възложителя) по договора за
изработка по чл. 265, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД възникват веднага след откриването
или появата им, като поръчващият (възложителят) е длъжен да направи
възраженията си пред изпълнителя веднага след откриването или
появата на скритите недостатъци или в уговорения от страните в
договора срок. Когато изпълнителят е знаел за недостатъците или
отклоненията, уведомяване за неточното изпълнение не е необходимо.
При уговорка работата да бъде предадена с акт образец 15,
респективно с разрешение за ползване и обектът не е завършен и
предаден с акт образец 15 по вина на възложителя началният момент,
от който започват да текат сроковете по чл. 265 ЗЗД, е моментът на
приемане на завършен подобект или етап от него, което приемане може
да се извърши с двустранно подписан протокол образец 19 за съответния
подобект или етап.“
По втория въпрос ВКС приема, че: „Постигнатата между
страните с допълнително споразумение уговорка за заплащане на
частично изпълнената работа в други срокове при наличието в договора
за обществена поръчка на клауза за окончателно заплащане след цялостно
изпълнение на възложената работа по договора за обществена поръчка,
не е нищожна поради противоречието й с чл. 33, ал. 1 НВМОП (отм.) и
чл. 43, ал. 1 ЗОП, ако в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени
обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора и цената
(възнаграждението) не е увеличена, а е в параметрите на договорената и
съответства на изработеното. Допустимо е заплащане на частично
изпълненото при настъпили след сключване на договора непредвидени
обстоятелства, довели до спиране на строителството.“
По процесуалния въпрос ВКС намира, че „При иск за присъждане
на възнаграждение за изпълнени СМР по договор за извършване на СМР,
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сключен по реда на ЗОП, съответно по реда на НВМОП /отм./, съдът не
е длъжен да следи служебно за нищожност на договора или договорни
клаузи поради противоречие със закона на основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД,
а се произнася по възражение, направено от ответника в срока за отговор
на исковата молба по чл. 131 ГПК, или по предявен инцидентен
установителен иск.“
За да достигне до този извод, ВКС се позовава на основните
принципи в процеса – диспозитивното и състезателното начало, както и на
факта, че нищожността на една сделка по принцип почива на определени
действия или бездействия на страните. Когато основанието за нищожност
не може да бъде разкрито от самото съдържание на сделката, съдът няма
как да установи кое действие или бездействие съставлява порок, който
води до нищожност, без да е направено такова възражение от страна на
ответника. Възражението за нищожност на договора поради противоречие
със закона представлява правоизключващо възражение, с което ответникът
твърди факти, осуетяващи възникване правото на ищеца, поради което
следва да бъде направено в срока за отговор на исковата молба по чл. 131
ГПК, предвид преклузията на чл. 133 ГПК.
По съществото на делото въззивното решение е отменено като
неправилно. ВКС намира, че предвид липсата на възражение от страна на
ответника в срока по чл. 133 ГПК на действителността на сключеното
между страните допълнително споразумение за нищожност на същото, то
съдът следва да зачита неговата валидност и да приеме, че посочената в
него сума за плащане представлява стойността на приетите от страните за
изпълнени СМР. ВКС е приел обаче за допустимо и заявеното от ответника
възложител възражение за неточно изпълнение в количествено отношение
ВКС приема, че неточното изпълнение в количествено отношение не се
обхваща от преклузията на чл. 264, ал. 3 ЗЗД (също Решение № 94 от
02.03.2012 г. по т.д. № 133/2010 г., ІІ т. о., постановено по реда на чл. 290
ГПК), както и, че тези възражения могат и трябва да се предявят не при
окончателното приемане на обектите, а при подписването на двустранните
протоколи образец 19, с които са приети отделни подобекти.
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Отговорността за недостатъци по чл. 265 ЗЗД в строителството възниква
от датата на приемане на работата, респективно от приемането на изпълнен
подобект или етап.
Във всички случаи, когато се касае за строителни обекти, за да се
дължи плащането на възнаграждение по чл. 266, ал. 1 ЗЗД на изпълнителя
в пълен размер осъществените от него на място строително-монтажни
работи следва да отговарят на одобрения технически проект, а ако няма
такъв - на уговореното между страните в договора и изискванията на
специалните нормативни актове и технически спецификации съобразно с
изискванията на разпоредбите на чл. 169 ЗУТ.
На основание чл. 293, ал. 3 ГПК делото е върнато на въззивната
инстанция за ново разглеждане от друг тричленен състав, тъй като се
налага извършването на нови съдопроизводствени действия. При новото
разглеждане на делото са дадени указания въззивният съд да установи: 1.
стойността на действително изпълнените видове и количества СМР, за
които е налице приемане на подобекти; 2. дали появилите се скрити
недостатъци намаляват или правят негодно изработеното за задоволяване
на обикновеното и предвидено в договора предназначение; 3. да изчисли
стойността на невложените, но актувани материали; 4. да определи
стойността на некачествено изпълнените СМР, предвид появилите се
скрити недостатъци, респективно на необходимите материали и труд за
отстраняване на недостатъците, с които суми би следвало да се намали
дължимото възнаграждение. При необходимост съдебният състав следва
да допусне СТЕ.
Бележка (В.П.): Сравни с отговора на въпроса, по който е допуснато
касационно обжалване в т. 17 от настоящия преглед.
Несъстоятелност
9. С изменението на разпоредбата на чл. 649, ал. 2 ТЗ със ЗИД ТЗ, ДВ,
бр. 20 от 2013 г., не се отнема правото на иск от длъжника - носител на
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материалното право, а се установява една допълнителна възможност
за синдика и кредиторите да упражнят правата на длъжника като
негови процесуални субституенти.
Решение № 177 от 25.03.2015 г. по т.д. № 3707/2013 г., I т.о.
Предявен е иск от търговско дружество в несъстоятелност с правно
основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД за връщане в масата на несъстоятелността
на сумата, предмет на уважен иск с правно основание чл. 646, ал. 1, т. 2 ТЗ
(ред., ДВ, бр. 70/1998 г., отм.) в предходно дело, както и иск с правно
основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД за законна лихва върху плащането за периода
до влизане в сила на решението по първото дело по предявения иск по чл.
646, ал. 1, т. 2 ТЗ (ред., ДВ, бр. 70/1998 г., отм.). Конституиран е помагач
на ищеца – кредитор в несъстоятелността. Първоинстанционният съд е
уважил главния иск, но в полза на полза на масата на несъстоятелността на
дружеството, а не на самото дружество; искът по чл. 86, ал. 1 ЗЗД е
отхвърлил. Въззивният съд е потвърдил решението в отхвърлителната му
част и е оставил без разглеждане жалбите на ищеца и помагача му срещу
осъждането в полза на масата на несъстоятелността, поради липса на
правен интерес. Недоволен, ищецът подава касационна жалба. Касационна
жалба подава и ответникът по исковете.
Касационно обжалване е допуснато с оглед вероятност за
недопустимост на обжалваното решение.
ВКС намира, че не е налице твърдяната от касаторите недопустимост
на обжалваното решение. Според ВКС титуляр на материалноправното
вземане, което възниква като последица от уважаването на иска с правно
основание чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ (ред., ДВ, бр.70/1998 г., отм.), е
несъстоятелният длъжник. Съответно за него възниква и процесуалното
право на иск за връщане на даденото от него в масата на несъстоятелността.
С изменението на разпоредбата на чл. 649, ал. 2 ТЗ със ЗИД ТЗ (ДВ бр.
20/2013 г.), което намира приложение и към заварените искови
производства, се предвижда, че при предявяването на исковете по чл. 645,
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646 и 647 ТЗ или чл. 135 ЗЗД синдикът, съответно кредиторът може да
предяви и обусловените от тези искове осъдителни искове за попълване на
масата на несъстоятелността. По силата на тази според ВКС разпоредба не
се отнема правото на иск от длъжника - носител на материалното право, а
се установява една допълнителна възможност за синдика и кредиторите да
упражнят правата на длъжника, тоест да действат като негови процесуални
субституенти. Овластяването на определени субекти да водят процес
относно чуждото право няма за последица отпадането на възможността на
носителя на това право да предяви самостоятелен иск за неговата защита.
Допълнително ВКС разяснява, че съгласно константната практика на
ТК по реда на чл. 290 ГПК, а именно: Решение № 114 от 03.08.2009 г. по
т.д. №644/2008 г., II т.о., Решение № 136/2.12.2010 г. по т.д. № 242/2010
г., I т.о., Решение № 248 от 17.01.2011 г. по т.д. № 224/2010 г., II т.о.,
Решение № 149/02.11.2011 г. по т.д. № 1192/2010 г., II т.о. и други с
уважаването на иска по чл. 646, ал. 1, т. 2 ТЗ (ред., ДВ бр. 70/1998 г., отм.),
настъпват предвидените в чл. 648 ТЗ правни последици (даденото от
третото лице се връща, а ако даденото не се намира в масата на
несъстоятелността или се дължат пари, третото лице става кредитор) и за
несъстоятелния длъжник възниква субективното право да предяви
осъдителен иск с правна квалификация чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД за ефективно
връщане на даденото от него и за попълване на масата на
несъстоятелността. ВКС приема, че нищожността на извършеното
плащане задължително следва да бъде установена по исков ред, тъй като
има белезите на относителна недействителност (в този смисъл Решение
№ 105/25.11.2009 г. по т.д. №90/2009 г., I т.о.) то основателността на иска
на длъжника по чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД е обусловена от успешното
провеждане на установителния иск по чл. 646, ал. 1, т. 2 ТЗ (ред., ДВ,
бр.70/1998 г., отм.), съответно вземането за връщане на платеното в масата
несъстоятелността възниква от влизането в силата на решението по иска
по чл. 646, ал. 1 т. 2 ТЗ (ред. ДВ бр. 70/1998 г., отм.). В случая ВКС приема,
че главният иск правилно е уважен, предвид влязлото в сила решение по
предходното дело по чл. 646, ал. 1, т. 2 ТЗ (ред. ДВ бр. 70/1998 г., отм.).
Акцесорният иск правилно е отхвърлен, защото задължението за връщане
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на даденото по сделката по чл. 646, ал. 1, т. 2 ТЗ (ред. ДВ бр.70/1998 г.,
отм.) е без определен ден за изпълнение и за да бъде поставен длъжникът
в забава, съгласно чл. 84, ал. 2 ЗЗД е необходимо същият да бъде поканен
преди исковата молба по второто дело. В случая такава няма.
Процесуални проблеми
10. Недопустимост въззивният съд да разгледа доказателства
несъбрани от първата инстанция и несъбрани по реда на чл. 266 ГПК.
Решение № 15 от 05.03.2015 г. по т.д. № 151/2014 г., II т.о.
Две съдружнички в ООД са предявили искове по чл. 74, ал. 1 ТЗ за
отмяна на решението на общото събрание на дружеството, с което са
изключени и дяловете им са преразпределени между други съдружници.
Оплакванията на ищците в производството са били, че не спазена
процедурата по изпращане на предупреждението за изключването им; че
предупреждението не съответства на законовото изискване за точно
посочване на неизпълнените от съдружниците задължения и че не са
налице основанията по чл. 126, ал. 3, т. 1 и т. 3 ТЗ за изключването им.
Исковете са отхвърлени на две инстанции. Първата инстанция е изключила
като доказателство поради преклузия протокол от извънредно общо
събрание на съдружниците от 06.12.2010 г., представен от ответното
дружество. Въззивният съд се е позовал на това неприето писмено
доказателство, за да обоснове извод, че действително е било налице
основание за изключване на ищците като съдружници поради
неизпълнение на задължения към дружеството.
Касационно обжалване е допуснато на основание по чл. 280, ал. 1,
т. 1 ГПК (противоречие със задължителна съдебна практика) по въпроса:
„Допустимо ли е въззивният съд при постановяване на решението
си да разгледа, анализира и да изведе правните си изводи от
доказателства, които не са допуснати и събрани от първоинстанционния
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съд и за които страните не са поискали събиране на основание чл. 266
ГПК?“.
По въпроса, по който е допусната касация, ВКС приема, че не е
допустимо при постановяване на решението си въззивният съд да
разгледа, анализира и да изведе правните си изводи от доказателства,
които не са допуснати и събрани от първоинстанционния съд и за които
страните не са поискали да бъдат събрани във въззивното производство
по реда на чл. 266 ГПК.
В този смисъл е посочена и задължителната съдебна практика,
обективирана в Решение № 341 от 02.07.20010 г. по гр. д. № 177/2010 г.,
ІІ г.о., както и мотивите по т. 3 от Тълкувателно решение на ОСГТК на
ВКС № 1 от 09.12.2013 г.
Въпреки допуснатото от въззивния съд съществено процесуално
нарушение, ВКС потвърждава обжалваното решение, тъй като го намира
за правилно като краен резултат. След анализ на доказателствата ВКС
приема, че самото предупреждение по чл. 126, ал. 3 ТЗ, връчено на ищците,
е редовно от формална страна и притежава необходимото съдържание, тъй
като в него са изброени подробно всички онези задължения, за които на
проведеното извънредно общо събрание на съдружниците в ответното
дружество е прието, че не се изпълняват от двете ищци; прието е, че е
налице неизпълнение на задължения на съдружниците, което е основание
за изключването им - непредоставянето на необходимите средства за
неотложно погасяване на задълженията на дружеството и
непредприемането на другите конкретно посочени действия, пряко
свързани с търговската му дейност. В тази връзка ВКС намира, че ищците
са знаели за финансовите затруднения на дружеството преди това и
даденият им срок за изпълнение на посочените в предупреждението
задължения е бил достатъчен.
11. Липсата на отговор на исковата молба не прави иска основателен,
нито освобождава ищеца от тежестта на доказване. Преклузия за
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представяне на писмени доказателства в производството по търговски
спорове по ГПК.
Решение № 128 от 25.02.2015 г. по т.д. № 2611/2013 г., II т.о.
Предявен е отрицателен установителен иск на потребител срещу
доставчик на електрическа енергия с твърдения за липса на задължение.
Въззивният съд е уважил иска, като е изключил писмените доказателства,
представени от ответника и заключението на комплексна ССчЕ-СТЕ,
изслушано в първата инстанция. Въззивният съд е приел, че е настъпила
преклузия за сочене на доказателства, като се е позовал приложените по
делото заверени страници от книгата на призовкаря, както и на писмените
обяснение на служител от деловодството на първоинстанционния съд
относно направена справка по делото от служител на ответника, поради
което е счел за удостоверено надлежното връчване на препис от исковата
молба на ответното търговско дружество, поради което е преценил като
неоснователно възражението му за спазване срока по чл. 367, ал.1 ГПК,
предвид нередовността на процедурата по първоначалното му известяване
за делото.
Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1
ГПК по процесуалния въпрос: „Преклудира ли се правото на ответника
по търговски спор да представи писмени доказателства с изтичането на
срока за отговор на първоначалната искова молба, или представянето на
писмени доказателства може да се направи и с писмена молба- отговор
на исковата, подадена след този срок, но преди подаване на
допълнителната искова молба и преди първото по делото съдебно
заседание ?”.
В съответствие с постановените по реда на чл. 290 ГПК Решение № 163 от
17.01.2012 г. по т.д. № 965/2010 г., І т.о. и Решение № 67 от 06.07.2010 г.
по т.д. № 898/2009 г., І т.о., е прието, че правото на ответника да представи
писмени доказателства не се преклудира с изтичането на срока за отговор
на исковата молба по чл. 370 ГПК, респ. срока за допълнителен отговор,
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ако доказателственото искане е заявено за първи път след доклада по
делото при разглеждането му в открито съдебно заседание и ангажираното
доказателства е за установяване на факти, от които ответникът извежда
възражение заявено в отговора на исковата молба и уточнено от
фактическа страна, с оглед на доклада или на указанията на съда. В този
смисъл е прието, че неподаването на отговор на исковата молба в срока
по чл. 131 ГПК, респ. чл. 367, ал. 1 ГПК, само по себе си не прави иска
основателен, нито освобождава ищеца от доказателствената тежест
по чл. 154, ал. 1 ГПК.
ВКС отменя решението и връща делото на нов състав за
разглеждането по същество и формирането на мотиви от страна на
въззивния съд по спора съобразно събраните по делото доказателства.
ВКС приема, че призоваването както по ГПК (отм.), така и по
действащия ГПК е формален акт и затова по отношение на
доказателствата, с които може да бъде установен, съществува ограничение
– недопустимо е изслушването на свидетелски показания. Въззивният съд
неправилно е ценил писмената декларация на деловодителя на
първоинстанционния съд, която по същество представлява извънсъдебни
писмени показания, по повод липсата на намиращо се в кориците на делото
съобщение за редовно връчен на ответника по спора препис от исковата
молба с приложения към нея. Дори и ценена като частен свидетелстващ
документ, декларацията според ВКС представлява писменото обяснения
на деловодителя на състава притежава само формална доказателствена
сила и с оглед на факта, че е изгоден за неговия издател, предвид
осъществяваните от деловодителя трудови функции и възложените и с тях
задължения, неговата доказателствена стойност е била твърде ниска. В
отклонение от задължителната практика на ВКС, обективирана в ППВС №
2/77 г., според която редовността на призоваването, в това число, че
призовката (съобщението) е надлежно връчено на адресата не може да
се удостоверява с документ, издаден от връчителя, въззивният съд се е
позовал на страници от описната книга на призовкаря, обслужващ района
на управление на ответното търговско дружество, за да приеме за доказан
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фактът на редовно извършено първоначалното връчване препис от
исковата молба на ответника, поставило и началото на срока по чл. 367, ал.
1 ГПК. Предназначението на описната книга на призовкаря, обаче, е да
удостовери резултата от действията на последния по връчване на книжа и
призовки по делата, а не надлежното им връчване на самия адресат. Поради
изложеното и изводът на въззивния съд, че срокът, до който ответникът е
следвало да подаде отговор на исковата молба, със задължително
съдържание, посочено от законодателя в чл. 367, ал. 2 ГПК, е изтекъл, е
приет за необоснован.
12. Разпределение на тежестта на доказване по иск за вземане по запис
на заповед относно наличието на каузално правоотношение при
твърдение на издателя, че такова каузално правоотношение не
съществува.
Решение № 17 от 16.02.2015 г. по т.д. № 116/2014 г., II т.о.
Въззивният съд е отменил първоинстанционното решение и е
отхвърлил иск на поемателката по запис на заповед за вземане по
менителничния ефект. Приел е, че ищцата не е доказала вземането си, тъй
като не е въвела и установила в процеса конкретни каузални отношения
между нея като поемател и ответника като издател на записа на заповед,
заради които е издаден записът на заповед. Въззивният съд е изложил
съображения, че макар да съставлява самостоятелна абстрактна сделка,
записът на заповед се издава заради конкретни каузални правоотношения
между издателя и поемателя, което изисква в производството по чл. 422,
ал. 1 ГПК кредиторът (поемател) да въведе и докаже каузата, заради която
е издаден конкретният запис на заповед. С оглед на това и макар записът
на заповед да е бил формално редовен, въззивният съд е приел, че след като
с отговора на исковата молба ответникът е въвел възражение, че не дължи
сумата по записа на заповед, тъй като няма каузално правоотношение с
ищцата и не е получавал пари от нея, а ищцата не е ангажирала
доказателства за наличие на каузално правоотношение, обвързано със
записа на заповед, искът по чл.422, ал. 1 ГПК следва да бъде отхвърлен.
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Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, пр.
1 ГПК (противоречие със задължителната практика – т. 17 от
Тълкувателно решение от 18.06.2014 г. по тълк.д. № 4/2013 г. на
ОСГТК) относно процесуалния въпрос за разпределението на
доказателствената тежест в производството по чл. 422, ал. 1 ГПК при
предявен иск за съществуване на парично вземане по запис на заповед, въз
основа на който е издадена заповед за незабавно изпълнение в хипотезата
на чл.417, т.9 ГПК.
В съответствие със задължителните указания в т. 17 от цитираното
тълкувателно решение, ВКС приема, че „предмет на делото в
производството по чл. 422, ал. 1 ГПК при предявен иск за установяване на
вземане по запис на заповед, въз основа на който е издадена заповед за
незабавно изпълнение в хипотезата на чл. 417, т. 9 ГПК, е
съществуването на вземането, основано на записа на заповед. Записът на
заповед е самостоятелна правна сделка от категорията на
абстрактните, при която основанието е извън съдържанието на
документа. С оглед на това в съобразителната част на тълкувателното
решение е разяснено, че в производството по чл. 422, ал. 1 ГПК ищецът кредитор, който се е снабдил със заповед за изпълнение въз основа на запис
на заповед, доказва вземането си, основано на менителничния ефект съществуването на редовен от външна страна запис на заповед,
подлежащ на изпълнение. Когато ответникът - длъжник се защитава
срещу иска с общо оспорване на вземането, без да противопоставя
конкретни възражения срещу съществуването му, ищецът - кредитор не
е длъжен да сочи основание на поетото със записа на заповед задължение
и да доказва възникването и съществуването на каузално
правоотношение между него и издателя, по повод или във връзка с което
е издаден записът на заповед. Доказването на каузално правоотношение
като причина за издаване на записа на заповед е необходимо само в случай
на въведени от страните твърдения и възражения за обвързаност на
записа на заповед с конкретно каузално правоотношение, от което
длъжникът черпи релативни възражения, относими към погасяването на
вземането по записа на заповед. В този случай тежестта за доказване на
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каузалното правоотношение и на обвързаността му със записа на заповед
се разпределя в съответствие с общото правило на чл.154, ал.1 ГПК като
всяка от страните доказва фактите, на които основава твърденията и
възраженията си и които са обуславящи за съществуването или
несъществуването на установяваното в производството по чл.422, ал.1
ГПК менителнично вземане“.
По съществото на спора ВКС отменя обжалваното въззивно
решение и уважава иска на поемателката по записа на заповед. ВКС
приема, че след като ответникът не е противопоставял възражения за
несъществуване на вземането по записа на заповед, изведени от конкретно
каузално правоотношение, а е твърдял, че между него и ищцата няма други
отношения извън записа на заповед и че не дължи сумата по записа на
заповед, тъй като не е получавал пари от ищцата, тази процесуална
позиция на ответника следва да се квалифицира като общо оспорване
на вземането по записа на заповед и с оглед указанията в Тълкувателно
решение № 4/18.06.2014 г. по т. д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС не създава
задължение за ищцата да сочи и да доказва каузално правоотношение като
основание за възникване на вземането, чието съществуване е доказано с
редовния от външна страна и действителен запис на заповед. Предвид
редовността на записа на заповед като абстрактна формална сделка и
липсата на доказателства ответникът да е погасил вземането чрез плащане
или друг предвиден в закона способ, ВКС е приел, че вземането по записа
съществува и е уважил иска.
13. Недопустимост на въззивно решение като постановено по
непредявен иск. Квалификация на исковата претенция.
Решение № 21 от 25.02.2015 г. по т.д. № 412/2014 г., II т.о.
Предявени са искове на ДФ „Земеделие“ срещу земеделски
производител, който е нарушил изискването на чл. 27 от Наредба №
14/18.05.2001 г. на министъра на земеделието и храните и уговорките от
договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между страните да
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не отчуждава обекта на инвестицията в определен срок от приключване на
изпълнението му. Съгласно договора при неизпълнение на това
задължение получателят на безвъзмездната финансова помощ дължи
нейното възстановяване на ДФ „Земеделие“. Въззивният съд е отхвърлил
исковете за връщане на помощта и мораторна лихва с мотивите, че
връщане на даденото по договора се дължи само след развалянето му по
реда на чл. 87, ал. 1 ЗЗД, което в случая не е установено.
Касационно обжалване е допуснато
недопустимост на обжалваното решение.

поради

вероятната

ВКС приема, че по делото не е бил предявен иск за връщане на
даденото на отпаднало основание (развален договор), т.е. с иск по чл. 55,
ал. 1, пр. 3 ЗЗД, а с такъв за отговорността на страната, произтичаща от
неизпълнението на конкретна уговорка в него и която се основава също на
конкретна клауза, предвиждаща основание и предел на тази отговорност.
При произнасянето си по иска съдът е обвързан от конкретните
правопораждащи факти, изложени в обстоятелствената част на исковата
молба и няма никаква възможност да излиза произволно извън така
наведеното от ищеца основание на иска, като разглежда по своя преценка
и факти, с които не е сезиран и по този начин променя основанието на иска.
Подобни процесуални действия представляват нарушение на
диспозитивното начало в гражданския процес- чл. 6 ал.2 ГПК и водят до
недпустимост на обжалваното въззивно решение като произнесено извън
предмета на спора, т.е. по непредявен иск.
ВКС обезсилва обжалваното решение и връща делото за
разглеждането на предявения иск, т.е. на спорното право съобразно
твърденията и петитума на исковата молба.
ВКС оставя и без уважение искането за отправяне на преюдициално
запитване до Съда на ЕО, по въпроса за противоречие на чл. 27 от Наредба
№ 14/18.05.2001 г., относно т.н. петгодишно правило, забраняващо
отчуждаване от бенефициента на обекта, за който е отпусната
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безвъзмездната финансова помощ, с правото на ЕС - чл. 4, ал. 4 от
Многогодишното финансово споразумение между ЕК от страна на ЕО и
Република България (Специална предприсъединителна програма на ЕС за
развитие на земеделието и селските райони в РБ). Решаващото
съображение на ВКС е, че посоченият акт, който е в сила от 20.01.2001 г.
не съставлява акт, подлежащ на тълкуване от Съда на ЕО, а двустранно
споразумение между ЕК и РБ, при това сключено преди присъединяването
на РБ към Европейския съюз. В тази връзка е цитирана и практика на Съда
на ЕО, с която последният приема, че е компетентен да тълкува разпоредби
на европейското право само относно приложението им в държава–членка
от датата на присъединяване в ЕС-така: Определение от 11.05.2011 г. по
дело С-32/10 на Съда на ЕО и цит. в него Решение от 10.01.2006 г. по
дело Yonos C-302/04, Решение от 14.06.07 по дело Telefonika 02, Czeh R.
C-64/06.
14. Въззивният съд трябва да формира собствени изводи по
съществото на спора, дори и в хипотезата на чл. 272 ГПК.
Разпределение на тежестта на доказване по иск за вземане по запис на
заповед относно наличието на каузално правоотношение.
Решение № 179 от 04.03.2015 г. по т.д. № 3747/2013 г., II т.о.
Предявен е иск за признаване по реда на чл. 422 ГПК
съществуването на вземане по запис на заповед срещу издател и авалист.
Първата инстанция е отхвърлила иска по съображения, че след като
ответниците са въвели възражение за липса на каузална сделка, за
гарантиране изпълнението на която процесният запис на заповед да е
издаден, то в тежест на ищеца е да установи конкретното каузално
правоотношение между страните и пораждане на парично задължение по
същото, независимо от липсата на подобно твърдение в исковата му молба
и изрично заявеното в съдебно заседание от ищеца, че не твърди
съществуване на каузална сделка. Въззивният съд е потвърдил
първоинстанционното решение, като е препратил към мотивите на първата
инстанция на основание чл. 272 ГПК.
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Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК
по следните процесуални въпроси:
1. „Следва ли при препращане по реда на чл. 272 ГПК въззивният съд да
обоснове собствени изводи в съответствие с осъществяваната от него
решаваща дейност?”
2. „Кому е доказателствената тежест за установяване наличието на
каузално правоотношение, неговата индивидуализация и връзката му със
записа на заповед, за който се твърди, че е бил издаден като гаранция по
това каузално правоотношение?”
поради противоречие със задължителната съдебна практика, обективирана
- за въпрос № 1 в ППВС № 7/65 г. и постановените по реда на чл. 290
ГПК Решения: № 191 от 25.07.2013 г. по гр.д.№ 63/2013 г., ІІІ г.о.; № 990
от 24.03.2010 г. по гр.д.№ 47/2009 г., І г. о.; № 324 от 22.04.2010 г. по
гр.д.№ 1413/2009 г., ІV г.о.; № 415 от 25.01.2012 г. по гр.д. № 1332/2010
г., ІV г.о. и № 346 от 25.11.2011 г. по гр.д. № 1387/2010 г., а за въпрос №
2 – в т. 17 на ТР № 4/18.06.2014 г. на ОСГТК.
По първия въпрос съставът на ВКС се позовава на формираната
задължителна практика, посочена по-горе, в смисъл, че „само
констатациите във въззивното решение, че съдът, на осн. чл.272 ГПК,
приема за установена фактическата обстановка в мотивите на
първоинстанционното решение и правните изводи на първостепенния съд,
при липса на мотиви за обосноваване на съображенията, с оглед на които
въззивният съд споделя фактическите констатации за доказаност на
релевантните за спора факти и изградените въз основа на тях правни
изводи, не съставляват мотиви по см. на чл.272 ГПК. Следователно
предвидената от законодателя възможност за препращане към
мотивите на първостепенния съд, в случаите, когато въззивният съд
потвърди първоинстанционното решение, няма за своя последица
освобождаване на въззивната инстанция от задължението и по чл.236,
ал.2 ГПК - да мотивира съдебния акт. Това означава, че въззивният съд
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всякога дължи изрично произнасяне по спорния предмет на делото,
извършвайки самостоятелна преценка както на събрания и относим към
спора доказателствен материал, така и на доводите и възраженията,
въведени от страните.“. Според ВКС задължението на въззивния съд да
мотивира съдебния акт не се различава по това на въззивния съд по ГПК
(отм.), при отчитане на установените в чл. 269 ГПК предели на въззивна
проверка.
По втория въпрос ВКС сочи, че според задължителните постановки
в т. 17 от Тълкувателно решение от 18.06.2014 г. по тълк.д. № 4/2013 г.
на ОСГТК на ВКС, при предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване
съществуването на вземане по запис на заповед, въз основа на който е
издадена заповед за изпълнение по чл. 417, т. 9 ГПК, каузалното
правоотношение подлежи на изследване, като съдът разпределя
доказателствената тежест, в съгласие с нормата на чл. 154 ГПК, възлагайки
на всяка от страните доказването на фактите, на които са основани
твърденията и възраженията и са обуславящи за претендиранто, респ.
отричаното право. Когато липсва спор между страните относно наличието
на конкретно каузално правоотношение, чието изпълнение да е обезпечено
с издадения запис на заповед, съдът разглежда заявените от ответника
длъжник релевантни възражения – за невъзникване на вземането, за
погасяването му, или за недействителност на основанието по каузалното
правоотношение.
По съществото на спора ВКС отменя въззивното решение и връща
делото за ново разглеждане. ВКС сочи, че с отмененото решение не е
отговорено на възраженията на ищеца във въззивната му жалба, а
единствено е извършено препращане към мотивите на първата инстанция.
ВКС приема, че е допуснато съществено процесуално нарушение и при
разпределението на тежестта на доказване относно каузално
правоотношение: въззивният съд неправилно е приел, че при твърдения на
издателя и авалиста за отсъствие на каузално правоотношение с ищеца, за
обезпечаване изпълнението на което процесният запис на заповед да е бил
издаден, последният, като кредитор, носи доказателствената тежест да
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установи конкретна каузална сделка помежду им, независимо, че и той
самият не твърди съществуването на такава.
15. Различно квалифициране на една и съща сума – веднъж като
дължим ДДС и втори път като част от дължимото от възложителя
възнаграждение за СМР, не може да преодолее формираната сила на
пресъдено нещо на предходното съдебно решение.
Решение № 164 от 17.02.2015 г. по т.д. № 4009/2013 г., I т.о.
По три предходни дела изпълнителят на СМР е претендирал
отделните части от сумата от 52194,32 лв., но квалифицирайки изрично
сумата като неиздължен ДДС по сделката, също остатък по фактура,
издадена за твърдените от изпълнителя СМР. С решенията по посочените
три дела исковете му отхвърлени поради недоказаност на пълния размер
на главницата, върху която се начислява законово определения процент
ДДС, който е внесен от ищеца изпълнител и срещу който ответникът
възложител вече е ползвал данъчен кредит.
По делото, предмет на касационен контрол, е бил предявен иск за
заплащане на сумата от 52194,32 лв., квалифицирана като остатък от
неиздължено възнаграждение по договор за изработка. И двете инстанции
са уважили предявения иск, като са се позовали на събраните пред тях
доказателства за изпълнение от ищеца и на липсата на доказателства за
своевременно направено възражение срещу качеството и точността на
изработеното по смисъла и в сроковете по чл. 264 ЗЗД от страна на
ответника възложител.
Касационно обжалване е допуснато поради вероятна
недопустимост на въззивното решение, с оглед наличието на отрицателна
процесуална предпоставка за разглеждането на иска, на основание чл. 299,
ал. 2 вр. ал. 1 ГПК.
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Съставът на ВКС приема, че ищецът претендира една и съща сума –
в предходните три производства, приключили с формиране на сила на
пресъдено нещо, квалифицирана като дължим ДДС, а в настоящото – като
част от дължимото от възложителя възнаграждение за същите СМР, и в
двата случая - като единствено дължим остатък от цялото вземане по
фактура ….[в която е посочено и задължението за СМР, и за ДДС, бел. моя,
В. П.].
По отношение обективния идентитет на делата ВКС приема, че
заплащането на ДДС е задължение на данъчно регистриран субект доставчик на стока или услуга, съществуващо с определения според ЗДДС
размер и при определени предпоставки и в срокове, съгласно ЗДДС към
бюджета. Начисляването му в предвидения от ЗДДС размер на данъчната
ставка е върху всяка една част от договореното по сделката
възнаграждение и следователно дължимостта му в пълен размер се
предпоставя от съответното пълно изпълнение на задължението по нея.
Отричане дължимостта на ДДС между страните по сделката, а не в
качеството му на публичноправно задължение към бюджета, на основания
по ЗДДС и подзаконовите актове по приложението му, съставлява
отричане дължимостта и на вземането, върху което е начислим данъкът.
ВКС приема, че размерът на ДДС не формира самостоятелна претенция на
изпълнителя към възложителя, различна от размера на дължимото
възнаграждение, формиращо се от същинското възнаграждение
„данъчната основа“ и „ДДС“, независимо от договарянето му или не с
отделна стойност (чл. 62, ал. 2 ЗДДС).
ВКС е обезсилил въззивното решение и прекратил производството
по делото.
16. Неправилната правна квалификация на иска не води до
недопустимост, а до неправилност на първоинстанционното решение.
Задължения на въззивния съд при неправилна правна квалификация
на иска от първата инстанция по т. 2 от Тълкувателно решение № 1 от
09.12.2013 г. по тълк.д. № 1/2013 г., ОСГТК
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Решение № 193 от 02.02.2015 г. по т.д. № 2565/2013 г., I т.о.
Въззивният съд е приел, че спорът има друга правна квалификация,
различна от посочената от първостепенния съд, поради което е обезсилил
първоинстанционното решение и е върнал делото за ново разглеждане на
основание чл. 270, ал. 3 ГПК.
Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, пр.
1 ГПК (противоречие със задължителна практика) по въпроса за
правомощията на въззивната инстанция при констатирана от него
погрешна правна квалификация в доклада на първостепенния съд.
Съставът на ВКС сочи, че съгласно т. 2 от задължителните за
съдилищата в Републиката постановки на Тълкувателно решение № 1 от
09.12.2013 г. по тълк.д. № 1/2013 г., ОСГТК „когато въззивният съд
прецени, че дадената от първата инстанция правна квалификация е
неправилна, вследствие на което на страните са били дадени неточни
указания относно подлежащите на доказване факти, той следва служебно,
без да е сезиран с такова оплакване, да обезпечи правилното приложение
на императивна материалноправна норма, като даде указания относно
подлежащите на доказване факти и необходимостта за ангажиране на
съответните доказателства“. В този смисъл ВКС дава отговор на
поставения въпрос в смисъл, че неправилната правна квалификация на
иска води до неправилност, а не до недопустимост на решението по
съществото на спора.
Въззивното решение е отменено като неправилно и делото върнато
на нов състав на въззивната инстанция за разглеждане на спора по
същество.
17. Съдът служебно изследва съответствието на договорна клауза за
неустойка с добрите нрави, преди да уважи иск за заплащането на
неустойката.

Предизвикай правото!
Годишник 2015

758

759

Васил Петров
Решение № 178 от 26.02.2015 г. по т.д. № 2945/2013 г., II т.о.
Предявен е иск от ищеца наемател за сумата от 15000 евро,
представляваща компенсаторна неустойка, уговорена в договор за наем за
предсрочно прекратяване на договора поради виновното поведение на
ответника наемодател. И двете инстанции по същество са намерили, че
действително е налице съществено неизпълнение от страна на ответника,
който е отдал под наем помещение, което не отговаря на техническите и
строителни изисквания за изграждане и експлоатация по предназначението
му, изрично конкретизирано от страните в процесния договор. И двете
инстанции са приели, че ищецът валидно е упражнил правото да развали
договора и са присъдили уговорената в глобален размер неустойка от
15000 евро, като са отхвърлили възражението на ответника, че преди
упражняването на правото на разваляне на договора той е бил прекратен
автоматично поради неплащане от страна на ищеца наемател на дължими
наемни вноски, каквато договорна клауза е била уговорена. Нито в
първата, нито във въззивната инстанция не е оспорвана
действителността на клаузата за неустойка като противоречаща на
добрите нрави.
Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1
ГПК (противоречие със задължителна съдебна практика) по отношение на
определения за значим за изхода на делото въпрос на материалното право:
„Следва ли въззивният съд при осъдителен иск с правно основание чл. 92,
ал.1 ЗЗД да преценява валидността на клаузата за неустойка, преди да се
произнесе по нейната основателност, дори и да не е направено
възражение в тази насока?“.
ВКС се е присъединил към становището на постановеното по реда на
чл. 290 и сл. ГПК решение №№ 229 от 21.01.2013 г. по т.д.№ 1050/2011
год. на ІІ т.о., че съд, разглеждащ иска по чл. 92, ал. 1 ЗЗД за заплащане на
договорна неустойка по договор за търговска продажба е длъжен служебно
да следи за евентуална нищожност на съдържащите се в договора уговорки
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за неустойка, поради противоречието и с добрите нрави (закона), без да е
ограничен в произнасянето си относно действителността на уговорката от
разпоредбата на чл. 269 ГПК. Поради правното значение на добрите нрави
за действителността на договора, неприложим спрямо възражението на
ответника - купувач за нищожност на неустоечната клауза е и
предвиденият в чл. 367, ал. 1 ГПК вр. чл. 370 ГПК преклузивен срок.
ВКС се позовава и на разрешението, възприето в мотивите на т. 3 от
ТР № 1/15.06.2010 г. на ОСТК на ВКС, според което добрите нрави по см.
на чл. 26, ал. 1 ЗЗД са неписани морални норми с правно значение,
нарушаването на които има същата последица, като противоречието със
закона- нищожност на договора, поради което при предявен иск за
присъждане на неустойка, уговорена по приватизационните и търговски
договори, съдът следи служебно за съответствието и с добрите нрави, като
абсолютна предпоставка за нейната действителност.
Решението е отменено и делото върнато за ново разглеждане, с оглед
осигуряване на възможност на страните да реализират защитата си във вр.
с действителността на договорената помежду им неустойка пред
инстанцията по същество на спора. ВКС приема, че липсата на произнасяне
от съда по действителността на уговорената с наемния договор
компенсаторна неустойка е съществено нарушение на процесуалния закон,
което от своя страна води до необоснованост и материална
незаконосъобразност на изградения краен правен извод за основателност
на предявения иск.
Бележка (В. П.): Сравни отговора, даден на въпроса, по който е
допуснато касационно обжалване тук, с отговора на процесуалния въпрос
в решението, систематизирано в т. 8 от настоящия преглед.
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Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските
отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част I)
Делян Недев
[Публикувано на: 26.07.2015 г.]

Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на
облигационното, вещното, семейното и наследственото право
(Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има
невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните
решения са на автора и не изчерпват въпросите, поставени в
съответното решение. В част от резюметата въпросите за допускане
до касация и техните отговори са цитирани дословно, а в други ‒ по
авторова преценка - са систематизирани, резюмирани и предадени с
авторови думи).
I. Проблеми на общата част на гражданското право
1. Чл. 40 ЗЗД е хипотеза на относителна недействителност. По въпроса
за косвените доказателства при иск по чл. 40 ЗЗД:
Решение № 21 от 24.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3529/2014 г., IV г.о.
Съгласно издаденото пълномощно, представителят има право да
договаря по своя преценка при разпореждане с 1/4 идеална част от два
недвижими имота (апартамент и УПИ с построена в него вила). Той
сключва два договора за продажба за тези идеални части за цени в размер
на данъчните оценки. След това са извършени още няколко
последователни прехвърляния от последващите приобретатели. (Всички
данни са от касационното решение, въззивното не е публикувано в
ЦУБИПСА)
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Упълномощителят предявява редица искове - за всички вж.
определението за допускане на касационно обжалване по делото Определение № 1157 от 17.10.2014 г. на ВКС по гр.д. № 3529/2014 г., IV
г.о.).
Касационното обжалване обаче е допуснато по част от тези искове. Те са
квалифицирани от въззивния съд както следва: по чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД
вр. чл. 40 ЗЗД – за недействителност на двете продажби, извършени от
пълномощника, евентуално съединени с него с искове по чл. 27 вр. чл. 29,
ал. 2 ЗЗД – за унищожаване пълномощното и на същите два договора за
продажба, по чл. 55, ал.1, пр. 1 ЗЗД – за заплащане на предоставена сума и
кумулативно съединените материално обусловени искове по чл. 97, ал. 1
ГПК (отм.) вр. чл. 108 ЗС – за собствеността върху процесните идеални
части. Ответници са пълномощникът, лицето, което е договаряло с него, и
последващите приобретатели на имотите.
На първа и втора инстанция са били изслушани три експертизи,
определящи различна пазарната стойност на имотите.
Въззивният съд отхвърля иска по чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД вр. чл. 40
ЗЗД, приемайки, че няма данни за увреждане, защото съгласно
„заключенията на съдебно-техническите оценителни експертизи по
делото, цената на продадената 1/4 идеална част на ищеца от двата
процесни имота не е по-ниска от пазарната цена за имотите към датата
на сключването на процесните договор“ (цит. по касационното решение).
Посочва се още, че съгласно пълномощното, представителят може да
действа по своя преценка при разпореждане с имотите. Евентуалните
искове съответно са отхвърлени
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1) Длъжен ли е съдът да изследва условията, при които е сключен договор
за продажба чрез пълномощник на продавача, и трябва ли да обсъди и да
вземе предвид какви са мотивите на пълномощника за сключването на
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сделката, с оглед това дали тя е в интерес на упълномощителя-продавач
и дали уговорената цена е изгодна за него – поради противоречие с
Решение № 841 от 19.01.2010 г. на ВКС по гр.д. № 3530/2008 г., II г.о.;
Решение № 361 от 16.11.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1077/2010 г., IV г.о.;
Решение № 586 от 1.11.2010 г. на ВКС по гр.д. № 853/2009 г., IV г.о.;
Решение № 439 от 20.03.2012 г. на ВКС по гр.д. № 23/2011 г., I г.о.
2) Длъжен ли е съдът да се обоснове защо възприема (кредитира) или не,
приети по делото експертни заключения на вещи лица – поради
противоречие с Решение № 58 от 13.02.2012 г. на ВКС по гр.д. №
408/2010 г., I г.о.
По първия въпрос ВКС, основавайки се посочената по-горе
практика, прави подробен анализ на чл. 40 ЗЗД. Изтъкнато е:
- задължението за действие в интерес на упълномощителя, но
- когато извършените от представителя действия са в рамките на
представителната власт, дори и да са във вреда на упълномощителя, те
запазват валидността си по отношение на добросъвестния
съдоговорител, като
- в този случай упълномощителят може да претендира вреди от
представителя, също
- когато представител или пълномощник съзнателно е действал против
законните интереси на представлявания, той носи наказателна
отговорност за злоупотреба на доверие по чл. 217, ал. 2 НК;
- в хипотезата на чл. 40 ЗЗД третото лице е недобросъвестно; тя включва
два правопораждащи факта: договор, сключен във вреда на
упълномощителя, и споразумяване между пълномощника и третото лице
във вреда на представлявания.
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- преценката дали договорът е сключен във вреда на упълномощителя се
извършва при отчитане на всички обстоятелства, свързани с интереса на
представлявания и мотивите на представителя да го сключи, като
- увреждането на интереса на представлявания може да има различни
проявни форми, включително „договор, сключен при неизгодни условия
съобразно конкретната икономическа обстановка или когато
имуществото на упълномощителя е неоправдано обременено или когато
предоставените на упълномощителя права са упражнени превратно,
макар и в рамките на представителната му власт“ , но
- успоредно с увреждането следва да е налице и второто условие споразумяването между пълномощника и третото лице във вреда на
представлявания, а следва да се има предвид, че
- в чл. 40 ЗЗД не се предполага недобросъвестност на третото лице,
поради което упълномощителят следва да я установи; да установи
намерението за увреждане на пълномощника и третото лице, като
- преценката за това намерение се извършва въз основа на всички
доказателства за обстоятелствата, при които е сключен договорът с
третото лице, като
- е обяснимо представляваният да не разполага с преки доказателства за
сговор между пълномощника си и третото лице, поради това може да бъде
установено с косвени доказателства, които, ценени в съвкупност да
обуславят извод за сговаряне за увреждане;
- поредица от такива косвени доказателства според ВКС могат да бъдат:
близки родствени отношения между пълномощника и третото лице в
степен, в която законът презумира знание за увреждането (чл. 135, ал.2
ЗЗД) или заинтересованост (чл. 172 ГПК), включително, даваща право на
отказ от свидетелствуване (чл. 166, ал. 1, т. 2 ГПК) или трайни търговски
отношения, предполагащи осведоменост за делата на пълномощника;
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последващи разпоредителни действия с предмета на сделката, сочещи,
че третото лице е знаело и се е възползвало от конкретната икономическа
ситуация или обратно прехвърляне на правото на собственост от третото
лице в полза на пълномощника, или други действия, даващи основание да
се приеме, че сделката е била сключена при сговаряне за увреждане на
представлявания, като
- във всички случаи съвкупната преценка на доказателствата следва да
създава сигурно убеждение за осъществяване на факта на увреждане на
представлявания при сговаряне между пълномощника и третото лице.
ВКС посочва още, че когато на представителя е предоставена възможност
да договори цената, той следва да осъществи представителната власт с
грижата на добър стопанин, което ще рече при средна пазарна цена.
Предоставената с пълномощното свобода на договаряне не следва да се
тълкува като възможност представляваният да бъде ощетен, а като
възможност за гъвкаво и в негова полза преценяване на пазарната
ситуация. Това, посочва ВКС, изразява трайната съдебна практика по
приложението на чл. 40 ЗЗД.
По втория въпрос ВКС, опирайки се на посоченото по-горе
решение, посочва, че, „когато съдът отхвърля заключението на вещото
лице или при наличието на противоречиви заключения кредитира едно от
тях и отхвърля друго, е длъжен да мотивира преценката си, като посочи
причините, поради които не възприема това заключение“.
По същество е прието, че въззивният съд необосновано е направил
извода си за съотношението между продажната цена и пазарната стойност,
без да посочи кое от експертните заключения възприема.
ВКС, като посочва коя експертиза кредитира, посочва, че всъщност
продажните цени са значително по-ниски от пазарните цени. Оттук следва,
че необосновано въззивният съд е приел, че не е налице увреждане, а това
от своя страна е довело до неизследване на въпроса за споразумяването.
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ВКС посочва, че правната квалификация по чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД
вр. чл. 40 ЗЗД е неправилна: съдът е трябвало „да даде точната и правилна
квалификация на иска по чл. 40 ЗЗД - за относителна недействителност
(удебеляването мое – Д. Н.) спрямо ищеца-упълномощител“. ВКС посочва,
че недействителността е относителна, защото това ясно следва от
разпоредбата на чл. 40 ЗЗД, чрез изричното посочване в нея, че „договорът
не произвежда действие за представлявания“.
ВКС отчита, че по отношение на недобросъвестността на третото
лице и наличието на споразумяване има „някои косвени доказателства”:
към датите на двата процесни договора ответникът-купувач и съпругата му
вече са били съсобственици с касатора-ищец и на двата процесни имота,
както и че по-малко от месец след сключването на двата процесни договора
за продажба ответниците-съпрузи са продали и двата процесни имота (а
вторият от тях е бил предмет на още две последващи продажби, извършени
в рамките на около една година), като въпреки това ищецът продължава
да живее в процесния апартамент. Но ВКС счита, че „[с]амо предвид
тези обстоятелства и при липсата на каквито и да било други
доказателства по делото (включително - и други косвени такива от вида
на примерно изброените в цитираното по-горе решение № 841 от
19.01.2010 г. по гр.д. № 3530/2008 г. на IV г.о. на ВКС), обаче не може да
се направи достатъчно обоснован извод, че ответникът-купувач ..... също
е бил недобросъвестен - че е знаел за увреждането на касатора-ищец и че
е имал намерение да го увреди, като се е сговорил за това с ответникапълномощник...“. По-нататък са следните разсъждения: „[т]ова главно и
пълно доказване на факта на сговаряне, респ. на недобросъвестност у
ответника-купувач в случая, което доказване е в тежест на ищеца в
процеса, се разколебава още повече от изтъкваното от страна на
ответниците обстоятелство по делото, че последващите продажби и на
двата процесни имота, извършени от ответниците-съпрузи… (както и
първата следваща продажба на процесния УПИ с вилата в него), са
сключени при същите цени, при които са сключени и двата процесни
договора - равни на данъчните оценки на имотите и значително по-ниски
от средните им пазарни стойности. Неоснователен при това положение
Предизвикай правото!
Годишник 2015

766

767

Делян Недев
е доводът на касатора, че ответникът-купувач … като съсобственик,
имал интерес да закупи процесните идеални части на изгодни за него
цени“.
Поради горното, въпреки констатираните нарушения на закона и
необоснованост на въззивното решение, ВКС счита, че като краен резултат
то е правилно и затова го оставя в сила.
2. За разликата между начало на писмено доказателство и обратно
писмо при симулация:
Решение № 94 от 31.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5791/2014 г., IV г.о.
Сключени са два предварителни договора за продажба на апартамент,
съответно гараж, в новострояща се сграда. Купувачът изпълнява
предварителните договори. Продавачът, (и съпругата му) обаче продават
имотите на търговско дружество и на същата дата сключва със същото
договор за лизинг на тези имоти, съгласно който ще плаща лизингови
вноски, докато накрая отново не придобие собствеността. Владението е
предадено с протокол обратно на лизингополучателя. По –късно
купувачът- лизингодател изпраща нотариална покана до продавача лизингополучател, в която посочва, цитирайки номера и датата на договора
за лизинг, че същият му дължи връщане на заета сума. Пет години и два
дни след сделката, лизингодателят прехвърля имотите на второ дружество
и му цедира вземането си по договора за лизинг, след което се заличава.
Купувачът по предварителния договор предявява искове по чл. 26, ал.2 ЗЗД
– за установяване на симулация на първата продажба и договора за лизинг,
като прикриващи договор за заем; за прогласяване на втората продажба
като недействителна като такава на чужда вещ, и чл. 19, ал.3 ЗЗД – за
обявяване предварителния договор за окончателен. Ответници са
продавачът и съпругата му и дружеството, придобило по втората
продажба. Ответникът – продавач признава исковете.
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Първоинстанционният съд отхвърля иска за симулация като недоказан, а
този по чл. 19, ал.3 ЗЗД- защото продавачът вече не е собственик.
Въззивният съд потвърждава решението. Посочва, че ищецът не е доказал
симулацията – „по делото не са ангажирани обратен документ - т.е.
документ, подписан от страните по сделката, удостоверяващ
действителната им воля, или други доказателства, вкл. свидетелски
показания в тази връзка”. Протоколът за въвод също не представлява
такъв обратен документ. Нотариалната покана също – най-малкото защото
няма съвпадение между сочената в нея сума и тази по договора за лизинг.
Посочва се също, че „признанието на иска от първия ответник ... и
твърденията му за симулация също не я доказват, доколкото те нямат
характер на свидетелски показания и липсва съответно изявление в същия
смисъл от насрещната страна по оспорения договор” (цит. по въззивното
Решение № 938 от 9.05.2014 г. на САС по в.гр.д. № 2834/2013 г.)
На следващо място, дори и сделката да е привидна, въззивният съд
посочва, че третото лице (второто дружество) ще придобие имота на
първично основание – по чл. 17, ал. 2 ЗЗД. По отношение на втората
продажба е посочено, че не е недействителна, защото продажбата на чужда
вещ е валидна.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „как следва да се
преценява значението на документ, изходящ от другата страна и правещ
вероятно основателен доводът за наличие на привидност на сделка и за
възможността симулативността да се установява и с други
доказателства освен с обратно писмо”
По поставения въпрос ВКС счита, че в отклонение от общата забрана за
опровергаване на съдържанието на изходящ от страната частен документ
със свидетелски показания, чл. 165, ал. 2, изр. 1 ГПК допуска страната да
доказва симулацията със свидетели, когато по делото има начало на
писмено доказателство. ВКС посочва, че това е „документ, изходящ от
другата страна и правещ вероятно основателен доводът за наличие на
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привидност, т.е. документ, който не разкрива сам по себе си
симулацията (не съдържа признание за нея), но от текстът му може да
се съди, че е възможно страните по сделката да не са желали
настъпването на последиците й и да са направили волеизявленията
привидно. Начало на писмено доказателство е този документ, в който
привидността не е призната, но са обективирани други изявления, които
създават индиция, че е възможно сделката да е симулативна. В
съдържанието е разликата между началото на писменото
доказателство и обратното писмо, а не в това, кой е издател на
документа” (подчертаването мое – Д.М).ВКС посочва в тази връзка
Решение № 484 от 11.06.2010 г. на ВКС по гр. д. № 375/2010 г., IV г.о., и
Решение № 112 от 26.01.2012 г. на ВКС по т.д. № 638/2010 г., I т.о.
ВКС счита, че решението на въззивния съд е в противоречие с отговора на
горния въпрос. Сочи, че „[п]редставеният договор за лизинг макар и да не
представлява обратно писмо съставлява начало на писмено
доказателство, което прави допустими гласните доказателства за
установяване на симулацията”.
Решението е отменено и делото е върнато за ново разглеждане от друг
състав на въззивния съд, който следва да допусне свидетелски показания и
да вземе предвид признанието на единия ответник. ВКС посочва още, че
„съдът следва да има предвид и съдебната практика, според която
презумпцията за добросъвестност на последващия приобретател на
имота от придобилия го по симулативна продажба относно знанието за
симулативното придобиване е оборима, дори ако вписването на сделката
е станало преди вписване на исковата молба за установяване на
привидността. При оборване презумпцията за добросъвестност не само
това придобиване, а и последващо прехвърляне като такова от
несобственик ще обуслови липса на транслативен ефект на вещни права
и съответно основателност на предявения иск срещу последния
приобретател на имота”.
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3. Обстоятелството, че сделката е сключена между едно лице и
дружеството, в което това лице притежава 100 % от капитала, не е
достатъчно, за да направи вероятно твърдението за привидност:
Решение № 4 от 31.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4234/2014 г., II г.о.
Главният въпрос, поставен пред ВКС, е процесуалноправен и читателят
може да открие посоченото решение във втората част на настоящия
преглед, Раздел седми, „Процесуалноправни въпроси”, „За нотариалната
компетентност на районния съдия в хипотезата на чл. 158, ал. 2 ЗСВ
(отм.)“.
II. Проблеми на вещното право
1. Ревандикация срещу Прокуратурата и оригинерно придобиване по
румънското право:
Решение № 10 от 4.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4171/2014 г., I г.о.
Предявен е иск по чл. 108 ЗС срещу Прокуратурата. Вещта е лек
автомобил, придобит чрез нотариално заверен договор, от праводател,
закупил автомобила в Румъния. Автомобилът е обявен за издирване от
румънска лизингова компания и е поискан и предаден на органите на МВР
доброволно от трето лице. Прокуратурата е отказала връщането на
автомобила с три постановления: първоначално поради необходимостта от
извършване на процесуално – следствени действия, но в последнотозащото ищецът не е собственик на основание чл. 78 ЗС, а истинският
собственик е румънската лизингова компания.
Въззивният съд е уважил иска, приемайки, че автомобилът е
придобит по оригинерен способ от праводателя на ищеца. Прилагайки
румънското право, защото автомобилът е бил закупен от него
(праводателя) в Румъния, той е приел, че същият е владелец, който не знае,
че продавачът не е собственик, и съгласно румънското законодателство
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е придобил собствеността, съответно е направил ищеца собственик. Понататък е прието, че събирането и пазенето на веществени доказателства
ограничава правото на собственост и че след отпадането на
необходимостта от процесуално-следствени действие основание за
задържане няма. При спор за собственост се произнася гражданският съд
(чл. 113 НПК); такъв обаче няма, следователно вещта трябва да се върне на
легитимираното лице.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „Компетентен ли е
гражданският съд при иск по чл. 108 ЗС против Прокуратурата на
Република България да постановява предаване на владението от нея върху
вещ - лек автомобил, който е веществено доказателство по висящо
досъдебно производство”.
Обжалването е допуснато поради противоречие на въззивното
решение със съдебната практика. Но решаващият състав на ВКС (който е
различен, защото постановилият определението за допускане се е отвел)
преценява, че всъщност не е налице противоречие със съдебната
практика – за първото от представените решения няма данни, че е влязло в
сила, а второто е прието като неприложимо към висящия спор (чл. 291, т.3
ГПК).
Поради това ВКС не дава отговор на поставения въпрос.
По същество е прието, че „гражданският съд, който се произнася
по предпоставките за основателност на иска, дължи самостоятелен
отговор на въпроса дали ответникът държи вещта на правно основание“.
ВКС отбелязва, след като въззивният съд е направил извода, че не е налице
граждански спор по отношение на правото на собственост върху
автомобила, не е нарушено и правилото на чл. 113 НПК и приетото по
неговото приложение Тълкувателно решение № 2 от 12.11.2014 г. на
ВКС по т. д. № 2/2014 г., ОСНК.
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Според посоченото ТР „за прилагането от прокурора в
производство по чл. 111 ал.2 НПК на разпоредбата на чл. 113 НПК не
трябва да е налице висящо производство пред съда, за да се приеме, че е
налице спор за право относно собствеността на вещта, а е достатъчно
да са налице претенции на две или повече лица за връщането й“.
Въззивното решение е оставено в сила.
2. Годно правно основание за добросъвестно владение ли е решението
за разваляне на договор по чл. 87, ал. 3 ЗЗД:
Решение № 44 от 27.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 6096/2014 г., I г.о.
С договор за издръжка и гледане ответникът е прехвърлил на бившата си
съпруга недвижим имот. Тя го е прехвърлила на ищеца. След това
договорът за издръжка и гледане е развален по вина на съпругата. Искът за
развалянето е вписан след прехвърлянето от съпругата към ответника. От
развалянето до предявяване на иска са изтекли повече от 5 години, но не
10.
При тази фактическа обстановка приобретателят на съпругата
предявява ревандикационен иск. Ответникът прави възражение за изтекла
давност.
Първоинстанционният съд уважава иска, посочвайки, че решението
за разваляне на договора не е сред правните основания, посочени в
Постановление № 6 от 27.XII.1974 г. по гр.д. № 9/74 г., Пленум на ВС.
Въззивният съд отменя решението и отхвърля иска, приемайки, че
ответникът е придобил имота по давност. Според него, след като
решението за разваляне на договора е по конститутивен иск, а в
цитираното постановление решенията по конститутивни искове относно
право на собственост са посочени като правни основания, значи правно
основание е налице. Съдът приема, че ответникът е станал собственик с
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изтичането на пет години от влизане в сила на решението за разваляне на
договора.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „дали е добросъвестно
владението на прехвърлителя на недвижим имот, след влизане в сила на
решението за разваляне на договора, с който е прехвърлен имота, когато
това владение е насочено срещу последващ приобретател, придобил
имота преди вписване на исковата молба за развалянето“.
По поставения въпрос ВКС дава отрицателен отговор. В посочената
хипотеза решението за развалянето на договора не може да бъде
противопоставено на третото добросъвестно лице и обратното действие на
развалянето се ограничава само в отношенията между страните по
разваления договор, като изправната страна не може да получи обратно
имота, а би могла да претендира равностойността на вещта от неизправната
страна по договора. Затова следва да се приеме, че „съдебното решение за
разваляне на договор за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот
не е основание за начало на добросъвестно владение от прехвърлителя по
този договор срещу третото лице, придобило вещта от приобретателя
преди вписване на исковата молба по чл. 87, ал. 3 ЗЗД“.
По същество е прието, че след като ответникът е недобросъвестен владелец
и десетгодишният срок не е изтекъл, той не е станал собственик и искът е
основателен.
Въззивното решение е отменено и искът е уважен.
3. Може ли да се претендира увеличената стойност на имота, ако
строителството не е довършено по вина на владелеца и собственикът
няма интерес от подобренията:
Решение № 46 от 18.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5692/2014 г., I г.о.
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Въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение, с
което ответникът е осъден на основание чл. 72 ЗС да заплати увеличената
стойност на имота вследствие извършените от ищеца подобрения.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1. Преклудирано ли е възражението за изтекла давност, направено от
ответника по иска въз основа на дадените от ищеца пояснения и въведени
твърдения и допустимо ли е същото с оглед разпоредбата на чл. 143, ал.3
ГПК, при направени в първото съдебно заседание пояснения на
изложените в исковата молба фактически твърдения, включително и
чрез въвеждане на нови твърдения относно датата на приключване на
строителството в имота, съответно преустановяване на владението от
лицето, което е предявило иск за присъждане стойността подобренията
по реда на чл. 72, ал. 1 ЗС.
2. При учредено право на строеж за построяване на обект, чийто
инвеститор е суперфициарят, но правото не е реализирано и
строителството е останало незавършено по вина на същия, и от
реализирането на този проект собственикът на поземления имот няма
интерес, увеличава ли се или се намалява стойността на имота от това
незавършено строителство.
По първия въпрос ВКС счита, че възражението за изтекла давност
за предявяване на иск може да бъде направено след уточняване на момента,
от който настъпва изискуемостта на вземането. Съответно, ако в исковата
молба не се съдържат данни за този момент, ответникът може да въведе
възражението в спорния предмет след надлежно извършеното от ищеца
уточнение. ВКС посочва, че това не може да бъде заявено общо, без
връзка с настъпването на изискуемостта и поради това следва да се
приеме, че преклузията настъпва в момента, в който правото може да бъде
реално упражнено, т.е. – след посочване на момента на настъпване на
изискуемостта. Оттук, ако в първото съдебно заседание ищецът направи
пояснения на изложените в исковата молба фактически твърдения,
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включително и чрез въвеждане на нови твърдения относно датата на
приключване на строителството в имота, съответно преустановяване на
владението при предявен иск за присъждане стойността на извършени в
имота подобрения по реда на чл. 72, ал. 1 ЗС, направеното от ответника въз
основа на тези пояснения възражение за изтекла давност не следва да се
счита преклудирано.
По втория въпрос ВКС посочва, че преценката дали построеното
в един имот увеличава неговата стойност следва да се извършва винаги
конкретно, включително. с оглед на обстоятелството дали незавършеното
строителство може да бъде обособено като самостоятелен обект. Изтъква
се, че критериите са обективни - стойността на имота следва да се счита
за увеличена, „ако вследствие на подобренията пазарната му цена се е
увеличила, т.е. при евентуално извършване на разпореждане или извличане
на граждански плодове, собственикът би получил по-висока цена от тази,
която би получил преди извършване на подобренията“. Обективността на
критериите означава, че нежеланието на собственика на земята да ползва
подобренията във вида, в който съществуват, респективно да довърши
проекта, само по себе си е ирелевантно при преценката дали стойността
се е увеличила.
По същество ВКС приема, че са налице съществени нарушения на
съдопроизводствените правила, защото по делото липсват данни за
стойността на имота без подобренията. Следвало е да се допусне
експертиза за установяване стойността на претенцията с оглед обективния
критерий – пазарната цена на имота към момента на извършване на
преценката, съпоставена с цената на имота към същия момент, но без
подобренията върху него. На следващо място, ВКС отбелязва, че и в двете
експертизи посочената увеличена стойност на имота представлява сбор от
стойността на извършените в имота СМР, а проучване на пазара за
недвижими имоти от вещите лица не е било извършвано. Това е довело до
липса на обективни данни за евентуалното увеличение на стойността на
имота.
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Въззивното решение е отменено и делото е върнато за ново
разглеждане от въззивния съд.
4. Инициативата на владелеца за направено искане за изкупуване на
идеалната част изключва намерението за своене:
Решение № 2 от 4.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5083/2014 г., II г.о.
Предявен е иск за делба на поземлен имот от община срещу
търговско дружество (преобразувано държавно предприятие). Ответникът
възразява, че е придобил целия имот по давност.
Първоинстанционният съд отхвърля иска, приемайки, че
ответникът е придобил имота по давност. Въззивният съд отменя
решението и допуска делбата. В мотивите си съдът обсъжда защо
ответникът не е придобил имота по давност: 1) владението не е
добросъвестно; 2) съществува забрана за придобиване на общинска
собственост в чл. 86 ЗС, а след изменението на тази разпоредба през 1996
г., давността върху имоти – частна общинска собственост е спряна през
2006 г. 3) като допълнителен аргумент се прави връзка и с общата забрана
в чл. 7, ал. 1 ЗОС за придобиване по давност на общински имоти,
просъществувала до 1999 г. ; 4) съгласно чл. 59, ал. 1 ЗТСУ, реални части
от имоти не могат да се придобиват по давност; 5) от фактите по делото се
налага и изводът, че ответникът не е упражнявал спокойно, явно и
неоспоримо владение.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1. „Би ли могло да съществува парцел в съсобственост идеална част от
същия като публична общинска собственост, а другата идеална част от
същия парцел като частна собственост, принадлежаща на търговско
дружество, след като парцелът по регулационен план е отреден за
търговското дружество и няма акт на общинската администрация, с
който на имота да е даден статут на публична собственост“;
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2. „За възможността да се придобие по давност от търговско
дружество целия (като квадратура) съсобствен с общината парцел,
отреден по регулационния план за реализирано още към 1988 г.
мероприятие на държавата- построена газостанция и последващо
разширение 1996 г., ако фактическата власт е осъществена за времето
след обособяването му по последния в сила РП“;
3. „Може ли да се приеме, при наличие издадения в рамките на
фактическия състав на чл. 17а ЗППДОбП констативен нотариален акт,
че осъщественото владение е добросъвестно“.
Съгласно чл.17а ЗППДОбП при преобразуваните държавни предприятия в
еднолични търговски дружества с държавно имущество имуществото,
предоставено за стопанисване или управление на тези предприятия с акта
на преобразуването, се предоставя в собственост на тези дружества, освен
ако в него не е предвидено друго.
На първия въпрос ВКС отговаря положително. Посочва, че
аргумент се черпи както от чл. 77 ЗС, така и от чл. 36, ал. 1 ЗОС, който
урежда прекратяването на съсобствеността между общината и други
правни субекти.
За втория въпрос ВКС посочва, че е отчасти фактически, отчасти
правен. Според ВКС „ако съсобствената идеална част, за която се
претендира да бъде придобита на основание давност, е общинска
публична собственост, то тази съсобственост не може да бъде предмет
на придобивна давност от съсобственика ЮЛ поради ограниченията на
закона – арг. чл. 86 ЗС. А ако тази съсобственост има характера на
частна общинска собственост, то след като няма ограничения за
нейното разпореждане чрез посочените в закона транслативни способи,
отговорът на поставения въпрос следва да бъде положителен. Въпросът
за добросъвестността на упражняваното владение е фактически,
доколкото касае преценка на факти в контекста на разясненията по ТР
1/2012 г. на ОСГК на ВКС по въпросите за приложението на чл. 69 ЗС“
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Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 6.08.2012 г. на ВКС по
тълк. д. № 1/2012 г., ОСГК:
„Презумпцията на чл. 69 ЗС се прилага на общо основание в
отношенията между съсобствениците, когато съсобствеността им
произтича от юридически факт, различен от наследяването. В случаите,
при които един от съсобствениците е започнал да упражнява фактическа
власт върху вещта на основание, което изключва владението на
останалите, намерението му за своене се предполага и е достатъчно да
докаже, че е упражнявал фактическа власт върху целия имот в срока по чл.
79 ЗС. Когато обаче съсобственикът е започнал да владее своята идеална
част, но да държи вещта като обща, то той е държател на идеалните части
на останалите съсобственици и презумпцията се счита за оборена.
Независимо от какъв юридически факт произтича съсобствеността, е
възможно този от съсобствениците, който упражнява фактическа власт
върху чуждите идеални части, да превърне с едностранни действия
държането им във владение. Ако се позовава на придобивна давност за
чуждата идеална част, той трябва да докаже при спор за собственост, че е
извършил действия, с които е обективирал спрямо останалите
съсобственици намерението да владее техните идеални части за себе си“.
На третия въпрос ВКС не дава категоричен отговор.
По същество е прието, че независимо дали се е касаело за публична
или частна общинска собственост, ответникът не е придобил
собствеността по давност, защото е липсвал анимусът на владението - по
делото е установено, че по инициатива на ответника е направено
искане за изкупуване на общинската собственост.
Въззивното решение е оставено в сила.
5. Когато съдът достигне до извода, че ищецът, който претендира
подобренията, не е добросъвестен владелец, той разглежда иска за
заплащането им като на обикновен подобрител на чужд имот :
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Решение № 29 от 4.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5189/2014 г., II г.о.
Поради процесуалният характер на въпроса за допускане на
касационното обжалване, читателят може да намери решението във Втора
част на настоящиия преглед, Раздел седми, „Процесуалноправни въпроси”,
„За задълженията на въззивния съд при промяна на правната
квалификация на предявения иск”.
6. За фактическите действия, които могат да доведат до обезпокояване
на владението:
Решение № 3 от 6.03.2015 г. на ВКС по гр. д. № 4048/2014 г., II г.о.
През 2001 г., в производство по несъстоятелност е възложен на ЕТ
незастроен недвижим имот. ЕТ е въведен във владение от синдика. През
2004 г. търговско дружество придобива същия имот от трети лица, поставя
табела с името си, сменя катинара и инициира изготвянето на ПУП за
имота. Впоследствие ЕТ отново сменя катинара, за което е образувана
преписка и ЕТ е предупреден да се въздържа от самоуправни действия. При
тази фактическа обстановка ЕТ предявява положителен установителен иск
за собственост срещу търговското дружество на основание
постановлението за възлагане, и алтернативно, на основание давностно
владение.
Първоинстанционният съд уважава главния иск.
Въззивният съд обезсилва решението поради наличието на сила на
пресъдено нещо по предмета на основния иск, но уважава евентуалния иск,
приемайки, че е изтекла кратката давност.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за значението на
извършените от ответника фактически действия в имота при обосноваване
на извода на съда за наличието на необезпокоявано, непрекъснато, явно и
спокойно владение от страна на ищеца, обусловил уважаването на
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предявения от последния иск за собственост на основание кратката
придобивна давност. Посочва се, че тези въпроси са решени в
противоречие с Решение № 5 от 25.01.2010 г. на ВКС по гр.д. №
2728/2008 г., II г.о. „в което са изложени съображения, че фактическото
въздействие върху имота, свързано и с отстраняване на владелеца, могат
да доведат до обезпокояване, смущаване на установено владение, респ. да
го прекъснат, а оттук и да е неуспешно позоваването на последния на
придобивната давност“.
По поставения въпрос ВКС споделя изявеното в цитираното по-горе
решение, както и в Решение № 376 от 12.03.2013 г. на ВКС по гр.д. №
260/2012 г., I г.о. Според последното „владението престава да бъде
спокойно и когато се оспорва с насилие, в резултат на което се смущава
намерението да се държи вещта като своя“.
По същество ВКС приема, че постановлението за възлагане е годно
правно основание и е било налице добросъвестно владение от страна на
ищеца. То обаче е прекъснато. ВКС отчита, че характерът на имота като
незастроен „не предполага някакви конкретни фактически действия върху
него, с изключение тези по обезопасяването му и препятстване на
достъпа до него от към улицата с поставяне на преграда и катинар“.
Прието е, че владението е „най-малкото обезпокоено, смутено, а и
отнето с оглед поставянето на катинар на съществуващата фасада от
сграда и табела с наименованието на дружеството ответник, с което
достъпът на едноличният търговец до имота е осуетен“.
Поради това ВКС намира, че ищецът не е придобил процесния имот
по давност, отменя решението и отхвърля иска.
7. Актът за частна общинска собственост не прекъсва придобивната
давност:
Решение № 45 от 16.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 6533/2014 г., II г.о.
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Предявени са положителни установителени искове, с който ищците
искат да се признае по отношение на община, че са съсобственици (при
посочени дялове) на недвижим имот на основание наследствено
правоприемство, и – алтернативно – дълга давност (при владение, считано
от 1994 г., за която дата представят протокол с общинско дружество със
задължение на последното за предаване на владението). За имота е
съставен акт за частна общинска собственост.
По главния иск първоинстанционният съд намира, че не е доказано,
че наследодателят на ищците е бил собственик на процесния имот. По
допълнителния посочва, че до 1996 г. е в действие забраната за
през 2006 г.
придобиване на имоти – общинска собственост, а
придобивната давност е спряна със ЗИД ЗС, и следователно ищците не
биха могли да придобият по давност. Исковете са отхвърлени.
Въззивният съд потвърждава решението.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за презумпцията по
чл. 69 ЗС (всеки владее за себе си до доказване на противното) и по чл. 83
ЗС (който е владял в различни времена, е владял и в промеждутъка до
доказване на противното) поради противоречие с Решение № 262 от
29.11.2011 г. на ВКС по гр.д. № 342/2011 г., II г.о.
Според посоченото решение „Когато фактическата власт върху
изцяло чужд имот е придобита при липса на правно основание /т. нар.
завладяване/ то според презумпцията на чл. 69 ЗС се предполага, че
упражняващият фактическа власт държи вещта за себе си, т. е. има
качеството на владелец. В такъв случай за придобиване на имота по
давност не е необходимо да бъде демонстрирана промяна в намерението
за своене спрямо собственика, тъй като от момента на установяване на
фактическата власт тя има характер на владение, а не на държане“.
По поставения въпрос ВКС споделя приетото в посоченото решение.
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По същество е прието, че ответната община е признала, че
владението е предадено на ищците от общинска фирма с протокол от 1994
г. и при липса на доказателства фактическата власт да е отнета от тях, на
основание чл. 83 ЗС се счита, че същите владеят имота и понастоящем.
Съставянето на АЧОС през 1999 г. е без правно значение, „тъй като
снабдяването на собственика с акт за правата му не отстранява
фактическата власт на владелеца, нито води до прекъсване на
придобивната давност съгласно чл. 116 ЗЗД“ . Затова ВКС счита, че
въззивният съд е допуснал нарушение на съдопроизводствените правила
при неправилно приложение на посочените презумпции.
Но ВКС отбелязва, че „за вещите частна държавна или общинска
собственост, които са завладени преди влизане в сила на изменението на
чл. 86 ЗС с ДВ бр. 33 от 1996 г. давностният срок започва да тече от
01.06.1996 г. Десетгодишния срок на недобросъвестното владение изтича
на 31.05.2006 г. На тази дата обаче течението на давностния срок е
спряно с § 1 ДР ЗС за срок от седем месеца, като с последващите
изменения на правната норма спирането на течението на давностния
срок е продължено до 31.12.2017 г.“
Поради горното, въззивното решение е оставено в сила.
8. За съдържанието на вещното право на ползване и възможността то
да се упражнява чрез трети лица, включително чрез голия собственик:
Решение № 14 от 20.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5426/2014 г., II г.о.
През 2008 г. съпрузите Х.С.Т. и Г.И.Т. продават апартамент на
внучката си Г.Д.Х., като си запазват пожизнено правото на ползване върху
него.
Данъците върху имота се заплащат от съпруга Х.Т. Последният обаче
сам заявява, че „От години не живея в имота“ (цит. по въззивното
Решение № 206 от 25.06.2014 г. на ОС-Велико Търново по в.гр.д. №
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362/2014 г.). Апартаментът се ползва дълго време от внучката (голия
собственик), нейното дете, бащата на детето и нейния вуйчо С.Т. (син на
Х.Т. съпругата му). Вуйчото е престанал да обитава през 2013 г., след като
е отстранен по реда на чл. 4 и сл. от Закона за защита от домашно насилие.
Същевременно, в края на 2013 г, съпрузите Х.С.Т. и Г.И.Т., като
ползватели, сключват договор за предоставяне на безвъзмездно ползване
на имота на сина си (вуйчото С.Т.).
В имота има движими вещи на Х.С.Т. и Г.И.Т., съпругата притежава
и ключ от него.
При тази фактическа обстановка Х.С.Т. (ползвател) предявява иск
срещу внучката си Г.Д.Х. (гол собственик) ревандикационен иск.
Ответницата възразява, че правото на ползване е погасено по давност, тъй
като не е упражнявано повече от 5 г.
Първоинстанционният съд отхвърля иска, приемайки, че правото на
ползване се е погасило, посочвайки, че срокът е давностен и цитирайки
Решение № 19 от 10.02.2000 г. по гр.д. № 1082/1999 г., ВКС, IV г.о.
Въззивният съд потвърждава решението.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „за съдържанието
на законовия термин упражняване вещното право на ползване и дали в
това съдържание се разбира единствено живеене в жилището
(недвижимия имот), по отношение на който това право е учредено и
може ли то да се упражнява, в смисъл на живеене в него, от друго лице“,
решен отчасти в противоречие с Решение № 347 от 2.12.2011 г. на ВКС
по гр.д. № 30/2011 г., II г.о.
По поставения въпрос ВКС анализира същността на вещното право на
ползване и хипотезите на неговото прекратяване, след което посочва, че по
съдържание упражняването му от ползвателя „не се различава от това на
собственика на имота, учредил правото и следва да се разбира не само

Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК …

като постоянно обитаване на жилището (недвижимия имот), а като
всяка форма на фактическо и правно използване на имота като:
постоянно или временно пребиваване, място за съхранение на лични вещи,
за извършване на дейности, свързани с ежедневния бит, стопанска
дейност и др. Не може да има спор, че ползвателят може да се
предостави ползването на имота на друго лице под формата на наем
(арг. чл. 60 ЗС) както и под формата на заем за послужване и съответно
да се упражнява правото си чрез другиго”.
По същество ВКС счита, че решението на въззивния съд, „макар и
социално справедливо е неправилно (подч. мое – Д. Н.) от гл. т. на
прилагане на закона – чл. 59, ал. 3 ЗС.“ ВКС посочва, че правото на
ползване е упражнявано и следователно не е погасено: „Безспорно
установените факти за плащане на данък сгради в рамките на исковия
период, данните за оставени лични движими вещи в жилището, за
притежаване на ключ от апартамента от съпругата ползвател не само
не изключват извод за упражняване на правото на ползване от страна на
ползвателите, а безусловно налагат такъв, в смисъл, че правото на
ползване е упражнявано“. Прието е, че лицата, които живеят в имота,
включително ответницата гол собственик, го ползват съгласно договор за
заем за послужване, който е неформален. Следователно ползването е
упражнявано чрез тези лица.
Последното заключение обаче дава основание на ВКС да отхвърли
иска – след като ответницата ползва имота на правно основание (договор
за заем), то една от предпоставките на ревандикационния иск липсва.
Въззивното решение е оставено в сила.
9. Законът не поставя изискване нито в самия протокол, нито в
отделен документ да се съдържа изброяване на етажните собственици,
които са гласували ЗА, така и на етажните собственици, гласували
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Решение № 133 от 31.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 632/2014 г., II г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „Явява ли се
нарушение на чл. 16, ал. 5 от Закона за управление на етажната
собственост обстоятелството, че към протокола за проведено общо
събрание на собствениците е съставен отделен списък, съдържащ
имената и подписите само на гласувалите за взетите решения, но не и на
гласувалите против?“
По поставения въпрос ВКС посочва правилата за съставяне на
протокол от ОС на ЕС и изискванията за неговото съдържание. Счита, че
„законът не поставя изискване нито в самия протокол, нито в отделен
документ да се съдържа изброяване както на етажните собственици,
които са били съгласни с предложените решения и съответно са ги
подкрепили с гласа си, така и на етажните собственици, гласували
против решенията, удостоверени с протокола. По тази причина
отсъствието на подобно изброяване както в протокола, така и в
евентуално съставен отделен списък-приложение към него не съставлява
нарушение на чл. 16, ал. 5 ЗУЕС. Самият протокол по своята същност
съставлява частен свидетелстващ документ с произтичащите от това
последици относно способите за опровергаване на съдържанието му“.
III. Проблеми на облигационното право
1. Дори и когато са търговци, наемателите не са солидарни длъжници,
ако в договора всеки от тях се е задължил за плащането на съответната
част от наемната цена:
Решение № 67 от 27.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5803/2014 г., I г.о.
Сключен за срок от 10 години и вписан в АВ е договор за наем от
двама наематели – търговски дружества. Съгласно договора, всеки от
наемателите дължи точно определена част от наема. Имотът е прехвърлен
на трето лице. Новият собственик изпраша нотариална покана, в която
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заявява, че счита договора за наем с двамата наематели за прекратен, и
отправя искане за освобождаване на имота и плащане на обезщетение за
лишаването му от ползване на имота. Евентуално заявява, че дори
договорът да има действие по отношение на него, "той следва да бъде
развален, поради виновно поведение" на адресата на нотариалната покананеплащане на дължимата наемна цена за повече от 2 месеца, като е
отправил волеизявление, че договорът следва да се счита развален (цит. по
въззивното Решение № 943 от 20.03.2014 г. на САС по в.т.д. № 2486/2013
г.). Тази покана е изпратена само до единия наемател.
Наемодателят предявява искове срещу двамата наематели за
заплащане на обезщетение за ползването по чл. 73, ал. 1 ЗС, твърдейки, че
договорът за наем е развален. Иска се солидарно осъждане и – евентуално
– разделно. Ответниците правят възражение за прихващане на
претендираните суми с увеличената стойност на имота вследствие на
подобренията, които са направили.
Първоинстанционният съд отхвърля исковете, като приема, че
договорът не е прекратен.
Въззивният съд отменя частично решението, приемайки, че
договорът е развален на базата на описаната покана. Възражението за
прихващане не е уважено, защото съдът е счел, че подобренията се дължат
от предходния собственик (наемодателя по договора). Ответниците са
осъдени да заплатят ползването на имота за периода от датата на
неизпълнението (05.10.2009 г.) – според въззивния съд, от този момент е
развален договорът, а не от момента на изтичане на срока на нотариалната
покана (с дата 23.12.2009 г. и петдневен срок)
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси (цит. по
определението за допускане):
1. „В случаите на сключен договор за наем, в който е уговорено неговото
разваляне с отправяне на петдневно писмено предизвестие, може ли да се
Предизвикай правото!
Годишник 2015

786

787

Делян Недев
приеме, че договорът е развален, без да е отправено изявление за разваляне
и без да е дадено предизвестие и срок за изпълнение“ – по този въпрос е
налице противоречие на въззивното решение с Решение № 456 от
19.06.2013 г. на ВКС по гр.д. № 1294/2011 г., IV г.о.;
2. „В случаите на разваляне на договор за наем, който е договор за
периодично изпълнение, може ли да се приеме, че развалянето има
обратно действие” – по този въпрос е налице противоречие на въззивното
решение с Решение № 1694 от 11.11.2002 г. на ВКС по гр.д. № 1265/2002
г., V г.о.;
3. „В случаите на сключен договор за наем, по който има двама наематели,
по отношение на които не е уговорена солидарна отговорност, може ли
да се приеме, че наемателите следва да отговарят солидарно към
наемодателя“ – по този въпрос е налице противоречие на въззивното
решение с Решение № 71 от 28.02.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1025/2010 г.,
III г.о.;
По първия въпрос ВКС счита, че ако в договора за наем е
предвидено, че правото на наемодателя да развали договора поради
неплащане на наемната цена се упражнява с отправяне на писмено
изявление, предоставящо и срок за изпълнение, договорът не може да бъде
развален, без на длъжника да бъде предоставена тази допълнителна
възможност за изпълнение.
По втория въпрос ВКС посочва, че при разваляне на наемния
договор, предвид характера му на договор за периодично изпълнение,
прекратяването на облигационното отношение настъпва с изтичане на
срока за изпълнение, предоставен от наемодателя, като облигационната
връзка отпада не с обратна сила, а за в бъдеще – от развалянето.
По третия въпрос ВКС счита, че при договор за наем, имащ
качеството на търговска сделка по смисъла на чл. 286 ТЗ, сключен с
няколко наематели, за ползването на един обект, с който договор всеки от
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наемателите се е задължил да заплаща съответна част от определената
месечна наемна цена, отговорността им към наемодателя не е солидарна.
Нормата на чл. 304 ТЗ (която установява пасивната солидарност като
правило при търговските сделки) е приложима в случаите, при които
поемането на задължението е общо. При договор за наем
непредставляващ търговска сделка, отговорността на наемателите към
наемодателя за плащане на наемната цена е солидарна само ако е уговорена
изрично, съгласно чл. 121 ЗЗД.
По същество ВКС приема, че по отношение на единия наемател (до
когото не е отправена поканата) договорът не е развален; а по отношение
на другия е развален, считано от изтичане на петдневния срок на поканата
(29.12.2009 г.).
Въззивното решение е отменено в съответната част, исковете по
отношение на единия ответник са отхвърлени, а по отношение на другия е
частично уважен евентуалният иск за разделно осъждане.
2. Задължението на авалиста, макар да има обезпечителна фукция, е
самостоятелно и неакцесорно. Авалистът е надлежна страна по
Павлов иск, като пасивната му легитимация се определя от авала, а не
от каузалното правоотношение, по което страна би могъл да е
издателят на записа на заповед:
Решение № 386 от 25.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1490/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „длъжник ли е по
смисъла на чл. 135 ЗЗД авалистът на запис на заповед в случаите, когато
той не е насрещна страна по правоотношението, породило вземането на
кредитора и записа на заповед е издаден единствено и само с цел
обезпечаване на това вземане“.
На поставения въпрос ВКС дава следния отговор: авалът е
едностранна абстрактна правна сделка, по силата на която авалистът поема
Предизвикай правото!
Годишник 2015

788

789

Делян Недев
задължение да изпълни менителнично задължение на друго лице - хонорат.
Авалът има обезпечителна функция; авалистът е солидарно отговорен с
издателя на ефекта. Задължението на авалиста е самостоятелно и
неакцесорно по характер – макар да обезпечава изпълнението на
задължението на издателя на записа на заповед, то представлява
самостоятелно задължение с различен правопораждащ юридически
факт, а именно отделната едностранна правна сделка-авал. Оттук, за авала
не се прилагат разпоредбите на чл. 146, ал. 3, чл. 147 и чл. 148 ЗЗД. В този
смисъл е цитирано Решение № 120 от 30.07.2010 г. на ВКС по т.д. №
988/2009 г., II т.о.
По–нататък ВКС посочва, че записът на заповед е абстрактна правна
сделка, основание за издаването на която може да бъде и каузално
правоотношение, като в този случай записът на заповед служи за
обезпечение на неговото изпълнение. Оттук се прави изводът, че
„задълженията на издателя на менителничния ефект и на авалиста
произтичат от самостоятелни правни сделки, а с оглед абстрактния им
характер обстоятелствата относно каузалното правоотношение, което
записът на заповед евентуално обезпечава, са предмет на изследване само
в случай при релевирано възражение за погасяването на вземането по
записа на заповед“. Тук ВКС цитира Решение № 102 от 23.07.2014 г. на
ВКС по т.д. № 2680/2013 г., I т.о. Крайният извод е, че „лицето, подписало
запис на заповед, е надлежна страна по предявен срещу него иск с правно
основание чл. 135 ЗЗД. Пасивната му легитимация се определя от
едностранната абстрактна сделка авал, а не от евентуалното казуално
отношение, по което страна би могъл да бъде издателят на записа на
заповед“.
3. Значителното занижаване на обезщетението поради краткото
времетраене на предварителното производство (иск по чл. 2, ал. 1, т. 3
ЗОДОВ) е нарушение на чл. 52 ЗЗД:
Решение № 292 от 11.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3435/2014 г., III г.о.
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Предявен е иск по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ срещу Прокуратурата.
Ищцата е била привлечена като обвиняема за квалифицирано
длъжностно присвояване (чл. 202, ал. 1, т. 1 НК) – с постановление от
20.02.2012 г. и в съучастие в съставянето на неистински официален
документ (чл. 311, ал. 1 НК) - с постановление от 20.08.2012 г. Определена
й е мярка за неотклонение „подписка“. Наказателното производство е
прекратено с постановление от 10.12.2012 г., потвърдено по съдебен ред
окончателно на 15.02.2013 г.
Ищцата претендира обезщетение в размер на 25001 лв. Според
събраните свидетелски показания, по време на наказателното
производство тя е изпаднала в „депресивно състояние, изпитвала
притеснения и терзания по повод повдигнатите й обвинения, чувство за
накърнена чест и достойнство, опетнена репутация, изолираност в
отношенията с близки и познати, разбила си нервната система“ (цит. са
мотивите на апелативното Решение № 22 от 27.02.2014 г. на ВнАС по
в.гр.д. № 591/2013 г.). Ищцата е представила етапна епикриза от
медицинско лице в ДКЦ, която констатира състояние на тревожност,
потиснатост и раздразнителност. Назначена е и съдебно-психиатрична
експертиза, според която ищцата не страда от посттравматично стресово
разстройство и няма качествени разстройства на психичната дейност.
Според вещото лице, поетапната епикриза не е достоверна по отношение
на диагнозата и причините за състоянието на ищцата, а отразява
моментното състояние на болния (данните са от апелативното решение).
Първоинстанционният съд определя обезщетение в размер на 4000
лв.
Въззивният съд, предвид „краткия срок на претърпените
негативни последици и липсата на трайни увреждания и влошаване
качеството на живот“ намалява обезщетението на 1000 лв.
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.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за определяне на
обезщетението съобразно чл. 52 ЗЗД за случай, при който съобразно
указанията в Постановление № 4 от 23.XII.1968 г. на Пленума на ВС
следва да бъде отчетено увреждане на неимуществената сфера от
повдигането на обвинения за тежко умишлено престъпление.
Съгласно т. 11 от посоченото Постановление, „При определяне
размера на имуществените вреди следва да се вземат под внимание всички
обстоятелства, които обуславят тези вреди. В мотивите към
решенията съдилищата трябва да посочват конкретно тези
обстоятелства, както и значението им за размера на неимуществените
вреди“.
По поставения въпрос ВКС счита следното: допуска се нарушение
на принципа на чл. 52 ЗЗД, ако при обезщетяване на вреди от незаконно
обвинение в присвояване и други длъжностни престъпления, злепоставило
обвиняемата в професионален план и опетнило името й като деятел на
ръководна, материално отговорна длъжност в профсъюзна организация и
ако въпреки доказаните вреди, свързани с въздействието върху психиката
и обществената репутация, съдилищата възприемат като основание за
значително занижаване на обезщетението краткото времетраене на
предварителното производство до прекратяването му поради
„недоказаност на присвоителни действия“. ВКС напомня, че на
обезщетяване подлежат всички неимуществени вреди, причинени от
увреждането. Посочва, че недоказването на изтъкнати от ищеца конкретни
вреди като предизвикано болестно състояние с трайни последици, или
наличието на вреди извън причинната връзка, не отменя изискването за
справедливо обезщетение на породеното от обвинението засягане на
гражданското чувство, усещането за несправедливост и засегнато
достойнство на обвимяемия, които вреди не се нуждаят от конкретни
доказателства по отношение на своя размер и подлежат на обезщетяване
в реален, а не в символичен паричен еквивалент, като се съобрази в
конкретна степен и накърнената репутация на лицето, свързана със
злепоставящия характер на конкретните обвинения.
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По същество ВКС посочва, че апелативният съд е приел значително
намален размер на дължимото обезщетение и не е отчел злепоставящият
характер на повдигнатите обвинения.
Определено е обезщетение за неимуществени вреди в общ размер
от 4000 лв. и е постановено решение в този смисъл.
4. Неполагане грижа за здравето и несъобщаване на състоянието по
време на преглед - съпричиняване при лекарска грешка:
Решение № 17 от 6.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3174/2014 г., IV г.о.
В първите часове на Нова година М.М.Т. усеща силни болки в
корема и посещава спешен хирургичен кабинет в УМБАЛСМ. Лекарят
поставя диагноза „субилеус“ (непълна чревна проходимост) и насочва
болния към стандартни за тази диагноза изследвания. Преценява, че не е
необходима хоспитализация и назначава лекарствени средства. Пациентът
се прибира, вечерта му става зле и умира. Оказва се, че причината за
смъртта е кървяща и перфорирала язва на дванадесетопръстника.
Синът предявява иск по чл. 49 ЗЗД срещу болницата. В отговора на
исковата молба ответникът твърди, че с действията си починалият и
неговите близки са допринесли за настъпилата смърт, че не са взели
своевременно всички мерки за оказване на адекватна медицинска помощ.
Първоинстанционният съд, въпреки че констатира противоправни
действия на лекаря (неприемане в болница и неназначаване на
допълнителни изследвания), приема, че не е доказана причинната връзка
между тези нарушения и настъпилата смърт.
Въззивният съд е отменил първоинстанционното решение и вместо
това е уважил предявения иск, като при определяне на обезщетението е
съобразил съпричиняване на вредите от пострадалия в размер на 2/3. В
мотивите си съдът посочва, че язвата на дванадесетопръстника не може да
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се развие за един ден; тя явно се е обострила в Новогодишната нощ „което
е напълно логично с оглед традиционната диета на този празник“ и че
болният не е изпълнил „задължението по чл. 94, т. 1 от Закона за
здравето да се грижи за собственото си здраве и ответникът не следва
да носи отговорност за вредите от неизпълнение на това задължение на
починалия“. Приносът на лекаря е определен в размер на 1/3 предвид това,
че лекарят е назначил стандартните изследвания при поставената диагноза
и че заболяването е протекло нетипично, което е препятствало правилното
диагностициране. Съдът посочва в мотивите си: „в тази насока следва да
се посочи, че възможностите на хуманната медицина не са неограничени
и лекарят в определени случай не може да предотврати настъпването на
смъртта“ (цитатите са по въззивното Решение № 1676 от 29.07.2013 г. на
САС по в.гр.д. № 3976/2012 г.). Също така, въззивният съд преценява, че
е налице нарушение на добрите медицински практики, изразяващо се в
неотнасяне към пациента с необходимото уважение и зачитане на
дойстойнството. Така, от общо определяният размер на обезщетението от
80 000 лв, на ишеца е присъдена 1/3 - 26 666, 67 лв.
Обжалват и двете страни.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1. По процесуалноправния въпрос относно момента, до който може да
бъде въведено възражение за съпричиняване от страна на пострадалия,
предвид разрешението, дадено в т. 4 от Тълкувателно решение № 1 от
9.12.2013 г. на ВКС по тълк.д. № 1/2013 г., ОСГТК.
2. По материалноправния въпрос относно правното значение на
действията на пострадалия и неговите близки при отговорност за вреди
от деликт.
По първия въпрос ВКС посочва, че съгласно с отговора на исковата молба
ответникът следва да посочи възраженията си срещу иска и
обстоятелствата, на които те се основават, а когато не стори това, съгласно
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чл. 133 ГПК той губи възможността да го направи по-късно. С изтичане на
срока за отговор невъведените от ответника възражения срещу предявения
иск се преклудират, в това число възражението за съпричиняване от страна
на пострадалия от деликт, поради което възраженията не могат да се
направят за първи път пред въззивния съд.
По втория въпрос ВКС счита, че „деликвентът дължи обезщетение за
вреди, доколкото те са възникнали в причинна връзка с противоправното
му поведение. Когато за настъпването на вредите има значение и
поведението на трети лица, то това поведение изключва отговорността
на деликвента само в случай, че прекъсва причинната връзка между
действията на ответника деликвент и настъпилите за пострадалия
вреди. Противоправно поведение на третите лица може да обоснове и
тяхна отговорност (при съпричиняване без да е прекъсната причинната
връзка с действията на ответника деликвент), доколкото за вредата,
причинена от неколцина те отговарят солидарно. Когато за настъпилия
вредоносен резултат има значение и поведението на пострадалия,
независимо дали това поведение е правомерно или противоправно, то има
значение за съпричиняване - за намаляване на дължимото от деликвента
обезщетение на основание чл.51, ал.2 ЗЗД”.
По същество ВКС посочва, че е въведено възражение за съпричиняване в
срок – в отговора на исковата молба. А по отношение на материалното
право, счита, че възражението за съпричиняване на ищеца (синът на
починалия) – че не е положил дължимата грижа да се информира за
здравето на своя баща и да представи информация на лекаря – е
неоснователно. Причинна връзка между противоправно поведение на
ищеца и настъпилата смърт не е доказана. ВКС обаче приема, че е имало
съпричиняване на починалия: „... съдът е формирал обоснования извод, че
настъпилата смърт би могла да бъде предотвратена при положена от
починалия грижа както по отношение на здравето му, така и при
изчерпателно добросъвестно излагане при прегледа... на всички
заболявания, здравни проблеми и оплаквания“.
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ВКС не е съгласен с въззивния съд по въпроса за нарушаването на добрите
медицински практики, изразяващо се в грубо отношение и незачитане на
достойнството. На първо място, посоченото нарушение според ВКС е
недоказано; но дори и да беше доказано, липсва причинна връзка между
него и настъпилата смърт. Тези изводи на въззивния съд обаче не са се
отразили на правилността на постановения акт и затова решението е
оставено в сила.
5. Това, че ищецът не е живял в същия град и е виждал веднъж месечно
починалия, не означава, че не е претърпял вреди и че няма право на
обезщетение. Относно критериите за обезщетение по справедливост
(чл. 52 ЗЗД):
Решение № 66 от 12.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5839/2014 г., IV г.о.
Работник загива след трудова злополука. Двамата му сина и
съпругата му (женена за починалия от 35 години) предявяват иск за
обезщетение на неимуществени вреди срещу работодателя. Претендират
по 20000 лв за всеки, заедно със законната лихва от датата на злополуката.
Работодателят привлича застрахователното дружество, което е
направило групова застраховка „Злополука“, сключена от работодателя
като застраховащ.
Първоинстанционният съд уважава преките искове. Обратният е
отхвърлен, защото работодателят, като застраховащ, няма регрес. Съдът
посочва, че в случая разрешение е дадено в чл. 200, ал. 2 КТ и ако в бъдеще
застрахователят плати на увредените, ответникът ще може да си търси от
ищците платеното в повече преди приспадане на получената сума от
застраховката.
Въззивният съд отменя решението в уважителната му част. Посочва,
че съпругата е живеела в чужбина и дори не се е върнала за погребението,
като обсъжда нейното отношение към починалия, вземайки предвид
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разпита й пред органите на досъдебното производство. На следващо
място отбелязва, че малкият син живеел и работел в друг град и веднъж в
месеца отсядал при баща си; големият син го виждал всяка седмица и
постоянно поддържал връзка с него, а когато научил за злополуката,
получил нервно разстройство (съгласно свидетелските показания).
Мотивиран от обстоятелства като горните, въззивният съд преценява, че
съпругата и по-малкият син не са претърпели неимуществени вреди.
Такива е претърпял само големият син, като обезщетението е намалено на
5000 лв.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1. По въпрос, свързан с приложението на чл. 11 ГПК (непосредственост в
процеса) и чл. 235, ал.2 ГПК (съдът постановява решението си върху
приетите от него за установени обстоятелства по делото), респективно
за възможността съдът да основе решението си на доказателства,
събрани в друго производство;
2. За критериите, имащи значение за присъждането на обезщетението
за неимуществени вреди по чл. 52 ЗЗД (по справедливост) и за лицата, на
които се дължи такова обезщетение.
По първия въпрос ВКС посочва, че съгласно принципа за
непосредственост, установен в чл. 11 ГПК, съдът не може да се позовава
на доказателства, които не са събрани в хода на производството по
висящия спор. В тази връзка се цитира проф. Ж. Сталев, БГПП:
„заявяването на исканията, твърденията, възраженията и доводите на
страните, така и събирането на доказателствата трябва да се
извършват пред и от оня съд, който ще решава делото“. Изрично се
посочва, че „принципът на непосредственост не допуска решението на
съда да се основава на свидетелски показания събрани в друго
производство, в т. ч. в досъдебно производство, на постановления на
прокурора, други констатации и мнения на разследващите органи и др.“
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Гражданският съд задължително съобразява само присъдата на
наказателния съд и то по въпросите, изрично посочени в чл. 300 ГПК
(извършено ли е деянието, неговата противоправност и виновността на
дееца), като в тези случаи законодателят е ограничил приложението на
принципите на непосредственост и свободно формиране на вътрешното
съдийско убеждение чл. 11 и чл. 12 ГПК. Но всички останали факти,
които имат отношение към гражданските последици от деянието,
съответно деликта, следва да бъдат установени с допустимите
доказателствени средства в рамките на производството по
разглеждане на гражданското дело. С оглед принципа за
непосредственост и равенство на страните в процеса, тези факти подлежат
на доказване пред гражданския съд, независимо дали по отношение на
същите са събрани доказателства в хода на досъдебното или наказателното
производство. ВКС цитира в тази връзка Решение № 43 от 16.04.2009 г. на
ВКС по т.д. № 648/2008 г., II т.о. и Решение № 36 от 28.02.2012 г. на ВКС
по т.д. № 319/2011 г., II т.о. По нататък ВКС посочва, че чл. 235, ал. 2 ГПК
задължава съда „да формира убеждението си по правнорелевантните
факти въз основа на относимите и допустими доказателства, които са
събрани по предвидения от ГПК ред. Няма съмнение, че това са тези
доказателства, които са събрани „пред и от оня съд, който ще решава
делото“. Само след цялостната им преценка, поотделно и в съвкупност,
съдът като приложи и последиците на тежестта на доказване в
гражданския процес, може да посочи кои факти намира за установени и
кои за недоказани“.
По втория въпрос ВКС посочва, че съдът следва да вземе предвид
всички установени по делото обстоятелства за конкретния случай, които са
от значение за определяне на неговия справедлив размер. Такива са
обстоятелствата, при които е настъпила злополуката, възрастта на
работника, стреса на близките от внезапното настъпване на смъртта,
отношенията в семейството на пострадалия, грижите, които той е
полагал за семейството си, преживените страдания от загубата на
близкия човек, загубата на морална, емоционална и материална
подкрепа. Посочва, че принципът на справедливост задължава съда да
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обсъди и съобрази всички допустими доказателства, които са относими
към правно релевантните факти и правилно да оцени тяхното значение и
тежест при определяне размера на обезщетението. ВКС обобщава:
„справедливостта като правен принцип, прогласен в чл. 52 ЗЗД не е
абстрактно понятие. Тя трябва да почива на анализа на фактите по
делото, за да се осъществи целта на закона - постигане на съответствие
между установената неимуществена вреда и нейния имуществен
еквивалент“. В подкрепа са цитирани Постановление № 4 от 23.XII.1968
г., Пленум на ВС, Решение № 1026 от 18.12.2009 г. на ВКС по гр.д. №
4001/2008 г., I г.о., Решение № 149 от 2.05.2011 г. на ВКС по гр.д. №
574/2010 г., III г.о., Решение № 67 от 16.03.2012 г. на ВКС по гр.д. №
1101/2011 г., III г.о., Решение № 136 от 1.03.2012 г. на ВКС по гр.д. №
414/2010 г., III г.о., Решение № 85 от 29.04.2014 г. на ВКС по гр.д. №
7182/2013 г., III г.о.
По същество ВКС посочва, че изводите за отношенията между
съпрузите са направени на базата на показания в досъдебното
производство, т.е., на недопустими доказателствени средства. Но дори и
тези показания „не позволяват свободната интерпретация, която е
направил съдът“. По отношение на малкия син ВКС посочва, че доводът,
че той не е претърпял вреди, защото е живеел в друго населено място и е
виждал веднъж месечно баща си, „не може да бъде сериозно коментиран,
доколкото след навършване на пълнолетие, намиране на работа,
създаване на свои семейства, много деца живеят разделено от
родителите си „в други населени места“, без това да значи, че от този
момент нататък между тях се прекъсват всякакви духовни, емоционални
и житейски връзки“. Намаляването на обезщетението на големия брат,
според ВКС, е необосновано.
На базата на горното, след преценка и обсъждане на доказателствата по
делото, въззивното решение е отменено и исковете на тримата са уважени
изцяло.
6. За спогодбата на пострадалия със застрахователя на деликвента:
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Решение № 103 от 31.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3906/2014 г., IV г.о.
При ПТП са причинени редица травми. Пострадалото лице е
подписало споразумение със застрахователя на деликвента и е получило от
него обезщетение в размер на 5000 лв. В сключеното споразумение със
застрахователя ищецът изрично е заявил, че полученото обезщетение
покрива изцяло причинените вреди и няма право да ги претендира отново
поради това, че неточно ги е определил в споразумението (съглано
данните, обсъдени от въззивния съд и посочени изрично в касационното
решение).
Тъй като възстановяването продължава бавно и страданията продължават,
пострадалият предявява частичен иск по чл. 45 ЗЗД срещу деликвента за
обезщетение за неимуществени вреди за 7000 лв (от общо 15000 лв.).
Първоинстанционният съд уважава иска до размер от 2000 лв. В
мотивите изрично се посочва, че „когато увреденият и застрахователят
са постигнали съгласие за изплащане на вредите от застрахователното
събитие, изрично заявявайки, че платената сума ги покрива изцяло,
увреденият няма основание да търси репарация за същите вреди отново
по съдебен ред от причинителя поради това, че неточно е определил
вредите в споразумението. На обезщетяване в тези случаи подлежат
само вреди, които не са били предмет на споразумението (ексцес,
последващи разходи за лечение и пр.)“ (цит. по първоинстанционното
Решение № 72 от 8.11.2013 г. на РС-Трявна по гр.д. № 184/2012 г.
Районният съд цитира Решение № 204 от 4.07.2011 г. на ВКС по гр.д. №
220/2010 г., IV г.о., и Решение № 478 от 22.07.2010 г. на ВКС по гр.д. №
943/2009 г., IV г.о. В конкретния случай първоинстанционният съд приема,
че „макар в случая да се касае за болки и страдания, т.е. вреди, настъпили
в хода на оздравителния процес на пострадалия ищец, то същите
подлежат на обезщетяване, щом са в пряка и непосредствена връзка с
уреждането“.
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Въззивният съд потвърждава решението. В мотивите изрично е посочено,
че „пострадалото лице има право да избере дали да се удовлетвори от
застрахования, основавайки се на деликт или пряко от застрахователя,
основавайки се на застрахователния договор. По тази причина
деликвентът и застрахователят не са солидарно отговорни, а
увреденият не може да търси обезщетение от извършителя до размера,
до който е вече обезщетен от застрахователя“ (цит. по въззивното
Решение от 18.03.2014 г. на ОС-Габрово по в. гр. д. № 19/2014 г.). Тук
въззивният съд се основава на Решение № 306 от 7.06.2011 г. на ВКС по
гр.д. № 1556/2009 г., IV г.о., Решение № 43 от 15.03.2011 г. на ВКС по
т.д. № 414/2010 г., II т.о., Решение № 96 от 26.05.2010 г. на ВКС по т.д.
№ 621/2009 г., II т.о. Въззивният съд посочва, че се касае за „ексцес,
неудовлетворена вреда, която не е била предмет на споразумението“.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „за правото на
пострадалия да иска обезщетение за вреди от деликвента, ако е получил
обезщетение от застрахователя, като е заявил, че получената сума ги
покрива изцяло”.
По поставения въпрос ВКС се опира на Решение № 230 от
12.07.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1907/2009 г., IV г.о., като приема, че
„спогодбата на пострадалия с работодателя на причинителя и с неговия
застраховател не обвързва неучаствалите в нея нито може да бъде
противопоставена от тях, но такава спогодба съдържа извънсъдебно
признание на пострадалия, че това са действителните вреди, за които
обезщетяването е пълно. Признанието трябва да бъде ценено с оглед на
всички обстоятелства по делото, ако пострадалият претендира от друг
по-големи вреди“.
(В мотивите на решението на ВКС на много места ищец и ответник са
разменени).
По същество ВКС приема, че нарушение на закона обаче въззивният
съд е приел, че по-тежкото възстановяване на телесното здраве (в
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сравнение с обичайното) съставлява ексцес. Посочва, че „при ексцес за
пострадалия възниква ново вземане за обезщетение, различно от
първоначално предявеното, което произтича от новото състояние на
пострадалия, свързано с появата на ново страдание и/или съществено
утежняване на старите страдания, което (ново състояние) се отклонява
съществено от прогнозата при определяне на първоначалното
обезщетение. Обезщетението е за новите вреди, които се добавят към
вече обезщетените“. В този смисъл е е цитирано Решение № 196 от
12.07.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1724/2009 г., IV г.о. ВКС приема, че
протичащото без усложнения, макар и по-тежко или по-бавно
възстановяване в сравнение с обичайното не може да бъде
квалифицирано като ексцес.
Решението е отменено и искът е отхвърлен.
I V. Проблеми на семейното и наследственото право
1. По въпроса за трансформацията на лично имущество при режим на
СИО, когато съпрузите са теглили заем за нужди на семейството:
Решение № 36 от 31.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3386/2014 г., II г.о.
Предявен е иск по чл. 23, ал.1 СК (установяване на трансформация
на лично имущество и съответно лична собственост на единия съпруг).
Ищцата твърди, че е индивидуален собственик на закупения по време на
брака й с ответника апартамент. Същият е закупен с лични средства и
кредит от ДСК през 1985 г. на името на двамата (вече бивши) съпрузи. При
тегленето на кредита майката на ищцата е декларирала, че е съгласна тя да
изплаща кредита и по делото е установено, че погасяването е ставало чрез
удръжки от нейното трудово възнаграждение.
Районният съд е отхвърлил иска, като е приел, че заемът
представлява общо имущество, след като е предназначението му е за
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закупуване на семейно жилище, т.е., за нужди на семейството. Посочва, че
фактът на заплащане на заема след придобиване на имота е ирелевантен.
Въззивният съд потвърждава решението. Посочва, че когато
двамата съпрузи участват в сделката, те придобиват именно като „страни“
по договора на основание чл. 21 ЗЗД, а не по силата на закона, установяващ
СИО. Следователно дори и придобиването да е станало със средства само
на единия съпруг, това не може да се отрази на правата на другия съпруг.
ВКС посочва, че съгласно т. 4 от Тълкувателно решение № 5 от
29.12.2014 г. на ВКС по т.д. № 5/2013 г., ОСГТК, в случаите на
придобиване на недвижим имот през време на брака с договор за покупкопродажба на името на двамата съпрузи може да се установява пълна и
частична трансформация на лично имущество: СК е специален на ЗЗД. Но
ВКС изрично споменава приетото в съобразителната част на
тълкувателното решение, че при плащане на цената със заемни средства,
когато задължението за връщането им е поето солидарно от двамата
съпрузи за нуждите на семейството, изплащането на заема с лични на
единия съпруг средства не променя възникналото в съпружеска общност
вещно право.
ВКС посочва, че решението на въззивния съд противоречи на закона
и доколкото не са обсъждани доказателствата по отношение на
трансформацията на имуществото, делото е върнато за ново разглеждане.
2. Относно отчитането на интереса на децата да поддържат
пълноценни лични отношения с родителя, който не упражнява
правата, при определянето на режима на лични отношения:
Решение № 35 от 12.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3585/2014 г., III г.о.
Определен е режим на лични отношения на децата с родителя, който не
упражнява родителските права (майката). Един от основните проблеми е,
че родителите живеят далеко един от друг (200 км).
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Касационното обжалване е допуснато по въпроса „относно интереса на
децата да поддържат пълноценни лични отношения с родителя, който не
упражнява родителските права“ .
По поставения въпрос ВКС се опира на приетото в Постановление
№ 1 от 12.XI.1974 г. по гр.д. № 3/74 г., Пленум на ВС: мерките за лични
отношения между родителите и децата трябва да бъдат така определени,
че да се създава нормална обстановка за поддържане на тези отношения,
без да се кумулира допълнителен източник за недоразумения и спорове
между родителите. ВКС посочва, че определените мерки „относно
личните отношения между родителите и децата имат правно действие
главно по отношение на родителя, на когото не са предоставени за
упражняване родителските права. Той запазва правата си на родител, но
само не ги упражнява. За да участва в изграждане личността на детето
и да упражнява правото си на контрол, на този родител следва да му се
предостави възможност да поддържа лични отношения с децата, тъй
като предоставянето на децата за отглеждане и възпитание на другия
родител, които упражнява родителските права, предполага неограничен
контакт на децата с него и съвместно местоживеене. Контактите и
тяхната продължителност следва да бъдат определени като се изхожда
от особеностите на конкретния случай. В решението си съдът следва да
определи мерките за лични отношения точно и ясно, без да се утежнява
предаването на детето и да се създават излишни усложнения в
отношенията между родителите и децата“.
По същество ВКС приема, че въззивният съд е определил стеснен
режим на лични отношения и определя нови мерки (за отменените и новите
мерки, които са конкретни и зависят от особената ситуация, вж. подробно
решението).
3. Само по себе си занятието „танцьор в нощен клуб“ не разкрива
висока и нетърпима степен на аморалност и опасност за децата в
съвременния свят - проблеми на основанията за отнемане на
родителски права:
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Решение № 37 от 19.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4218/2014 г., III г.о.
С въззивното решение са отнети родителските права на касаторката
(танцьорка в нощен клуб) на основание кумулативното наличие на
предпоставките по чл. 132, ал. 1, т. 1 (особено тежък случай на поведение
на родителя, представляващо опасност за личността, здравето,
възпитанието или имуществото на детето) и т. 2 СК (трайно неполагане на
грижи и неддаване на издръжка).
Касационното обжалване е допуснато по въпросите
приложението на основанията по двете точки на чл. 132, ал. 1 СК.

за

По въпроса за първото основание (чл. 132, ал. 1, т. 1 СК) ВКС
посочва, че в практиката е изяснено, че това е крайна законово установена
мярка за защита интересите на детето (личност, възпитание, здраве,
имущество) от собствения му родител, която се налага от съда „при
доказани по несъмнен начин особено тежки случаи на посегателство
(насилие, изоставяне в беда, трайно вредно влияние и поставяне в риск)
от страна на родител по отношение на детето”.
По въпроса за второто основание ВКС посочва, че „недаването на
издръжка за осигуряване живота на детето и трайното неполагане на
грижи за отглеждането му сочи за дезинтересиране и пренебрегване на
родителските задължения. Родителят, който не упражнява
родителските права, но не се възползва от предоставения му режим за
лични контакти без основателна причина; не проявява интерес към
здравето, към нуждите на детето, към физическото му и емоционално
развитие и същевременно не дава средства за издръжката му, не
изпълнява своя родителски дълг“.
В заключение ВКС посочва, че въведените в процеса твърдения за
поведението на родителя следва да бъдат внимателно изяснени, при
обсъждане на всички доказателства. В подкрепа на дадените отговори ВКС
цитира Решение № 1068 от 2.10.2008 г. на ВКС по гр.д. № 172/2008 г., IV
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г.о., Решение № 209 от 6.04.2010 г. на ВКС по гр.д. № 4468/2008 г., IV
г.о., Решение № 406 от 27.12.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1125/2010 г., IV
г.о.
По същество ВКС обсъжда обстоятелствата, свързани с живота на
касаторката и отношенията й с децата. Посочва, че не се установява с
категоричност поведението на майката да е особено тежък случай, в който
са поставени в опасност личността, здравето, възпитанието и имуществото
на децата. В мотивите е изтъкнато, че „само по себе си упражняваното от
нея занятие не разкрива висока и нетърпима степен на аморалност и
опасност за децата в съвременния свят. С парите от нощния клуб
майката заплаща издръжката им и има възможност да търси общуване
с тях в свой дом и своя домашна среда (има постоянен приятел, с когото
живее под наем във функционално пригодено и хигиенично жилище)“.
Решението е отменено и искът е отхвърлен.
4. В производството по изменение на първоначално определения
режим на лични отношения с малолетното дете съдът може да
постанови подходящи мерки за запазване интереса на детето, както и
да търси съдействието на специализирани институции, без това да е
поискано от страните:
Решение № 36 от 20.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4794/2014 г., III г.о.
Касаторката и ответникът са бивши съпрузи с малолетно дете.
Бракът е прекратен по взаимно съгласие. В настоящото производство
касаторката е поискала изменение на първоначално определения режим на
лични отношения на ответника с детето. Първите две инстанции са
отхвърлили иска.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса възможно ли е в
делата по чл. 51, ал. 4 и чл. 59 СК съдът да постанови подходящи мерки за
запазване интереса на малолетното дете, както и да търси съдействието на
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специализирани институции, без да е поискано от страните, но ако
прецени, че е в интерес на детето.
По поставения въпрос ВКС дава положителен отговор. В мотивите
си съдът се опира на Постановление № 1 от 12.XI.1974 г. по гр. д. № 3/74
г., Пленум на ВС и на Решение № 164 от 4.06.2014 г. на ВКС по гр.д. №
196/2014 г., III г.о. (по отношение на правото на съда да постанови в
интерес на детето личните отношения с родителя да се осъществяват на
определено място – по местоживеенето му). ВКС изрично посочва, че
съдът в спора за режима на лични отношения с детето не е обвързан от
предложенията на родителите, а следва да определи подходящия режим в
интерес на детето. Съдът може да постанови режимът за кратък период от
време да се осъществява в присъствието на служител от дирекция
„Социално подпомагане“ по местоживеене на детето, „като постепенно
времето за контакт се разширява, присъствието на служителя – отпада,
а на родителите се предоставя възможността да постигат съгласие за
контакти с детето в конкретни празнични или почивни дни“ – тук е
цитирано Решение № 555 от 27.06.2013 г. на ВКС по гр.д. № 893/2012 г.,
IV г.о.
По същество ВКС е преценил, че в назначените експертизи са
налице данни както за синдром на родителско отчуждение по отношение
на бащата, така и необходимост от по–продължителен контакт с бащата,
като обаче не е ясно какъв ще бъде ефектът от допускането на такъв.
Крайното заключение е, че въззивното решение е постановено при
недоизяснена фактическа обстановка, относима към решаващия за спора
извод за най- добрия актуален интерес на детето. Поради това решението е
отменено и делото е върнато за изслушване на нова експертиза.
5. Изразеното от детето желание не е задължително за съда, но следва
да бъде ценено наред с останалите обстоятелства, имащи отношение
към упражняването на родителските права:
Решение № 67 от 6.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4648/2014 г., IV г.о.
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В бракоразводен процес упражняването на родителските права е
предоставено на съпруга от първоинстанционния съд. Въззивният съд
потвърждава решението в тази му част. От него са обсъдени множество
твърдения и обстоятелства, които са от значение за предоставянето на
родителските права. Сред тях са твърденията на съпругата за алкохолна
зависимост на съпруга, както и това, че последният на два пъти е осъждан
за шофиране в нетрезво състояние. Посочва обаче, че съгласно
назначената експертиза мъжът не страда от алкохолно заболяване, така че
се касае за „отделни, а не системни прояви“. Също така, въпреки
сравнително „изравнените“ критерии, даващи основание на всеки от
съпрузите, съдът дава „известно предпочитание към предоставяне на
родителските права на бащата“ поради това, че детето е от мъжки пол.
При изслушването на детето и по данни на социалния доклад детето желае
да живее при майка си, но въззивният съд посочва, че „съгласно т. І, in
fine от Постановление № 1 от 12.XI.1974 г. по гр.д. № 3/74 г., Пленум на
ВС, желанието на детето не е задължително за съда, а се обсъжда наред
с останалите доказателства” (цит. по въззивното Решение № 218 от
9.05.2014 г. на ОС-София по в. гр. д. № 942/2013 г.).
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „следва ли
предоставянето на упражняването на родителските права да се извърши
след съвкупен анализ на всички обстоятелства, явяващи се от значение за
интереса на детето“.
По поставения въпрос ВКС, основавайки се на т. 1 и 2 от
Постановление № 1 от 12.XI.1974 г. по гр. д. № 3/74 г., Пленум на ВС,
посочва, че при определяне кой да упражнява родителските права се държи
сметка за интересите на децата. В това понятие се включват
необходимостта от правилно отглеждане и възпитание на децата,
създаване на трудови навици и подготовка за справяне за справяне с
житейските задачи; материалните интереси на детето - жилище, битови
условия, управление на имуществото и грижи за съхранението му,
представителство. ВКС посочва, че решаващо значение има цялата
съвкупност от интереси; „не отделни обстоятелства, а съвкупността от
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обстоятелства на разглеждания случай“. Такива съществени
обстоятелства (посочени и в чл. 59, ал. 4 СК) са „възпитателски качества
на родителите, но не тяхното наличие, а конкретното им проявление;
моралният лик на родителите, които чрез примера си ще създават
нравствени добродетели в децата си, а всяка проявена от родителите
антиобществена проява създава отрицателен нравствен облик и лош
пример за децата, т.е. явява се пречка за предоставяне на родителските
права; проявените лични грижи и отношение към децата; изявената на
дело готовност да отглеждат и възпитават децата си; привързаността
на децата към родителите; полът и възрастта на децата; социалната
среда, в която ще живеят децата и жилищно битовите условия и пр.
фактори от значение за бъдещото им”.
Посочва се, че при приложението на чл. 59, ал. 2 СК (служебно определяне
на упражняващия родителските права), ВКС е „провеждал последователно
принципа, че преценката за обстоятелствата, явяващи се от значение за
предоставяне на родителските права не следва да бъде извършвана
механично, а след задълбочен анализ на обстоятелствата на конкретния
случай. В определени случаи, възпитателските качества, моралният
облик или привързаността на детето към един от родителите могат да
имат решаващо значение с оглед интереса му, независимо, че другият
родител също притежава възможност и желание да отглежда и
възпитава детето. При решаване на въпроса за родителските права
съдът следва да съобрази и установените отношения между родителите
и доколко те не пренасят върху децата личните си проблеми; доколко не
препятстват контактите между детето и другия родител, вкл. чрез
създаване на психологически прегради; доколко във взаимните си
отношения проявяват щадящо отношение спрямо неукрепналата детска
психика“.
По същество ВКС приема, че съдът не е обсъдил и съобразил редица
обстоятелства, между които това, че полът не е решаващ критерий, както
и склонността на бащата към превишаване консумацията на алкохол. По
отношение мнението на детето ВКС е категоричен: „Неправилен е и
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изводът, че изразеното няколкократно желание на детето (при
изслушването му пред районен и въззивен съд и пред социален работник)
да живее при своята майка не следва да бъде съобразявано - изразеното
от детето желание не е задължително за съда, но следва да бъде ценено
наред с останалите обстоятелства, имащи отношение към
упражняването на родителските права“.
Въззивното решение е отменено и родителските права са
предоставени на майката.

6. За критериите, които съдът е длъжен да съблюдава при определяне
кой ще упражнява упражняването на родителските права:
Решение № 9 от 11.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3642/2014 г., IV г.о.
За да предостави упражняването на родителските права на бащата,
въззивният съд е приел, че той притежава по-добри умения за възпитаване
на детето и лично полага грижи за него, докато майката живее и работи
извън страната, което не й позволява да полага необходимите ежедневни
родителски грижи (данните са от касационното решение, мотивите на
въззивното не са публикувани в ЦУБИПСА).
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за критериите,
които съдът е длъжен да съблюдава, когато определя на кого от двамата
родители да предостави упражняването на родителските права върху
родените от брака малолетни деца, с оглед цялостната защита интереса на
децата, поради противоречие с Постановление № 1 от 12.XI.1974 г. по гр.
д. № 3/74 г., Пленум на ВС.
По поставения въпрос ВКС посочва, че следва да се извърши
цялостна преценка на интереса на децата въз основа на съвкупността от
обстоятелства, по съществени от които са: възпитателските качества и
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морала на родителите; грижи и отношение към децата, изявената готовност
да ги отглеждат; привързаност на децата към родителите; полът и
възрастта на децата; помощта на трети лица; материалните условия на
живот и други. ВКС посочва, че „[д]ецата имат интерес родителските
права да бъдат възложени на този родител, който с оглед възрастта,
пола и степента на развитието им е по-способен да полага адекватни
грижи не само за бита, но и за тяхното добро възпитание и изграждане
като личности“.
По същество ВКС счита, че преценката на въззивния съд не е
съобразена с Постановление № 1 от 12.XI.1974 г. по гр. д. № 3/74 г.,
Пленум на ВС. Според ВКС, не са обсъдени: възрастта и полът на
малолетното дете; обстоятелствата, че въпреки необходимостта, наложила
й да работи временно в чужбина, майката продължава да изпълнява
задължението си да се грижи за отглеждането и възпитанието му,
подпомогната от бабата и лелята на детето по майчина линия; стабилната
за детето в емоционален план среда, осигурена след раздялата на
родителите и значимостта на отрицателния ефект, който би предизвикала
една промяна на този етап от развитието му. ВКС счита, че въпреки
необходимостта, наложила временно заминаване за чужбина, за
осигуряване парични средства да издръжка на децата, не може да се
приеме, че майката няма необходимите качества да продължи да се грижи
за детето. и за в бъдеще. Въззивният съд, според ВКС, не е обсъдил и
доказателствения материал, съдържащ данни за агресивното поведение на
бащата спрямо майката и нейните близки.
Решението е отменено като необосновано и родителските права са
предоставени на майката.
7. Когато „молбата“ всъщност е завещание:
Решение № 24 от 30.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5217/2014 г., I г.о.
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Съставено е саморъчно завещание. Една седмица преди да почине,
завещателят собственоръчно е написал документ, озаглавил го е „молба“ и
в него е написал, че „заявявам, че се отказвам от завещанието за
имотите на Р.Х.С.“ и по-нататък „и желая да оставя имота си на Д.М.Б“
(цит. по първоинстанционното Решение № 439 от 22.11.2013 г. на О –
Стара Загора по гр.д. № 1186/2012 г.). Документът има дата и подпис.
При тази фактическа обстановка Р.Х.С. предявява ревандикационен
иск срещу Д.М.Б. Отвеникът предявява насрещен установителен иск за
собственост. И ищецът, и ответникът твърдят, че са собственици на базата
на завещателни разпореждания.
Първоинстанционният съд уважава ревандикационния иск,
считайки, че „молбата“ не е ново завещание. Според мотивите, въпреки че
„без значение за правната същност на документа е озаглавяването му“,
то описанието на имуществото, предмет на разпореждането, „по никакъв
начин не е ясно посочено и не може да се извлича от първото саморъчно
завещание“ следователно „за „молбата“ не са налице нормативните
изисквания по чл. 25 от ЗН”.
Въззивният съд потвърждава решението.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1. Как следва да се тълкува волята, изразена ръкописно от завещателя, с
означена дата и подпис;
2. Дали тази воля представлява отмяна по смисъла на чл. 38, ал.1 ЗН на
предходно завещание, без да е извършено завещание в полза на друго лице.
По първия въпрос ВКС счита, че новото завещание, което отменя
предходното, трябва да отговаря на изискванията на чл. 25 ЗН, но „не е
елемент от формата по чл. 25 ЗН озаглавяването на текста като
завещание, както и употребата на израза „отменям“, достатъчно е от
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съдържанието му да може да се установи несъмнено и безусловно такава
завещателна воля, както и да е ясно кои предходни завещания се отменят
(ако са повече от едно)“.
По втория въпрос ВКС счита, че изричната отмяна на завещанието
може да бъде направена със самостоятелен акт или да бъде включена в
ново завещание и би била валидна, ако е спазено изискването за форма по
чл. 25 ЗН – новият завещателен акт да е написан саморъчно, да има
означена дата и да е подписан. Посочва се, че „когато в един писмен акт
се изразява воля за отмяна на предходно завещание и същевременно се
прави ново завещателно разпореждане, валидността на всяко от тях
следва да бъде преценявана отделно, така както ако биха били направени
с два самостоятелни завещателни акта“.
По същество е прието, че „молбата“ е валиден завещателен акт, що
се отнася до отмяната на предходното завещание. По отношение на
завещателното разпореждане обаче се приема, че „липсва какъвто и да е
индивидуализиращ признак на завещания имот, а същевременно
завещателката е имала и други имоти“, следователно в тази му част
решението е правилно. ВКС посочва практиката, обективирана в Решение
№ 268 от 29.09.2012 г. на ВКС по гр.д. № 410/2011 г., I г.о., по въпроса за
индивидуализацията на имота.
Въззивното решение е отменено в потвърдителната му част и
ревандикационният иск е отхвърлен.
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Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските
отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част II)
Делян Недев
[Публикувано на: 02.08.2015 г.]

Част втора: проблеми на трудовото право, на гражданската конфискация и
на гражданския процес
(Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има
невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните
решения са на автора и не изчерпват въпросите, поставени в съответното
решение. В част от резюметата въпросите за допускане до касация и
техните отговори са цитирани дословно, а в други – по авторова преценка
– са систематизирани, резюмирани и предадени с авторови думи).
V. Проблеми на трудовото право
1. За значението на предишните наложени и незаличени
дисциплинарни наказания при преценката за уволнение поради
системни нарушения на трудовата дисциплина:
Решение № 29 от 10.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3149/2014 г., III г.о.
Служител на длъжност „Началник влак, пътническо движение” е
бил наказван последователно със „забележка“ и „предупреждение за
уволнение”. След приключване на повеската си за деня този служител не я
отчита веднага, съгласно изискванията на длъжността му. На следващия
ден той отново не представя отчет; отчетите и за двата дни са извършени
на третия, като приходът е малък – 9,10 лв.
(Съгласно § 1, т. 1 от Наредба № 50 от 28.12.2001 г. за работното
време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на
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превозите на пътници и товари в железопътния транспорт, „повеска“ е
работна смяна на пътуващия персонал, която включва обслужване на влак
или возило на отиване, престой или почивка в оборотния пункт (ако има
такива) и обслужване на влак или возило на връщане към основния пункт
и обхваща времето от началото на работата в основния пункт до
освобождаването от работа по съответния ред в същия пункт).
След извършеното нарушение, на служителя му е наложено
наказание „дисциплинарно уволнение” по чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ (системни
нарушения на трудовата дисциплина.
При тази фактическа обстановка ищецът оспорва законността на
уволнението и иска възстановяване на работа. В исковата си молба ищецът
не оспорва по същество нарушението си; посочва, че през въпросните дни
е имал семейни проблеми.
Първоинстанционният съд уважава иска.
Въззивният съд потвърждава решението, посочвайки, че въпреки че
е налице нарушение на трудовата дисциплина, уволнението е
незаконосъобразно: в заповедта не е обсъдена тежестта на извършеното
нарушение; сумата е малка по размер и е отчетена, макар и със закъснение;
работникът е имал лични проблеми. Съгласно чл. 189, ал. 1 КТ
наказващият орган е бил длъжен да вземе под внимание тежестта на
нарушението, обстоятелствата, при които то е извършено, и поведението
на работника. Това не е направено. В крайна сметка въззивният съд е
приел, че извършените от ищеца нарушения не съответстват на
наложеното наказание „уволнение”.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „Имат ли
наложените предишни дисциплинарни наказания, които не са заличени,
значение при преценката на спазването изискванията на чл. 189, ал. 1 КТ
при наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ поради
системност”, поради противоречие с Решение № 441 от 13.12.2011 г. на
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ВКС по гр.д. № 1681/2010 г., IV г.о.; Решение № 117 от 5.04.2012 г. на
ВКС по гр.д. № 1306/2011 г., IV г.о.; Решение № 55 от 1.03.2011 г. на
ВКС по гр.д. № 1972/2009 г., IV г.о.
По поставения въпрос ВКС споделя цитираната практика, като
посочва, че „при установена системност на дисциплинарните нарушения
съдът трябва да прецени съответствието между нарушение и наказание
на базата на всички посочени нарушения в тяхната последователност и
цялост, а не само въз основа на последното дисциплинарно нарушение.
Това е така, тъй като при системност на нарушенията се проявява
устойчивост в неправомерното поведение на работника или служителя,
който не може или не желае да го коригира. Това негово поведение
нарушава в значителна степен отношенията на доверие между работник
или служител и работодател, с които се характеризира
трудовоправната връзка и които трябва да съществуват при
изпълнението на трудовите задължения“.
По същество е прието, че въззивното решение е неправилно.
Посочва се, че е „налице „натрупване“ на еднородни и близки нарушения,
които в голямата си част са умишлени и в своята цялост съставляват
тежко нарушение на трудовата дисциплина. При наличие на системност
от съществено значение е не стойностният израз на причинената или
евентуална вреда, а повтаряемостта на нарушенията, липсата на
промяна в поведението на нарушителя, а оттук и отпадането на
доверието в отношенията на страните”. ВКС посочва, че работодателят
е съобразил всички релевантни данни, включително тежестта и
повтаряемостта на нарушенията.
Решението е отменено и исковете са отхвърлени.
2. Дали прекратяването на трудовия договор със срок за изпитване на
третия ден от сключването му представлява нарушение на
изискванията за добросъвестност:

Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК …

Решение № 65 от 24.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5669/2014 г., III г.о.
Служител е бил назначен на трудов договор със срок на изпитване,
който е изтекъл. По-късно служителят подава заявление да бъде
преназначен на друга длъжност. Сключено е допълнително споразумение
за новата длъжност с нов срок за изпитване, отново в полза на
работодателя. Три дни по-късно последният прекратява договора без
предизвестие, възползвайки се от правото си по чл. 71, ал. 1 КТ.
Работникът оспорва уволнението като незаконно и иска
възстановяване на заеманата длъжност (чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ).
Първоинстанционният съд отхвърля исковете, приемайки, че
работодателят законосъобразно е упражнил правото си по чл. 71, ал. 1 КТ.
Въззивният съд отменя решението. Обсъждайки конкретните
обстоятелства около новата длъжност и условията за нейното
упражняване, съдът е преценил, че „работодателят не е целял в рамките
на три дни... да провери способността на назначения служител. Годност
се преценява при осигурени условия ... за изпълнение на възложената
работа. Правото на прекратяване на трудовия договор е упражнено в
нарушение на чл. 8, ал. 1 КТ, въвеждащ изискване за добросъвестност”
(цит. по въззивното Решение № 199 от 3.06.2013 г. по в.гр.д. № 274/14 г.
на ОС–Добрич).
Касационното обжалване е допуснато поради противоречие на
въззивното решение с Решение № 376 от 26.10.2011 г. на ВКС по гр.д. №
1405/2010 г., IV г.о. по въпроса за субективното право на работодателя да
прекрати без предизвестие трудовото правоотношение на основание чл. 71,
ал. 1 КТ.
По поставения въпрос ВКС счита, че страната, в чиято полза е
уговорен срокът за изпитване, може да прекрати сключения трудов
договор без предизвестие във всеки един момент до изтичане на
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уговорения срок (включително и три дни след неговото сключване).
Изрично се посочва, че ако „по реда за изменение на трудовото
правоотношение по взаимно съгласие между страните е постигнато
писмено споразумение за изменение на осъществяваната трудова
функция, новата уговорка за срок за изпитване не е недействителна,
независимо, че между същия работник и работодател вече е
съществувало такова трудово правоотношение, защото новото е за
друга длъжност“. ВКС се опира както на цитираното по-горе решение,
обосновало допускането до касация, така и на Решение № 765 от
11.01.2011 г. на ВКС по гр.д. № 228/2010 г., III г.о. и Решение № 716 от
27.12.2010 г. на ВКС по гр.д. № 253/2010 г., III г.о., за които посочва, че
са установена съдебна практика.
По същество ВКС посочва, че по делото няма ангажирани
доказателства, въз основа на които да се направи извод, че извършеното
уволнение е в нарушение на чл. 8, ал. 1 КТ и не съставлява
недобросъвестното поведение прекратяването на сключен договор със
срок за изпитване след три дни, защото законът го разрешава.
Решението е отменено и исковете са отхвърлени.
3. Проблеми на уволнението поради престой повече от 15 работни дни:
Решение № 38 от 4.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3695/2014 г., IV г.о.
Със заповед е наредено на служителите в предприятие да спрат
работа и да излязат в престой за периода от 11.03.2013 г. до 01.04.2013 г.
(общо 16 работни дни). На 02.04.2013 г. на ищеца е връчено едномесечно
предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на основание
чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ (прекратяване с предизвестие от работодателя поради
престой повече от 15 работни дни). Констатирано е, че наистина е имало
спиране на работа, но ищецът е бил в отпуск по болест на 01.04.2013 г.
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Ищецът оспорва законността на уволнението, възстановяване на
работа и обезщетение.
Първоинстанционният съд приема, че е имало престой, но
доколкото ищецът е бил за част от времето в отпуск по болест, „по
отношение на него не е имало спиране на работата за повече от 15
работни дни, т.е. времето, през което той е бил в престой поради спиране
на работата, е точно 15 дни“ – цит. по първоинстанционното Решение №
4509 от 18.10.2013 г. на РС–Варна по гр. д. № 9273/2013 г. Затова
исковете са уважени.
Въззивният съд приема, че в Кодекса на труда „не е уредена изрично
хипотезата относно това следва ли времето, през което работникът
обективно не е бил в състояние да престира трудовите си задължения
поради отпуск по болест, да се изключва или не от времето на престоя
му, като този въпрос е разрешаван противоречиво в съдебната
практика”, но в настоящия случай този въпрос не е от решаващо значение,
защото в „хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ е необходимо уволнението
да бъде извършено, докато трае престоят, а не след като дейността, в
която е бил зает работникът, е възстановена и реално престоят да е бил
прекратен” (цит. по въззивното Решение № 448 от 24.03.2014 г. на ОС –
Варна по в. гр. д. № 486/2014 г.). Въззивният съд цитира в тази посока
практиката, обективирана в Решение № 393 от 13.07.2011 г. на ВКС по
гр.д. № 781/2009 г., I г.о. Първоинстанционното решение е потвърдено.
Касационното обжалване е допуснато поради противоречие с
практиката на ВКС (именно решението, на което самият въззивен съд се
опира) по въпросите
1) В кой момент следва да бъде извършено уволнението на основание чл.
328, ал. 1, т. 4 КТ – докато трае престоят (спирането на работата за
повече от 15 дни) или след него;
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2) Към кой момент следва да се преценява законосъобразността на
извършеното уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ – към момента
на връчването на предизвестието за прекратяване на трудовото
правоотношение или към следващ момент – връчването на заповедта за
прекратяването му”.
По поставените въпроси ВКС посочва, че въззивният съд е
постановил решение в противоречие с цитираната от самия него практика.
В Решение № 393 от 13.07.2011 г. на ВКС по гр.д. № 781/2009 г., I г.о. е
прието, че „когато трудовият договор подлежи на прекратяване с
предизвестие, каквато е хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ, моментът
на прекратяването настъпва с изтичането на срока на предизвестието
и към този момент следва да се преценява законосъобразността на
извършването му”. В същия смисъл ВКС посочва и Решение № 94 от
28.03.2014 г. на ВКС по гр.д. № 2623/2013 г., IV г.о.
ВКС приема следното: „Спирането на работата е обективен
факт. Ако при прекратяването на трудовия договор работата е вече
възобновена, това не влияе върху правото на работодателя по чл. 328, ал.
1, т. 4 КТ, щом престоят е продължил в рамките на законоустановения
минимум – повече от 15 работни дни. Уволнението в разглежданата
хипотеза се извършва едностранно от работодателя, с предизвестие,
срокът на което е 30 дни при безсрочните трудови договори и три месеца
при срочните трудови договори, считано от следващия ден на връчване
на писменото предизвестие – чл. 326 КТ. Законодателят не е предвидил
друг срок на предизвестие в хипотезата на чл. 324, ал. 1, т. 4 КТ, което
значи, че е възможно към датата на изтичане на отправеното
предизвестие (т.е. към датата на прекратяването на трудовото
правоотношение, съгласно чл. 335, ал. 2, т. 1 КТ) работата, макар и да е
била спряна за повече от 15 дни, да е вече възобновена – в пълен или
ограничен обем“. В тази посока е цитирано Решение № 298 от 28.10.2014
г. на ВКС по гр.д. № 977/2014 г., ІV г.о.
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По същество ВКС, обсъждайки доводите, които ищецът е изтъкнал
в подкрепа на твърдението му за незаконосъобразност на уволнението,
посочва, че:
– за да е завършен фактическият състав на уволнението, достатъчно е към
датата на уволнението вече да е налице спиране на работата (престой),
което да е продължило повече от 15 (т.е. поне 16) работни дни; не е
необходимо престоят да продължава и към момента на уволнението (т.е.
изтичане срока на предизвестието);
– ползването на отпуск от ищеца не намалява броя на дните, в които
работата обективно е била спряла поради производствена необходимост.
ВКС изрично посочва, че съществувалите противоречия в по-старата
съдебна практика по този въпрос са преодолени сРешение № 298 от
28.10.2014 г. на ВКС по гр.д. № 977/2014 г., ІV г.о.;
– съгласно трайно установената съдебна практика, когато две основания за
уволнение не се изключват взаимно (каквито са престоят за повече от 15
дни и съкращаването на щата), работодателят може законосъобразно да
прекрати трудовото правоотношение на всяко едно от тях;
– съгласно задължителната практика на ВКС, намерила израз в посоченото
и по-горе (Решение № 94 от 28.03.2014 г. на ВКС по гр.д. № 2623/2013 г.,
IV г.о. и много други), издадената и връчена след изтичането на срока на
предизвестието заповед, в която е посочено основанието за уволнение, би
могла да има единствено констативен характер, но е без правно значение –
няма конститутивно действие по отношение на вече прекратеното трудово
правоотношение и наличието й не води до извод за незаконосъобразност
на уволнението, след като е осъществен неговият фактически състав.
На базата на горното решението е отменено и исковете са
отхвърлени.
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4. Когато за новата длъжност, определена за заемане по служебно
правоотношение, са предвидени задължения в по-голям обем и с повисоки изисквания – проблеми на уволнението по чл. 325, ал. 1, т. 12
КТ:
Решение № 116 от 20.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 1473/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса: „При
приложението на основанието за прекратяване на трудовия договор със
служителя по чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ, налице ли е еднородност на
трудовите функции за длъжността, заемана от ищеца преди
уволнението, и длъжността, предвидена с новото щатно разписание, в
случаите, когато при запазване на част от трудовите функции са
възложени задължения и отговорности в по-голям обем и с по-високи
изисквания по отношение на длъжността, предвидена с новото щатно
разписание?“ (в конкретното дело старата длъжност е „митнически
сътрудник“, а новата – инспектор в Агенция „Митници“).
По поставения въпрос ВКС счита, че „единствената
предпоставка за законно упражняване на правото на уволнение на
работодателя е длъжността да е определена за заемане от държавен
служител. При определяне на длъжността за заемане от държавен
служител, работодателят може да премахне част от присъщите й
трудови функции, както и едновременно с това да й придаде някои нови
функции. Той също така е властен да прехвърли част от функциите на
длъжността, предвидена за заемане от държавен служител, върху друга
длъжност в неговото предприятие. Във всички тези случаи
уволнителното основание по чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ ще бъде налице, когато
длъжността, заемана досега по трудово правоотношение и за която е
предвидено да бъде заета по служебно такова, запазва основните си
характеризиращи я трудови функции, без оглед дали същевременно
получава нови и губи част от старите си функции“. В тази връзка са
посочени Решение № 231 от 12.06.2013 г. на ВКС по гр.д. № 1353/2013
г., IV г.о-; Решение № 268 от 21.11.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1414/2010
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г., III г.о.; Решение № 117 от 23.04.2012 г. на ВКС по гр.д. № 967/2011
г., III г.о.; Решение № 182 от 13.06.2014 г. на ВКС по гр.д. № 479/2014
г., IV г.о.; Решение № 168 от 10.06.2014 г. на ВКС по гр.д. № 5342/2013
г., IV г.о.
Решение № 118 от 23.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 281/2014 г., IV г.о.
По същество спорът е същият като в горното решение. Поставеният
въпрос е относно правната характеристика на длъжността „митнически
сътрудник“ и длъжността „инспектор“ в Агенция „Митници“ с оглед
приложението на § 9 от Наредба за прилагане на Класификатора на
длъжностите в администрацията и чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ, като решен в
противоречие с Решение № 182 от 13.06.2014 г. на ВКС по гр.д. №
479/2014 г., IV г.о.
Отговорът на ВКС не се различава от този по предходното решение.
5. Компетентен да се произнесе по спора дали предложената длъжност
е съвместима със здравните противопоказания за трудоустрояване е
единствено здравният орган, издал предписанието за трудоустрояване
Решение № 35 от 6.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3483/2014 г., IV г.о.
С решение на ТЕЛК на ищцата е призната 71 % трайно намалена
работоспособност с предписание за изпълняваните трудови задължения
„при възможност на място без контакт с клиенти“ и противопоказания
на труд „значително психическо натоварване“. Работодателят е
предложил длъжност, която тя е отказала, защото трудовите фукции са
свързани с работа с клиенти. Тогава работодателят се допитва до служба
по трудова медицина и предлага длъжност, съобразена със здравословното
й състояние, която ищцата отново отказва. Тогава работодателят
прекратява трудовото правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 5
(поради отказ на служителя да заеме предложената му подходяща работа
при трудоустрояване).
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Уволнението се оспорва като незаконно, иска се възстановяване на
работа и обезщетение (чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ).
Исковете са отхвърлени на първите две инстанции.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „в кои случаи
несъгласието на подлежащия на трудоустрояване работник да заеме
предложената му работа съставлява спор по смисъла на чл. 3, ал. 1 от
Наредбата за трудоустрояване“.
Текстът на цитираната разпоредба гласи: „При спор между
предприятието и подлежащия на трудоустрояване работник или
служител относно подходяща работа за трудоустрояване въпросът се
решава от здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване“.
По поставения въпрос ВКС посочва, че „когато работникът
счита, че предложената му от работодателя длъжност е несъвместима
със здравните противопоказания за трудоустрояването му, той
уведомява за това работодателя, отказвайки да заеме длъжността. В
този случай възниква спор по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Наредбата за
трудоустрояване, компетентен да се произнесе по който е единствено
здравният орган, издал предписанието за трудоустрояване“.
Компетентни да издадат предписания за трудоустрояване са лекуващият
лекар, лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните
експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска
комисия (НЕЛК). До произнасянето на тези органи по спора, подлежащият
на трудоустрояване работник не е длъжен да заеме предложената му от
работодателя длъжност, а отказът му да заеме длъжността не е основание
за уволнение.
По същество ВКС посочва, че становище от ТЕЛК не е взето.
Становището на службата по трудова медицина или друг здравен орган не
може да замести това становище, работодателят не може да извърши сам
преценка за съответствието на предложената длъжност със здравните
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показания, съдът също не може да направи това. Компетентността е на
здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване, чието решение
подлежи на обжалване по административен ред.
Съобразно горното решението е отменено и исковете са уважени.
6. Специфичното при липсата на качество (във връзка с основанието
за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ) е, че състоянието е трайно, макар
видимите му проявления да са инцидентни и невинаги да съставляват
дисциплинарно нарушение:
Решение № 102 от 31.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3687/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1) „За доказателствената сила на частния свидетелстващ документ,
подписан от служител на работодателя“;
2) „За възможността в заповедта за уволнение или в друг известен на
работника документ да бъдат посочени липсващите качества на
работника чрез начина, по който той се справя с възложената работа,
или задълженията, които не е в състояние да изпълни“;
3) „Mоже ли липсата на мотивация и поведение, което съставлява
дисциплинарно нарушение, да обосноват липса на качества“.
По първия въпрос ВКС посочва, че „подписаният от служител на
работодателя свидетелстващ документ не е официален и представен
като единствено доказателство по делото, той не може да докаже
никакъв факт, ако работникът не го признава. В случай на оспорване
работодателят може да докаже фактите и обстоятелствата по
документа чрез разпит като свидетел на едно или повече от лицата,
които са го подписали. Частният свидетелстващ документ, неподписан
от работника, няма материална доказателствена сила, но той не е
„правно нищо“. Ако едно или повече от лицата, които са го подписали,
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потвърдят подписа си и заявят по какъв начин са узнали удостоверените
факти и обстоятелства, без да е необходимо да възпроизвеждат
съдържанието на документа, той има същата доказателствена сила
като свидетелски показания на потвърдилите подписа си лица“.
По втория въпрос ВКС посочва, че „когато работодателят
претендира, че работникът не притежава необходимите качества за
ефективно изпълнение на възложената работа, той трябва да посочи кои
качества липсват на работника, за да е възможна проверката дали тези
качества в действителност са необходими и дали наистина те
отсъстват у работника. Липсващите качества може да бъдат посочени
както в заповедта за прекратяване на трудовия договор, така и в друг
известен на работника документ. Изричното посочване на отделните
качества не е необходимо, ако е посочен начинът, по който работникът
се справя с възложената работа, и/или са посочени задълженията, които
работникът не е в състояние да изпълни. Качествата на работника може
да бъдат телесни и психични, наличието или отсъствието им обаче не
може да бъде измерено пряко, за тях може да се съди единствено по
поведението на работника – неговите действия и бездействия и по
получените резултати. Затова е безразлично дали качествата ще бъдат
посочени чрез по-общото или по-конкретното им описание, или чрез
описание на начина на работа и/или посочване на задълженията, които
работникът не е в състояние да изпълни. В никакъв случай обаче
работодателят не е длъжен изрично да посочи както липсващите
качества, така и фактите, установяващи тази липса, съответно –
неефективността на работата“. В тази посока е цитирано Решение №
81 от 8.05.2012 г. на ВКС по гр.д. № 1363/2010 г., IV г.о.
По третия въпрос ВКС посочва: „доказването на отрицателния
факт „липса на определено качество“ се осъществява чрез доказването
на положителните факти, които имат отношение към начина, по който
работникът се справя с възложената работа, и способността му да
изпълнява определени свои задължения...Дисциплинарното нарушение по
правило не изключва липсата на качества, като основание за
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прекратяване на трудовия договор.Двете основания съществуват
паралелно във всички случаи, при които работникът или служителят не
полага дължимата грижа – не защото не иска да я положи, а защото не
може.Дисциплинарното нарушение, като основание за прекратяване на
трудовия договор, изключва основанието липса на качества, когато
нарушението на трудовата дисциплина е извършено умишлено
(работникът или служителят съзнателно не изпълнява задълженията си,
защото иска да увреди работодателя или въпреки че допуска
възможността той да бъде увреден).Липсата на мотивация може да
доведе до извършването на дисциплинарно нарушение почл. 186 КТ, когато
тя пречи на работника или служителя да полага дължимата грижа. В
зависимост от тежестта на нарушението работодателят може да
наложи наказание дисциплинарно уволнение, но той може също да
прекрати трудовото правоотношение поради липсата на качества на
основаниечл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, когато нарушението не е умишлено.
Специфичното при липсата на качество е, че състоянието е трайно,
макар видимите му проявления да са инцидентни и невинаги да
съставляват дисциплинарно нарушение“.
7. Съдът не може да преценява какви точно показатели в рамките на
законовите критерии трябва да бъдат използвани от работодателя при
подбор:
Решение № 52 от 6.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3627/2014 г., IV г.о.
При извършване на подбор работодателят (гимназия) не е включил
трудовия стаж и допълнителната квалификация сред определените от него
критерии за оценка на квалификацията. Работникът на длъжност
„възпитател”, който е съкратен след подбора, оспорва уволнението, иска
възстановяване на работа и обезщетение (чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ).
Първоинстанционният съд отхвърля исковете, преценявайки, че
подборът е извършен законосъобразно.
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Въззивният съд отменя решението и уважава исковете. В мотивите
се обсъжда лиспата на включване сред критериите за подбор трудовият
стаж и допълнителната квалификация, като се посочва, че ищецът не е с
най-ниския трудов стаж, а освен това е имал единствен допълнителна
квалификация – курс по компютърна грамотност и квалификация
(първоинстанционният съд също обсъжда посочения курс, като обаче
счита, че той е неотносим към длъжността „възпитател“). Въззивният съд
прави краен извод за необективност и субективен подход при оценяването
и затова уважава исковете.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса, дали като
критерий при извършването на подбор работодателят е длъжен да използва
допълнителната квалификация, независимо дали е свързана или не с
изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя.
По поставения въпрос ВКС счита, че „законодателят е посочил
общо критериите за оценка, без да определя тяхната тежест.
Преценката по кои показатели да бъде извършен подборът за всяка
специфична дейност е предоставена изцяло на работодателя и не може
да бъде контролирана от съда. Съдът може да проверява само
обективното съответствие на оценката по приетите от работодателя
показатели с действителните качества на работника. Работникът или
служителят може да притежава качества и умения, които
работодателят не цени или не счита полезни за ефективното изпълнение
на възложената работа. Доказването на такива качества е без значение
за законността на подбора, ако съществуването им не е включено от
самия работодател сред показателите за подбор. Ето защо
работодателят няма задължение при извършване на подбор да използва
като показатели трудовия стаж и допълнителната квалификация на
работника или служителя. Това може да стане единствено по негова
преценка“.
По същество ВКС посочва, че съдът не може да преценява какви
точно показатели в рамките на законовите критерии трябва да бъдат
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използвани от работодателя. Дали при оценяването трябва да се включат
показателите „трудов стаж“ и „допълнителна квалификация“, зависи
единствено от работодателя, следователно уволнението е законно.
Решението е отменено и исковете са отхвърлени.
8. Когато работодателят упражнява правото си на подбор, той трябва
да бъде осъществен между работниците или служителите, които
изпълняват сходни трудови функции
Решение № 76 от 6.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3768/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „за
съотношението между правото на работодателя да извърши подбор при
наличието на сходство между трудовите функции на съкращаваните и
други длъжности и задължението му да извърши подбор, когато
съкращаваните и другите длъжности не се различават съществено“.
По поставения въпрос ВКС счита, че когато работодателят е
длъжен да извърши подбор, той трябва да бъде осъществен между
работниците или служителите, които изпълняват същата или други
несъществено различаващи се трудови функции, а когато
работодателят упражнява правото си на подбор, той трябва да бъде
осъществен между работниците или служителите, които изпълняват
сходни трудови функции, като при определяне кръга на лицата, които да
участват в подбора, не се изхожда от наименованието на длъжностите, а
от сходствата и различията във възложените трудови функции. В тази
посока са цитирани Решение № 159 от 19.07.2013 г. на ВКС по гр.д. №
770/2012 г., IV г. о.; Решение № 282 от 1.09.2011 г. на ВКС по гр.д. №
110/2010 г., IV г.о.; Решение № 311 от 3.07.2012 г. на ВКС по гр.д. №
727/2011 г., IV г.о.
9. Директорите на басейновите дирекции попадат в обхвата на
органите на изпълнителната власт по смисъла на чл.19, ал.4, т. 4 ЗА и
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техните правоотношения могат да се прекратяват по реда на чл.19а,
ал. 2 ЗА:
Решение № 44 от 26.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4123/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса дали лицата,
заемащи ръководни длъжности в държавни институции, създадени със
заповед на отделен министър, попадат в обхвата на органите на
изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 4, т. 4 ЗА (това са
ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с
постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с
осъществяването на изпълнителната власт) и могат ли техните
правоотношения да се прекратяват по реда на чл. 19а, ал. 2 ЗА (без
предизвестие по преценка на органа, който ги назначава, съответно
определя). Конкретният въпрос е по отношение на директорите на
басейнови дирекции.
На поставения въпрос ВКС, след като подробно анализира
релевантните разпоредби от Закона за администрацията, Закона за
опазване на околната среда и Закона за водите, отговаря, че директорите
на басейновите дирекции попадат в обхвата на органите на
изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 4, т. 4 ЗА и техните
правоотношения могат да се прекратяват по реда на чл.19а, ал. 2 ЗА.
Изрично се посочва, че за чл. 19, ал. 4, т. 4 ЗАняма значение дали се
касае за орган на централно управление или за териториален орган на
власт.
10. Нарушения на трудовата дисциплина от призовкар и отражението
на нарушенията върху истинността на призоваването:
Решение № 85 от 30.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4750/2014 г., IV г.о.
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Поради процесуалните въпроси, които са разгледани в това
решение, читателят може да го открие в Раздел Седми от настоящия
преглед, Процесуалноправни въпроси.
„След като на дадена дата призовкарят е връчил съобщение и
съдебни книжа по едно дело лично на адресата, то във всички случаи и при
всички обстоятелства удостоверяването от същия призовкар, че на
същата дата и на същия адрес няма лице, което да получи съдебните
книжа по друго дело, е невярно“.
11. Съкращаването на щата и уволнението поради сключване на
договор за управление на предприятието (чл. 328, ал. 2 КТ) не са
несъвместими. Различни въпроси на уволнението:
Решение № 106 от 30.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5857/2014 г., IV г.о.
Работникът е заемал ръководна длъжност, от която е уволнен и след
това възстановен от съда. Междувременно тази длъжност е съкратена.
Възстановеният работник се явява и иска да бъде допуснат на работа. На
следващия ден работодателят му връчва заповед за възстановяване на
длъжността, предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение
и заповед за прекратяване на това правоотношение поради сключване на
договор за управление на дружеството (чл. 328, ал. 2 КТ). (ВКС посочва,
че поредността на връчване на изявленията не е установена по делото).
Уволнението се оспорва като незаконно, иска се възстановяване на
работа и обезщетение (чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ). Твърди, че преди
връчването на заповедта за възстановяване, му е връчена заповедта за
уволнение; заеманата от него длъжност не е била ръководна; реално не е
бил встъпил в изпълнение на трудовите си функции; че към датата на
възстановяване, длъжността, на която е възстановен, не съществува; че в
заповедта за уволнение не е посочен договор за управление и не може да
се извърши проверка дали е изтекъл законовият срок, в който
работодателят да може да подбере екип; че в търговския регистър не е
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вписан нов изпълнителен директор; твърди също, че не е спазено и
изискването за отправяне на предизвестие и не му е изплатено обезщетение
по чл. 220, ал. 1 КТ. Изрично посочва, че е използвано неправилно
уволнително основание, тъй като междувременно длъжността е била
съкратена от щата и служителят е трябвало да бъде съкратен.
Първоинстанционният съд отхвърля исковете.
Въззивният съд отменя решението. В мотивите е посочено, че за да
е законно уволнението по чл. 328, ал. 2 КТ, в тежест на работодателя е било
да установи, че длъжността, на която е възстановен ищецът в изпълнение
на съдебното решение, съществува в новото щатно разписание,
респективно е идентична с тази, за която е сключен договор за управление.
Според съда, „само при наличие на идентичност на длъжностите и при
доказано съществуване на длъжността в щатното разписание към
момента на уволнението може да се преценява дали длъжността е
ръководна. В противен случай е налице друго уволнително основание,
несъвместимо с процесното“(цит. по въззивното Решение № 1841 от
18.03.2014 г. на СГС по в.гр.д. № 11822/2013 г.).
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „може ли
работодателят да упражни правото си за едностранно прекратяване на
трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 2 КТ, ако работникът е
възстановен с решение на ръководна длъжност, която междувременно е
съкратена“.
На поставения въпрос ВКС отговаря, че следва да бъде съобразена
вече уеднаквената от ВКС съдебна практика по чл. 328, ал. 1, т. 2
(съкращаване на щата) и чл. 328, ал. 2 КТ (сключен договор за управление
с трето лице). Посочва, че законодателят намира за разумно да предостави
възможност на лицето, комуто управлението е възложено, да сформира
свой екип, като за целта допуска прекратяване на трудовите
правоотношения с досегашния ръководен екип, като „преценката на
лицето, натоварено с управлението и представителството на
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работодателя, не подлежи на съдебен контрол и заповедта за уволнение
не се мотивира“. По същия начин не подлежи на съдебен контрол и
решението на работодателя да извършва промени в щатното разписание в
предприятието; съдът може да преценява единствено дали съкращаването
на щата е реално. ВКС посочва, че „преценката се извършва не само с
оглед доказателствата за щатните бройки преди и след съкращаването,
а като се съобразява дали е премахната щатната бройка за изпълнение
на определени трудови функции. Реално съкращаване на щата може да
бъде извършено при съкращаване на щатна бройка за определена
длъжност, при едновременно разкриване на нови или увеличаване на
щатните места за съществуващи други длъжности с различни трудови
функции, т.е. при запазване или увеличаване общия брой на
работниците (подчертаването мое – Д. Н.). Реално е съкращаването на
щата и когато се премахва щатна бройка за определена длъжност, без
да отпаднат трудовите й функции – когато част от тях се запазват и
преминават към друга длъжност или трудовите функции изцяло се
разпределят между други длъжности. Съкращаване на щата е налице и
когато трудовите функции за една или няколко длъжности бъдат
обединени в едно при премахване на щатни бройки. Ако работникът е
уволнен и оспори уволнението пред съда, работодателят не е ограничен,
докато трае процеса за установяване законността на уволнението, да
съкрати от щата си длъжността на уволнения. При уважаване на иска
по чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ прекратеното трудово правоотношение се
възстановява и в този случай и работодателят има задължение да
допусне възстановения работник (служител), щом се е явил на работа в
срок. Той обаче няма задължение да му предложи да заеме друга
длъжност или да започне работа в друго поделение на същия
работодател, нито да промени действащото щатно разписание, като
възстанови длъжността, заемана преди уволнението“. ВКС цитира по
различните пунктове в отговора си следните решения: Решение № 76 от
27.03.2012 г. на ВКС по гр. д. № 937/2011 г., III г.о.; Решение № 481 от
13.12.2011 г. на ВКС по гр.д. № 168/2011 г., IV г.о.; Решение № 265 от
28.09.2012 г. на ВКС по гр.д. № 1456/2011 г., III г.о.; Решение № 275 от
Предизвикай правото!
Годишник 2015

832

833 Делян Недев

4.06.2012 г. на ВКС по гр.д. № 1369/2010 г., IV г.о.; Решение № 327 от
14.11.2013 г. на ВКС по гр.д. № 69/2013 г., IV г.о.
С оглед на гореизложеното, ВКС дава положителен отговор.
Посочва, че работодателят е в провомощията си да съкрати щата, докато
трае процесът за установяване законността на извършено уволнение. Ако
уволнението бъде признато за незаконно и работникът бъде възстановен,
работодателят е длъжен да го допусне до работа, но не е длъжен да
възстанови длъжността му в щата си, нито да му предложи друга
работа. Той може да прекрати отново правоотношението поради
съкращаване на щата. Ако междувременно работодателят е възложил с
договор управлението на предприятието на трето лице и уволненият
работник е заемал ръководна длъжност, в рамките на срока по чл. 328, ал.
2, изр. 2 КТ трудовият договор може да бъде прекратен и при условията на
чл. 328, ал. 1, изр. 1 КТ. Според ВКС двете уволнителни основания не са
несъвместими и работодателят не е ограничен от закона в преценката си
кое от тях да приложи. Според него не може да бъде обявено за незаконно
уволнението, извършено на основание чл. 328, ал. 2 КТ, по съображения,
че работодателят е имал възможност, но не е приложил уволнителното
основание съкращаване на щата.
ВКС посочва, че въззивният съд е приел точно обратното и
решението е неправилно. По същество са последователно обсъдени
оплакванията на ишеца (тук ВКС изрично се опира на новата съдебна
практика, съгласно която ще разглежда само релевираните основания за
незаконност на уволнението: Решение № 158 от 1.07.2013 г. на ВКС по
гр.д. № 1008/2012 г., IV г.о.).
– следва да се приемат за основатени твърденията на ищеца за съкращаване
на щата, но работодателят не е длъжен да приложи това основание, ако
разполага с възможността по чл. 328, ал. 2 КТ;
– няма значение дали заповедта за уволнение е връчена преди заповедта за
възстановяване – упражняването на правото на възстановяване не се
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предпоставя от никакви действия на работодателя – тук ВКС цитира
Решение № 353 от 7.10.2011 г. на ВКС по гр.д. № 187/2011 г., IV г.о., ГК.
Ако има издадена заповед за възстановяване, тя е декларативна. Според
ВКС „ищецът заема длъжността, от която е незаконно уволнен, без
оглед обстоятелството, че същата е била съкратена междувременно.
Съдебното решение го възстановява именно на тази длъжност, а
работодателят суверенно решава дали да измени щатното разписание,
да предложи друга длъжност на ищеца или да го уволни. Това той може
да стори както поради съкращаване на длъжността, така и на друго
основание, ако такова е налице“.
– ирелевантно е обстоятелството, че на уволнения работник не е връчено
предизвестие за прекратяването на трудовото правоотношение и не му е
заплатено обезщетение за неспазване на срока за предизвестие – това не
опорочава уволнението. Тук ВКС цитира Решение № 94 от 1.07.2013 г. на
ВКС по гр.д. № 1301/2012 г., III г.о.;
– ирелевантно е и оплакването, че в заповедта за уволнение не е посочено
въз основа на кой договор за управление работодателят упражнява правото
си – това не законово изискване. Посочва се, че в практиката си ВКС
„допуска мотивите в заповедта да се изчерпват дори само с цитиране на
правната норма тогава, когато тя не предполага различни фактически
основания или ако от съдържанието й следва несъмнен извод за
същността на фактическото основание, поради което е прекратено
трудовото правоотношение. От значение е в рамките на изложените
мотиви работникът или служителят да разбере кои са фактите в
обективната
действителност,
поради
които
трудовото
правоотношение се прекратява, а съдът да може да извърши проверка
дали са се осъществили” – тук се цитира Решение № 314 от 30.10.2014 г.
на ВКС по гр.д. № 840/2014 г., IV г.о.
– установява се, че наистина има договор за управление;
– длъжността на работника е била ръководна;
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– няма изискване – нито в закона, нито в съдебната практика – че
основанието по чл. 328, ал. 2 КТ може да бъде приложено само спрямо
служители, които новият управител заварва на ръководни длъжности. Тук
е цитирано Решение № 537 от 7.07.2010 г. на ВКС по гр.д. № 218/2009 г.,
IV г.о.
Решението е отменено и исковете са отхвърлени.
12. Недействителността на трудовия договор може да се предяви не
безсрочно, а в общия тригодишен давностен срок за трудови спорове
по чл. 358, ал. 1, т. 3 КТ:
Решение № 57 от 6.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2584/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1. Има ли давностен срок за прогласяване недействителност на клауза от
трудов договор по реда на чл. 74, ал. 4 КТ;
2. От кога започва да тече този срок.
По първия въпрос ВКС посочва разликите между
недействителността на трудовия договор (ТД) и общите правила по ЗЗД.
Недействителността при ТД не се дели на нищожност и унищожаемост. КТ
борави само с понятието недействителност, като:
– страните не могат да се позовават на недействителност на целия ТД или
на отделни негови клаузи, докато тя не бъде обявена от съд и решението
за обявяването й не бъде връчено на страните;
– недействителността не се обявява, ако недостатъкът на трудовия договор
отпадне или бъде отстранен, като работодателят не може да се позове на
недостатък, който може да се отстрани;
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– дори когато трудовият договор бъде обявен за недействителен, ако
работникът или служителят е действал добросъвестно, отношенията между
страните по договора до момента на обявяване на неговата
недействителност се уреждат като при действителен трудов договор.
В заключение ВКС посочва, че недействителността на трудов
договор или отделна негова клауза не може да бъде релевирана по всяко
време, а в давностния срок по чл. 358, ал. 1, т. 3 КТ – три години.
По втория въпрос ВКС посочва, че началният момент, от който
започва да тече погасителната давност за предявяване на искове по трудови
спорове, попада в хипотезата на чл. 358, ал. 2, т. 2 КТ. Това е денят, в който
правото, предмет на иска, е могло да бъде упражнено, т.е. в който страната,
позоваваща се на недействителността на трудовия договор, е в известност
за съответния порок, обуславящ недействителността.
13. Субсидиарност на някои разпоредби,
правоотношение, възникнало от избор:

касаещи

трудово

Решение № 96 от 31.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4896/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса приложима ли е
разпоредбата на чл. 86, ал. 4 КТ по отношение на изборно трудово
правоотношение, възникнало по реда на специалния Закон за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия (ЗДРДОПБГДСРСБНА).
Съгласно чл. 86, ал.4 КТ трудовото правоотношение, възникнало от
избор, остава в сила и след изтичане на установения срок до избирането на
друго лице за длъжността.
На поставения въпрос ВКС дава отрицателен отговор, защото
съгласно чл. 88, ал. 2 КТ разпоредбите на раздел III „Избор“от Глава пета
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на КТ се прилагат, доколкото в закон, в акт на Министерския съвет или в
устав не е предвидено друго. Същото важи и при прекратяване на
трудовото правоотношение, възникнало от избор (чл. 340 КТ). В случая е
налице „друго”, защото в чл. 5 ЗДРДОПБГДСРСБНА е уреден 5-годишен
мандат.
VI. Отнемане на незаконно придобито имущество в полза на
държавата
1. Необходимо е да има връзка (пряка или косвена) между престъпната
дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) и придобиването на
имуществото:
Решение № 20 от 10.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2020/2014 г., III г.о.
Предявен е иск по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.). Във въззивното
решение е посочено, че „законът не изисква установяване на конкретна и
пряка причинно-следствена връзка между съответното престъпно
деяние и придобитото имущество. Този извод следва от характера на
престъпленията, включени в обхвата на чл. 3. Предвидените там
престъпни деяния невинаги предполагат установена получена от лицето
материална облага. Това обстоятелство означава, че законодателят
изключва доказването на причинно-следствена връзка между
извършеното
престъпление
и
придобитото
от
осъдения
имущество”.Въззивният съд също е приел, че „ако не се докаже, че
(имуществото на осъдения – б. м. – Д. Н.) е придобито със законни
средства (установен законен източник по текста на чл. 4, ал. 1), важи
законовата презумпция за установено „основателно предположение“, че
е придобито пряко или косвено от престъпната дейност на осъденото
лице”. На следващо място, в доклада си съдът е посочил общо, че
„Ответниците следва да ангажират доказателства, че имуществото им
е придобито с доходи от законни източници”(цитатите са по
касационното решение).
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Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1. Какво означава по смисъла на ЗОПДИИП (отм.) имущество, придобито
от престъпна дейност, и следва ли да има връзка между установената
престъпна дейност и доходите, послужили за придобиване на
имуществото, или е достатъчно да не е установен законен източник?
2. Следва ли съдът да анализира действителния начин на живот и личния
стандарт на ответниците по мотивираното искане по ЗОПДИППД, или
може направо да прилага средния разход по данни на НСИ?
3. Следва ли в изпълнение на задълженията си по чл. 147 ГПК съдът да
укаже конкретно, точно и ясно за кои факти всяка от страните носи
тежестта на доказване и за кои от твърдените от страните
релевантни факти те не сочат доказателства?”
По първия въпрос ВКС споделя приетото в Решение № 160 от
1.06.2012 г. на ВКС по гр.д. № 787/2011 г., III г.о.; Решение № 834 от
23.12.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1417/2009 г., IV г.о.; Решение № 388 от
22.02.2012 г. на ВКС по гр.д. № 248/2011 г., III г.о. и Тълкувателно
решение № 7 от 30.06.2014 г. на ВКС по т.д. № 7/2013 г., ОСГК:
необходимо е да има връзка (пряка или косвена) между престъпната
дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)и придобиването на
имуществото.Достатъчно е тази връзка да може обосновано да се
предположи логически, с оглед обстоятелствата по делото, както и да не е
установен законен източник за придобиването на имуществото, за да бъде
отнето по реда на чл. 28 от същия закон. Конкретната престъпна дейност и
обстоятелствата, от които се прави предположението за връзката с
придобиването на имуществото, са тези, които определят релевантния
период за всеки конкретен случай, който трябва да е в рамките на двадесет
и пет годишния давностен срок по чл. 11 ЗОПДИППД.
По втория въпрос ВКС възприема разрешението в Решение № 70
от 4.07.2012 г. на ВКС по гр.д. № 704/2011 г., IV г.о.: при оценката на
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обичайните за домакинството на проверявания разходи трябва да се
анализира действителният начин на живот и личният стандарт на
проверявания, а не направо да се прилага средният разход по данни на
НСИ.
По третия въпрос ВКС посочва, че с оглед цитираната по-горе обща
формулировка, липсва надлежен доклад за подлежащите на установяване
факти и разпределението на доказателствената тежест между страните.
ВКС посочва, че в случая са приложими Решение № 310 от 30.07.2010 г.
на ВКС по гр.д. № 1086/2009 г., II г.о.;Решение № 160 от 1.06.2012 г. на
ВКС по гр.д. № 787/2011 г., III г.о.;Решение № 297 от 8.11.2011 г. на
ВКС по гр.д. № 1792/2010 г., III г.о.и т.2 от Тълкувателно решение № 1
от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк.д. № 1/2013 г., ОСГТК(цитираната
съдебна практика се отнася до проблемите на доклада, задължението на
съда да оказва съдействие на страните за изясняване на фактическата
страна на спора и да указва за кои от твърдените от тях факти не сочат
доказателства, правомощията и задълженията на въззивния съд при
допуснати нарушения при докладване на делото от първата инстанция). В
цитираното Решение № 160 от 1.06.2012 г. на ВКС по гр.д. № 787/2011
г., III г.о.казусът е подобен. В него изрично е посочено, че поради
възприетото от първата и въззивната инстанции становище, че е налице
законна презумпция за връзка между престъпната дейност и придобитото
имущество, те са отказали да включат това обстоятелство (връзката) в
предмета на делото и в подлежащите на установяване факти, като не са
дали указания за разпределението на доказателствената тежест по този
въпрос, а напротив – са отхвърлили доказателствените искания за
установяването му, което е нарушение на материалния закон и на
съществени процесуални правила.
ВКС посочва, че нарушенията на материалния закон са довели до
нарушение на съществени процесуални правила. Решението е отменено и
върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.
VII. Процесуалнoправни въпроси
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1. За допустимостта на положителния установителен иск за
собственост:
Решение № 1 от 5.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5078/2014 г., II г.о.
По установителен иск за собственост въззивният съд е отменил
изцяло първоинстанционното решение и е приел, че по отношение на
държавата ищецът е собственик по давност.
Касационното обжалване е допуснато поради съмнение в
допустимостта на иска.
ВКС констатира, че въззивният съд не е уважил релевираното от
държавата като ответник по иска възражение за липса на правен интерес
от иск, насочен към лице, което няма собствеността. Поради това е прието,
че актът на въззивния съд е „процесуално недопустим, макар и социално
оправдан (подчертаването мое – Д. Н.)“. ВКС счита, че „издаването на
удостоверение, че апартаментът „е държавна собственост“ не може
да се приеме за оспорване на нейно субективно материално право на
собственост, което на същата не е признато спрямо действителния
собственик“. Посочва се, че в предмета на заявения положителен
установителен иск за собственост по давност следва от страна на ищеца да
има твърдения, че упражнената фактическа власт с намерение за своене е
насочена „спрямо действителния собственик(подчертаването мое – Д.
Н.) на имота“, а не срещу друго, трето на фактическите отношения лице –
в случая държавата.
Решението е обезсилено като недопустимо и производството е
прекратено.
2. За идентичността на имота при отрицателен установителен иск:
Решение № 36 от 6.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4994/2014 г., I г.о.
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Касационното обжалване е допуснато поради противоречие с
Решение № 123 от 16.04.2009 г. на ВКС по гр. д. № 3394/2007 г., III г. о.,
ГК по въпроса „дали съдът може да приеме за доказано правото на
собственост на ответника по отрицателния установителен иск, без да е
изследвана и доказана в процеса идентичността между имота, предмет
на спора, и този, който е придобил ответникът”.
По поставения въпрос ВКС се позовава на Решение № 123 от
16.04.2009 г. на ВКС по гр.д. № 3394/2007 г., III г.о., посочвайки, че „след
като не е доказана идентичността между процесния имот и този,
придобит от ответниците, правата им са непротивопоставими на
ищците”. ВКС, опирайки се на приетото в Тълкувателно решение № 8
от 27.11.2012 г. на ВКС по тълк.д. № 8/2012 г., ОСГТК, посочва, че
„отрицателният установителен иск следва да бъде отхвърлен само при
идентичност на имота, за който е предявен искът, и този, за който
ответникът е доказал правоизключващо на поддържаното от ищеца
придобивно основание“.
3. Искът по чл. 53, ал. 2 ЗКИР (до изменението през 2014 г.) не може да
се предяви като отрицателен установителен:
Решение № 48 от 16.03.2015 г. на ВКС по гр. д. № 6047/2014 г., I г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „за предмета на
иска по чл. 53, ал. 2 ЗКИР в първоначалната му редакция до изменението
(ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) (заб. – в ЗИД ЗКИР,
бр. 49 от 13.06.2014 г. не е посочена друга дата, следователно той следва
да е в сила три дни след обнародването; на 28.11.2014 г. влиза в сила
последващо изменение на ЗКИР, направено със ЗИД ЗУТ, бр. от 28.11.2014
г., което не касае чл. 53, ал. 2 ЗКИР – бел. моя – Д. Н.) и за възможността
този иск да се предяви като отрицателен установителен иск“.
По поставения въпрос ВКС споделя практиката, обективирана в
Решение № 126 от 14.06.2013 г. на ВКС по гр.д. № 53/2013 г., II г.о.;
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Решение № 49 от 1.02.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1389/2009 г., I г.о. и
Решение № 495 от 30.07.2012 г. на ВКС по гр.д. № 494/2010 г., I г.о.,
посочвайки, че искът по чл. 53, ал. 2 ЗКИР (в предходната редакция) е „иск
за собственост на част от имот, която е заснета в очертанията на
имота на ответника, или за цял имот, който не е заснет като
самостоятелен в действащата кадастрална карта”. Ищецът по такъв
иск следва да докаже собственост, а това може да стане само с положителен
установителен иск. По-нататък ВКС посочва, че в диспозитива съдът
следва да отрази както правото на собственост върху спорната площ, така
и как следва да се поправи кадастралната карта, а решението е
задължително за страните и за органа, който поддържа кадастралната
карта. Въз основа на него и на скицата, неразделна част към него, се
извършва поправката в картата. Няма правен интерес да се установява в
диспозитива грешката по предходен план; такава грешка може да се посочи
само в мотивите.
4. За допустимостта и основателността на иска по чл. 53, ал.2 ЗКИР
(стара ред.):
Решение № 16 от 18.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5579/2014 г., II г.о.
Ишците са собственици насамостоятелни обекти (жилища),
построени върху общински УПИ, и съответно притежават идеални части
от правото на строеж върху него. В този УПИ попадат няколко реални
части от поземлени имоти с определени идентификатори. На ответниците
им е реституиран поземлен имот, чийто индентификатор съвпада с един от
горните.
Ищците претендират по чл. 53, ал. 2 (стар) ЗКИР да бъде установено
по отношение на ответника, че са собственици на правото на строеж върху
общинския УПИ, включително върху реалната част със съвпадащия
идентификатор, както и че е допусната грешка при изработване на
кадастралната карта, като е нанесен несъществуващ (на ответника) имот
със същия идентификатор.
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Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1. За допустимостта да се предяви искът по чл. 53, ал. 2 ЗКИР(стар), с
който ищците от свое име упражняват чужди права в противоречие с чл.
26, ал. 2 ГПК, поради твърдяно противоречие с Решение № 397 от
3.10.2012 г. на ВКС по гр.д. № 1604/2011 г., IV г.о.и Решение № 205 от
5.11.2013 г. на ВКС по гр.д. № 1415/2012 г., III г.о.;
2. Допустимо ли е иск по чл. 53, ал. 2 ЗКИР(стар) да бъде уважен, след
като ищците не са провели успешно пълно доказване на вещните си права
върху целия имот, предмет на иска,порадитвърдяно противоречие
сРешение № 495 от 30.07.2012 г. на ВКС по гр.д. № 494/2010 г., I г.о.и
Решение № 126 от 14.06.2013 г. на ВКС по гр.д. № 53/2013 г., II г.о.
(До промяната през 2014 г. (ДВ, бр. 49), текстът на чл. 53, ал. 2 ЗКИР
гласи: „Непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната
карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на
заинтересуваното лице. Когато непълнотите или грешките са свързани със
спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен
ред”.)
По първия въпрос ВКС счита, че цитираните Решение № 397 от
3.10.2012 г. на ВКС и Решение № 205 от 5.11.2013 г. на ВКС са
неотносимикъм поставения проблем. ВКС последователно анализира
правото на суперфициаря да ползва имота, върху който е построена
сградата; обсъжда рефлексното действие, което има увеличаването или
намаляването на имота поради измемение на регулацията върху обема на
това право на ползване (и в тази връзка цитира Решение № 461 от
27.04.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1316/2010 г., I г.о.), и посочва, че е
„допустимо искът по чл. 53, ал. 2 ЗКИР(стара редакция) да се предяви от
суперфициарните собственици, респективно от част от тях, на
основание чл. 111 ЗС вр. чл. 64 ЗС, като търсената защита на правото на
собственост на парцела, по отношение на който е учредено правото на
строеж на ищците – суперфициарни собственици и ползватели на същия
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– се обуславя от засягането правото на собственост на държавата
(респективно общината) от нанасянето в КК на нов недвижим имот и
съответно признатите в реституционно производство по ЗВСНОИ, по
ЗПИНМ, ЗТСУ и др. благоустройствени закони вещни права на ответника
по иска. Суперфициарните собственици на постройката с
произтичащите права на ползватели на държавния (общински) поземлен
имот не упражняват от свое име чужди права, а упражняват свое
(лично) право на процесуална защита на вещно право на суперфициарни
собственици и произтичащото акцесорно право на ползватели на
държавния (общински) поземлен имот (парцел), поради което и са
надлежно легитимирани по иска почл. 53, ал. 2 ЗКИР (стара редакция)“.
По втория въпрос ВКС посочва, че цитираните Решение № 495 от
30.07.2012 г. на ВКС и Решение № 126 от 14.06.2013 г. на ВКСсъщо не
намират отношение към спора. След като обсъжда същността на понятията
за непълнота и грешка в кадасталната карта и пояснява, че те могат да се
съпътстват и от спор за собственост; но „макар и генезисът на иска да е в
спорното право на собственост или друго ограничено вещно право, то
исканото разглеждане на спора да е по реда начл. 53, ал. 2 ЗКИР (стара
редакция) включва безусловно констатация и произнасяне и по
правилното заснемане, респективно наличие на погрешно заснети имотни
граници на имота в КП, пренесени в КК и КР“. Затова ВКС посочва, че този
положителен установителениск винаги е допустим, когато се засяга,
оспорва или застрашава заявеното вещно право и касае „безспорното
установяване обема и техническите параметри на площта на заявеното
за защита право на собственост на ищците“. Установяването както на
спорното право на собственост, така и на факта на неточно му отразяване,
е към момента на предявяване на иска, респективно – при условията на чл.
235, ал. 3 ГПК – към момента на приключване на устните състезания в
първата инстанция.
5. Доказателствено средство е и признанието на страната за
осъществили се неизгодни за нея факти:
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Решение № 49 от 12.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5062/2014 г., I г.о.
По иск по чл. 23, ал. 2 СК (придобиване на част от вещта с лично
имущество) между бивши съпрузи, въззивният съд не е обсъдил
признанието на ищцата, че имотът е закупен и с влагане на лични средства
на ответника (данните са от касационното решение). Потвърдено е
решението на първоинстанционния съд, с което ишецът е признат за
собственик на 5/6 ид. части от имота.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за обсъждане на
събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.
По поставения въпрос ВКС сочи, че „съдът е служебно задължен
да обсъди всички събрани по делото доказателствени средства
поотделно и в тяхната съвкупност, да определи установените с тях
релевантни за спора факти и въз основа на тях да изгради правните си
изводи. Доказателствено средство е и признанието на страната за
осъществили се неизгодни за нея факти“.
По същество е прието, че необсъждането на признанието на ищцата
на неизгодния за нея факт е процесуално нарушение, което е довело до
необоснованост.
Въззивното решение е отменено и понеже не се налага събиране на
доказателства или повторно извършване на процесуални действия, е
постановено решение по същество, с което ищецът е признат за собственик
на по-малък размер идеални части от процесния имот.
6. Когато записът на заповед е нищожен, но страната признава
каузално правоотношение:
Решение № 22 от 19.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2979/2014 г., IV г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за приложението
на чл. 175 и чл. 221, ал. 2 ГПК: „представлява ли доказателство и как
Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК …

следва да се преценява направеното от третото лице–помагач признание
на каузално правоотношение, свързано с издаден от него, в качеството
му на представител на главна страна по делото (ищеца или ответника),
документ, наименован „запис на заповед“, който е нищожен поради
опорочаване на формата“.
На поставения въпрос ВКС първо обсъжда практиката във връзка с
нищожния поради опорочаване на формата запис на заповед. Посочва, че
в Решение № 78 от 17.07.2009 г. на ВКС по т.д. № 29/2009 г., I т.о.
практиката по отношение на доказателствената стойност на нищожните
записи на заповед е прецизирана: нередовният запис на заповед не във
всички случаи, независимо от пороците си, представлява разписка.
Посочва се, че такъв документ би могъл:
– да има доказателствено значение за съществуването на каузално
отношение или на разписка за изпълнение – ако недействителността
произтича от чл. 535, ал. 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.
Посочва се, че „в хипотеза на нередовен запис на заповед, в който
не е посочено основанието и е поето безусловно 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”. Ако се твърди, че
сумата е получена по договор за заем, следва да се докажат както
основанието, така и факта на предаване на парите. Важат ограниченията за
свидетелски показания; те могат да отпаднат само в случай на „непълен
обратен документ“ за съществуване на договор за заем, при което
основанието, на което е предоставена сумата, е установено в писмен
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акт”. Поради реалния характер на договора за заем за потребление
установяването на предаването на паричната сума със задължение за
връщането й от заемателя е доказване и на самия договор. ВКС посочва, че
такъв запис на заповед „не би могъл да се разглежда и като „начало на
писмено доказателствено средство“, тъй като от съдържанието му не
може да се направи извод за вероятна основателност на твърдението, че
между страните съществуват заемни правоотношения”. В тази посока
се цитират още Решение № 21 от 15.03.2012 г. на ВКС по т.д. № 1144/2010
г., I т.о. и Решение № 527 от 15.03.2012 г. на ВКС по гр.д. № 943/2010 г.,
IV г.о.
ВКС, възприемайки тази практика, счита, че такова друго
доказателствено средство (друго доказателство) може да бъде и
направено от третото лице–помагач признание на каузално
правоотношение, свързано с издаден от него, в качеството му на
представител на главна страна по делото (ищеца или ответника), документ,
наименован „запис на заповед“, който е нищожен (нередовен) поради
опорочаване на формата. Съгласно чл. 175 и чл. 221, ал. 2 ГПК, преценката
относно достоверността на такова признание, особено когато то е в
противоречие с твърденията и процесуалните действия на подпомаганата
главна страна по делото, следва да се извърши от съда с оглед на всички
обстоятелства по делото. При извършването на тази съвкупна преценка,
съдът трябва да изследва дали направеното признание кореспондира или е
в противоречие с останалите обстоятелства, установени по делото. Също
така при преценката си съдът следва да вземе предвид и да изхожда не само
от интереса на третото лице – помагач по делото – дали това негово
признание на факти е изгодно или неизгодно за самия него, а и предвид
интересите на всяка от главните страни по делото, и как направеното от
третото лице признание се отразява на отношенията му с тях именно с
оглед конкретните обстоятелства, установени по делото.
7. Изготвените едностранно от адвокатското дружество отчети за
оказана правна помощ и протоколи за срещи/консултации са
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недостатъчно доказателство за това какъв по характер и обем работа
е извършена и с каква продължителност:
Решение № 77 от 17.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 2040/2014 г., IV г.о.
Сключен е договор за правна помощ, като изпълнителят
(гражданско дружество) се е задължил да консултира и изготви документи
във връзка с учредяване право на строеж и построяване на
многофукционална сграда в недвижим имот, в който възложителите са
съсобственици. Възнаграждението е определено алтернативно: или
процент от площите, които ще бъдат получени като обезщетение, или – ако
не се стигне до учредяване на право на строеж – като парична сума,
определена съобразно часова ставка. Размерът на часовата ставка не е
посочен изрично в договора, нито в приложен документ към него. Найкъсно в последния работен ден на съответния месец изпълнителят
предоставя междинна сметка, която да служи за определяне на
възнаграждението.
Часовата ставка на изпълнителя, която се посочва в междинните
сметки, е определена в Тарифа за минимални възнаграждения за оказана
правна помощ, приемана от изпълнителя. Тарифата се изменя във времето
от изпълнителя, като съобразно това размерът, който се посочва в
междинните отчети, е първо 60 евро, после 80 евро, а накрая на 90 евро.
Към договора са сключени две допълнителни споразумения.
Съгласно първото възложителите приемат изпълнението дотук, а
изпълнителят се замества. Съгласно второто възложителите се заместват с
търговско дружество, като трите страни декларират, че приемат
изпълнението дотук.
Страните са коресподирали с електронни съобщения, провеждани
са срещи, изготвяни са документи, изпращани са нотариални покани, но до
учредяване право на строеж не се стига.
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Изпълнителят издава междинни сметки. Част от тях са връчени на
18.01.2008 г. срещу разписка на единия от първоначалните възложители,
заедно с „извлечение от Тарифа за минимални възнаграждения за оказана
правна помощ“, приета от изпълнителя.
При тази фактическа обстановка възложителят заявява издаване на
заповед за изпълнение за хонорара си, съобразно направените междинни
отчети, а след възражение – и установителен иск.
В процеса сред представените като доказателства са междинните
отчети и протоколи за проведени срещи и консултации. Събрани са
свидетелски показания, включително от бивши сътрудници на ищеца, като
единият е работил по изпълнението на договора за правна помощ.
Ответникът изтъква редица възражения, част от които ще бъдат посочени
по-долу, заедно със становището на ВКС.
Първоинстанционният съд отхвърля иска. В мотивите си той
посочва, че „представените по делото отчети за оказана правна помощ
от представители на адвокатското дружество (оспорени от
ответника) са едностранно подписвани само от страна на ищцитеадвокати; намира, че от същите писмени доказателства не може да се
установи и докаже по делото, че действително са били извършени
описания в отчетите брой консултански часове, както и че се дължат от
страна на ответника посочените в отчетите суми. В покрепа на горното
е и обстоятелството, че приложените от ищеца по делото няколко на
брой Тарифи за минималните размери на възнагражденията за оказана
правна помощ също едностранно са определяни само от ищцовото
адвокатско дружество и от доказателствата по делото не може да се
установи дали тези Тарифи (увеличавани през исковия период) са били
доведени до знанието на ответника – в качеството му на клиентвъзложител по процесния договор за правна помощ“ (цит. по
първоинстанционното Решение № 1740 от 30.03.2011 г. по гр.д. №
5802/2009 г. на СГС, І г.о.).

Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК …

Въззивният съд отменя решението и уважава изцяло иска. Изрично
посочва, че възложителят е доказал изпълнение по договора, а отчита и
обстоятелството, че е налице приемане на изпълнението в двете
допълнителни споразумения.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „за
задължението на въззивния съд да се произнесе по всички направени
възражения на страните по делото и да обсъди всички събрани по делото
доказателства поотделно и в тяхната съвкупност“.
По поставения въпрос ВКС посочва, че „съдът е длъжен да
определи правилно предмета на спора и обстоятелствата, които
подлежат на изясняване, като обсъди всички доказателства по делото и
доводите на страните. Той е длъжен да прецени всички правнорелевантни
факти, от които произтича спорното право. Съдът трябва да обсъди в
мотивите на решението доказателствата, въз основа на които намира
някои от тези факти за установени, а други за неосъществили се. Освен
това трябва да бъдат обсъдени и всички доводи на страните, които
имат значение за решението по делото. [...] Необсъждането и
непроизнасянето във въззивното решение по всички своевременно заявени
възражения и доводи на ответника, когато са приети за основателни
доводите на ищеца за неправилност на първоинстанционното решение и
е пристъпено към разглеждане на спора по същество от въззивния съд, е
съществено нарушение на процесуалните правила“. ВКС цитира в тази
връзка Решение № 217 от 9.06.2011 г. на ВКС по гр.д. № 761/2010 г., IV
г.о. и Решение № 228 от 1.10.2014 г. на ВКС по гр.д. № 1060/2014 г., I
г.о.
По същество ВКС обсъжда последователно редица възражения на
ответника, част от които ще бъдат посочени тук:
1. Оспорване на разписката от 18.01.2008 г. с твърдение, че
подписът е положен на празен лист, а текстът е добавен впоследствие от
трето лице без съгласието на подписалия. ВКС посочва, че съгласно СГЕ
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подписът е на същото лице, а текстът е изписан от друго лице. Съдът обаче
не приема за доказано обстоятелството, че документът е допълнен със
съдържание, което не отговаря на действителното изявление на автора на
документа. Това обстоятелство е в доказателствена тежест на ответника,
като правоприемник на неговия автор.
2. ВКС приема представените отчети за оказана правна помощпо
подписани едностранно от представители или сътрудници на изпълнителя
„за недостатъчно доказателство за това какъв по характер и обем
работа е извършена и с каква продължителност. Касае се за документи,
които изхождат от страна в процеса, без данни да са били представени
на другата страна по договора и тя да е изразила съгласие с тях“. Същото
важи и за представените протоколи за срещи/консултации.
3. ВКС не кредитира свидетелските показания на бившите
служители на ищеца в частта, касаеща обема на извършената от
изпълнителя работа по договора. Той отчита отношенията между
свидетелите и ищеца, включително обстоятелството, че единият свидетел
е получавал възнаграждение, зависещо от изработеното по договора с
ответника.
4. ВКС счита за неоснователни възраженията на ответника, че в
договора за правна помощ не е уговорена кореспонденция между страните
по него чрез електронни съобщения, поради което представените в
писмен вид такива не са относими за решаване на спора. В случая се касае
за писма по електронна поща. ВКС посочва, че „видно от заключението на
приетата по делото техническа експертиза, по-голямата част от
електронните съобщения между страните по договора, на която ищецът
се позовава, се съхраняват както при ищеца, така и при ответника. Това
означава, че страните са възприели с конклудентни действия този начин
на кореспонденция, т.е. те са се съгласили изявленията, които се правят
чрез електронните съобщения, да се считат в отношенията им като
електронни документи. Възпроизвеждането на електронния документ
върху хартиен носител не променя характеристиките му. Съгласно чл.
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184, ал. 1, изр. 1 ГПК той се представя по делото именно върху такъв
носител, като препис, заверен от страната. Ако другата страна не
поиска представянето на документа и на електронен носител, преписът
е годно и достатъчно доказателство за авторството на изявлението и
неговото съдържание. Ето защо възраженията на ответника срещу
доказателствената стойност на представените на хартиен носител
електронни документи не следва да бъдат уважени“.
5. ВКС счита за неоснователни възраженията на ответника, че
представените пълномощни, нотариални покани и протоколи не
представляват извършена услуга от изпълнителя, защото са съставени от
нотариус, а не от представители на адвокатското дружество. Събрани са
удостоверение от нотариуса и свидетелски показания, които установяват
обратното. В тази връзка ВКС посочва, че „[т]ова съответства и на
установения обичай в практиката, според който нотариусът връчва
покани и заверява подпис, но не изготвя тези документи, ако са
представени от адвокат“.
6. ВКС посочва, че са основателни възраженията на ответника,
че с подписването на допълнителните споразумения към договора за
правна помощ ответникът не е признал задължението към ищеца.
Според съда „съдържащото се в тези споразумения изявление, че
възложителите приемат извършената до този момент работа по
договора, означава, че те са одобрили извършеното от изпълнителя, но
не и възнаграждението, за което претендира (удебеляването мое – Д. Н.).
Размерът на възнаграждението не е обсъждан в тези споразумения.
Основателни са и възраженията, че междинните сметки по договора,
издадени едностранно от изпълнителя и неподписани от възложителите,
също не са годно доказателство за размера на дължимото
възнаграждение“.
7. ВКС счита за неоснователно възражението на ответника, че
договорът за правна помощ не е породил задължение за плащане на
възнаграждение от възложителя на изпълнителя, защото часовата ставка на
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изпълнителя не е посочена като приложение към договора и не е била
известна на възложителите. Според ВКС съгласието на страните е
валидно, а размерът на ставката е „въпрос на доказване“ и я приема за
доказана, както от свидетелските показания, така и защото възложителите
са подписвали сметки с такива ставки по други отношения с ищеца.
В обобщение ВКС приема, че ищецът не е провел пълно доказване
за обема извършена работа по договора за част от периодите от неговото
действие, поради което искът се явява доказан по основание, но не и по
размер. ВКС сам определя този размер въз основа на фактическата и
правната сложност на казуса, по който е оказано правно съдействие и
изготвените от изпълнителя документи по него, като посочва
максималните според него човекочасове работа и ги умножава по
съответните ставки. В решението си ВКС присъжда така изчисления
размер на възнаграждението.
8. Съдът е длъжен да се обоснове защо възприема (кредитира) или не,
приети по делото експертни заключения на вещи лица:
Решение № 21 от 24.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3529/2014 г., IV г.о.
Основните въпроси в това решение засягат чл.40 ЗЗД. Читателят може да
го намери в раздел Първи, „Проблеми на общата част на гражданското
право”: „Чл. 40 ЗЗД е хипотеза на относителна недействителност. По
въпроса за косвените доказателства при иск по чл.40 ЗЗД”.
9. Относно момента, до който може да бъде въведено възражение за
съпричиняване от страна на пострадалия:
Решение № 17 от 6.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3174/2014 г., IV г.о.
Поради това, че централният въпрос по делото е в областта на
деликтното право, читателят може да намери решението в Първата част на
настоящия преглед, Раздел III „Проблеми на облигационното право”,
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„Неполагане грижа за здравето и несъобщаване на състоянието по време
на преглед – съпричиняване при лекарска грешка“.
10. Първоинстанционният съд е длъжен служебно да посочи в доклада
си вярната квалификация на иска:
Решение № 50 от 6.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3359/2014 г., IV г.о.
Ищецът е превел на ответника сумата за закупуването на определен
комбайн на името на двамата. В деня на превода ответникът е сключил
само от свое име договор за доставка на комбайна и е превел аванс.
Договорът не е изпълнен, ответникът е предявил частичен иск срещу
доставчика. Съответно комбайнът не е доставен на ищеца. Последният е
подал заявление по реда на чл. 410 ГПК и след възражение е завел
установителен иск.
Първоинстанционният съд квалифицира иска по чл. 55, ал. 1, пр. 2
ЗЗД (неосъществено основание) и го отхвърля, защото „до прехвърляне на
собственост не се е стигнало по независещи от ответника причини” и „не
се събраха доказателства ответникът да се е обогатил с престираната
от ищеца сума” (цит. по първоинстанционното Решение № 33 от
12.04.2013 г. на Районен съд–Средец по гр.д. № 657/2012 г.).
Въззивният съд потвърждава решението.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „за
задължението на въззивния съд служебно да определи вярната правна
квалификация на предявения иск въз основа на фактите и
обстоятелствата, посочени в основанието на исковата молба, както и
съдържанието на спорното право, посочено в нейния петитум“.
По поставения въпрос ВКС посочва, че „първоинстанционният съд
не е обвързан от посочената от страните правна квалификация на
правата, претендирани от ищеца, на насрещните права, претендирани
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от ответника, и на направените възражения, реплики и дуплики. Съгласно
чл. 146, ал. 1, т. 2 ГПК той е длъжен служебно да посочи в доклада
вярната правна квалификация на всички правоотношения, предмет на
делото. Въззивният съд не прави доклад по чл. 146 ГПК. Съгласно чл. 268,
ал. 1 ГПК той докладва жалбите и отговорите, тъй като е обвързан от
посоченото в тях. Въззивният съд обаче не е обвързан от приетата от
първоинстанционния съд правна квалификация на правоотношенията,
предмет на делото. Когато проверява за нарушения на материалния
закон, въззивният съд не е ограничен от посоченото в жалбите и
отговорите и може определи вярната правна квалификация, като
приложи императивна правна разпоредба, на която страните не се
позовават“.
По същество е прието, че страните са били обвързани от устен
договор за поръчка. Въпреки че не е установено дали страните са
уговорили срок на поръчката, ВКС приема, че довереникът не е изпълнил
задълженията си: разпоредил се е с дадената сума не по предназначение и
без да даде отчет. С исковата молба поръчката е оттеглена от доверителя,
но това не освобождава довереника от задължението да даде отчет.
Решението е отменено и ответникът е осъден да върне сумата на
основание чл. 284, ал. 2 ГПК, заедно със законната лихва.
11. Наличието на договор за заем – „въпрос на доказване“:
Решение № 43 от 26.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4638/2014 г., III г.о.
На 7.11.2007 г. е сключен предварителен договор за продажба на
недвижим имот за цена в размер на 48200 евро. Съгласно договора
купувачът М. К. (физическо лице) е заплатил на продавача (търговско
дружество) при подписването му половината – 24100 евро. След
положените под договора подписи ръкописно е записано: „Получих
сумата от 24100 евро“ и е положен подписът на същото лице (А. А.), което
по-горе се е подписало като представител на дружеството – продавач.
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На 11.06.2010 г. е сключен договор за заем между купувача по
предварителния договор М. К. и А. А., в който е посочено, че М. К. е
предоставила на А. А. сумата от 24 100 евро по силата на предварителен
договор от 7.11.2007 г., сключен между „заемодателя и [фирма], [населено
място], представлявано от заемателя, действащ като пълномощник“, и
е надлежно индивидуализиран обектът на предварителния договор.
Съгласно договора за заем, „с оглед неосъществено строителство
заемателят се задължава да върне на заемодателя сумата от 24100
евро“, заедно с обезщетение за ползваната сума, и е уговорен погасителен
план (всички цитати по-горе са по касационното решение).
При тази фактическа обстановка М. К. предявява искове срещу А.
А. (като физическо лице) за връщане на дадената по договора за заем сума
заедно със законната лихва (квалифицирани по чл. 240 ЗЗД и чл. 79, ал. 1
ЗЗД).
Първоинстанционният съд отхвърля иска като недоказан,
посочвайки, че договорът за заем е реален, а „писменото обещание за
връщане на парична сума, ако не съдържа в себе си признание, че тя е
получена от задължено в заем лице, не може да се цени като
доказателство за сключен договор“ (цит. по първоинстанционното
Решение № 667 от 29.03.2013 г. на ОС–Варна по гр.д. № 3028/2012 г.).
Посочено е, че ръкописното изявление под договора нито притежава
реквизитите на разписка, нито съдържа обещание за плащане, нито
посочва качеството на заемател на лицето, което е получило сумата, нито
основанието за получаване на тази сума.
Въззивният съд потвърждава решението. В мотивите е посочено, че
„... дори подписът на разписката да е на въззиваемия, с оглед на
обстоятелството, че същият е действал в качеството си на
пълномощник на обещателя-продавач..., то следва да се приеме, че сумата
е получена от дружеството“, както и че „не може да се приеме, че
предварителният договор е трансформиран в договор за заем, тъй като
съгласно чл. 21 ЗЗД договорът поражда действия между страните, а
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спрямо трети лица – само в предвидените в закона случаи“ (цит. по
въззивното Решение № 164 от 31.10.2013 г. на ВнАС по в.гр.д. №
330/2013 г.).
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за „надлежните
доказателства, необходими за установяване на реалното предаване на
сумата при наличие на сключен договор за заем, и по-специално дали са
такива наличните писмени доказателства за получаване на парите, при
липса на оспорване на положения подпис от ответника“.
По поставения въпрос ВКС посочва, че договорът за заем е реален
и предоставянето на заемната сума представлява съществен елемент на
договора, поради което установяването на предаването й с поемане на
задължение за нейното връщане е „въпрос на доказване”. Тук важат общите
правила на чл. 153 и сл. ГПК, приложими са и всички доказателствени
средства, без свидетелски показания (с оглед забраната на чл. 164 ГПК).
ВКС напомня, че „п]ри наличие на частни документи, подписани от
страните, които са ги съставили (договор за заем и предварителен
договор, съдържащ изявление за реално получаване на предоставената
сума), които не са оспорени, същите съставляват доказателство, че
изявленията които се съдържат в тях, са направени от посочените в тях
лица и удостоверените факти са се осъществили така, както са
посочени“.
По същество ВКС посочва, че „проследявайки хронологията на
фактите, развитието на отношенията между страните и
съдържанието на подписаните два договора, следва да се направи извод,
че сключеният на 11.06.2010 г. договор за заем е резултат от
неизпълнение на предхождащия го предварителен договор за покупкопродажба на недвижим имот, сключен на 7.11.2007 г.…Видно от договора
за заем (от 11.06.2010 г.)... А. А. е поел задължението да върне на М. В. К.
сумата, която е получил от нея в качеството си на представител на
[фирма], [населено място]. Изводът следва от постигната между
страните договорка, съгласно която А. А. се задължава „с оглед
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неосъщественото строителство“ да върне на заемодателя сумата от
24100 евро, плюс сумата от 2400 евро обезщетение, предоставена „по
сила на предварителен договор от 7.11.2007 г., сключен между
заемодателя и [фирма], [населено място], представлявано от
заемателя“.
С оглед на горното, въззивното решение е отменено като
неправилно и исковете са уважени.
12. Това, че в хода на процеса ответницата не е навела нито едно
брачно провинение на ищеца, не означава, че последният не може да
бъде обявен за виновен за разтройството на брака:
Решение № 44 от 26.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3828/2014 г., III г.о.
Между страните е допуснат развод. Установено е, че ищецът е
напуснал жилището след непрекъснати скандали с ответницата, която е
сменила бравата и не му е позволявала да се вижда с децата; ищецът е
заживял с друга жена, от която има дете. В процеса са разпитвани
свидетели на ответницата, които разказват за другата жена и детето; самата
ответница обаче не посочва нито тези, нито каквито и да е други брачни
провинения на съпруга си.
Първоинстанционният съд обявява за виновен съпругa.
Въззивният съд отменя решението в частта му за вината и обявява
за виновна съпругата. В мотивите изрично се сочи, че „въззиваемата не е
посочила нито едно брачно провинение на въззивника, поради което съдът
не може да се произнася за неговата вина, довела до разстройството на
брака“.
Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1. Когато страна – ответник в бракоразводен процес заяви, че желае
брака да бъде запазен и алтернативно посочи, че ако съдът прецени, че е
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налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака, да го прекрати по
вина на другия съпруг, достатъчно ли е да посочи доказателства за тази
вина, без да предявява конкретни брачни основания по смисъла на чл. 322,
ал. 3 вр. ал. 1 ГПК?
2. Длъжен ли е въззивният съд да прецени всички доказателства за
вината, включително и направеното признание за родено дете от
извънбрачна връзка, което обстоятелство е било прието за безспорно от
първоинстанционния съд, без да е необходимо въвеждането му изрично
като основание за дълбоко и непоправимо разстройство на брака?
По поставените въпроси ВКС посочва, че съгласно т. 4 от
Постановление № 10 от 3.XI.1971 г., Пленум на ВС, съдът е длъжен да
установи и конкретизира причините, които са разстроили брака, връзката
им със състоянието на брачните отношения и да прецени дали те са
предизвикали временно или дълбоко и непоправимо разстройство. При
повдигането на въпроса за вината е необходимо изрично искане, което не
представлява отделен иск и за което законът не поставя специално
изискване за форма, „поради което е възможно да бъде направено както
в исковата молба, така и в писмения отговор на ответника, или писмено,
или устно, в хода на производството по делото“. По-нататък ВКС
разяснява, че „когато ответник в бракоразводен процес заяви, че желае
бракът да бъде запазен и алтернативно поиска от съда, ако прецени, че
бракът е дълбоко и непоправимо разстроен, да го прекрати по вина на
другия съпруг, той не предявява отделен иск, а заявява факт. Дълбокото
и непоправимо разстройство на брака се преценява на базата на
съвкупността от фактите, описващи състоянието на брачната връзка.
Необходимостта съдът да направи съвкупна преценка на причините и
проявленията на разстройството на брака, изключва необходимостта
всяко едно въведено обстоятелство да се предявява с отделен иск ...
Производството по брачни искове е специално и за него не всички общи
правила са приложими. Така например практиката и теорията приемат,
че неподаването на отговор на исковата молба не води до изгубване на
правото на ответника да прави възражения и да сочи доказателства,
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ищецът може да сочи нови основания и пред въззивната инстанция,
насрещният иск за прекратяване на брака не може да бъде разделян в
отделно производство, защото е идентичен с главния“.
По същество ВКС приема, че вината за разстройството на брака е на
двамата съпрузи и постановява решението си в този смисъл.
13. Възражението за изтекла давност не е преклудирано, ако в първото
съдебно заседание ищецът въведе нови твърдения относно датата на
изискуемостта:
Решение № 46 от 18.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5692/2014 г., I г.о.
В решението е разгледан съществен въпрос за правото да се иска
увеличената стойност на имота, затова читателят може да го намери в Част
първа на настоящия преглед, Раздел втори, „Проблеми на вещното право“,
„Може ли да се претендира увеличената стойност на имота, ако
строителството не е довършено по вина на владелеца и собственикът няма
интерес от подобренията“.
14. Съдът е длъжен да посочи кой държи движимите вещи в решението
по допускане на делбата:
Решение № 37 от 5.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4786/2014 г., I г.о.
Въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение, с
което се допуска делба между бивши съпрузи на няколко недвижими имота
и лек автомобил. Съдът не е посочил от кого се държи автомобилът, защото
този въпрос „подлежи на изследване във втората фаза на делбата, при
евентуално направени претенции по сметките” (цит. по въззивното
Решение № 446 от 21.03.2014 г. на ОС–Варна по в.гр.д. № 3131/2013 г.).
Касационното обжалване е допуснато поради противоречие с
практиката на ВКС по въпроса за задължението на делбения съд в
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решението по допускане на делбата да посочи кой от съделителите държи
движимите вещи.
ВКС посочва, че разпоредбата на чл. 344, ал. 1, изр. 2 ГПК е ясна и
категорична – съдът е длъжен да посочи при кого се намират движимите
вещи в решението по допускане на делбата. По този въпрос е формирана
и задължителна съдебна практика: Решение № 271 от 15.06.2011 г. на
ВКС по гр.д. № 985/2010 г., I г.о.
В случая ВКС счита, че следва да се посочи, че вещта се намира при
ответника, „тъй като предположението е, че собственикът (в случая той
е и титуляр, вписан в талона на лекия автомобил, и оспорва правата на
ищцата както в предходния, така и в настоящия процес) владее вещта.
При липса на доказателства колата да се намира при друго лице, което
не е държател, или да се ползва от ищцата, следва да се приеме, че тя е
при ответника“.
В тази му част въззивното решение е отменено и ответникът е
посочен като лице, което държи автомобила.
15. Когато препирнята за подсъдност е разрешена по реда на чл. 122
ГПК, ново произнасяне по този въпрос от въззивния съд при
обжалване на първоинстанционното решение е недопустимо:
Решение № 61 от 23.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 6270/2014 г., I г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „допустимо ли е
ново произнасяне от страна на въззивната инстанция по въпроса за
родовата подсъдност, ако тази инстанция е участвала в препирня за
подсъдност по същото дело, разрешена от апелативния съд, и обвързана
ли е въззивната инстанция от даденото от апелативния съд разрешение
по спора за подсъдността“.
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По поставения въпрос ВКС приема, че ако спорът за подсъдност
между районен и окръжен съд е разрешен по реда на чл. 122 ГПК от общия
им по-горен по степен апелативен съд, и двете участващи в това
производство съдилища са обвързани от даденото от апелативния съд
разрешение на въпроса и ново произнасяне по въпроса за родовата
подсъдност от участвалия в препирнята за подсъдност окръжен съд при
обжалване на първоинстанционното решение е недопустимо.
16. За задълженията на въззивния съд при промяна на правната
квалификация на предявения иск:
Решение № 29 от 4.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5189/2014 г., II г.о.
Производството е по осъдителен иск за заплащане на подобрения в
недвижим имот, предявен като частичен. Ищецът е сключил с ответниците
договори за прехвърляне на идеални части от дворно място срещу
задължение за строителство. Сградата е достигнала до етап „груб строеж“
през 1997 г. След това (на 30.09.1997 г.) строителството е спряно поради
неизпълнение на одобрените проекти и ищецът е спрял да упражнява
фактическа власт върху имота. Впоследствие двата договора са развалени
по съдебен ред поради неизпълнението на ищеца.
Искът е квалифициран от първоинстанционния съд по чл. 72, ал. 1
ЗЗД и чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД и е отхвърлен като погасен по давност. Съдът
е счел, че владението е прекъснато през 1997 г. и давността тече от този
момент.
Въззивният съд е счел, че искът е по чл. 74 ЗС. Приел е, че искът не
е погасен по давност, защото последната тече от развалянето, а от него до
предявяване на исковата молба не са изтекли пет години. Искът обаче
отново е отхвърлен, но с мотива, че ищецът е напуснал имота и не
упражнява фактическа власт върху него от 1997 г., а от развалянето на
договорите през 2007 г. не е собственик на дворното място и сградата,
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поради което няма правата по чл. 74 ЗС, които са само за владелци. На
следващо място, строежът е компрометиран и следва да се събори.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за задълженията
на въззивния съд при промяна на правната квалификация на предявения
иск, поради констатирано противоречие с т. 2 от Тълкувателно решение
№ 1 от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк.д. № 1/2013 г., ОСГТК.
Според последното: „Когато въззивният съд прецени, че дадената
от първата инстанция квалификация е неправилна, вследствие на което
на страните са били дадени неточни указания относно подлежащите на
доказване факти, той следва служебно, без да е сезиран с такова
оплакване, да обезпечи правилното приложение на императивна
материалноправна норма, като даде указания относно подлежащите на
доказване факти и необходимостта за ангажиране на съответни
доказателства“.
По поставения въпрос ВКС поддържа приетото в Тълкувателното
решение.
По същество ВКС отбелязва, че ищецът е считал себе си за
добросъвестен подобрител; в такъв случай, когато съдът установи липсата
на това качество, той трябва да разгледа иска за заплащане на
подобренията като на обикновен подобрител на чужд имот. В този
смисъл е цитирана съдебна практика: Решение № 359 от 21.07.2010 г. на
ВКС по гр.д. № 1205/2009 г., II г.о. и Решение № 131 от 10.07.2013 г. на
ВКС по гр.д. № 913/2012 г., I г.о. Посочва се, че в случая кваликацията по
чл. 74 ЗС е правилна: развалянето е настъпило по вина на владелеца и той
следва да се обезщети като недобросъвестен (Постановление № 6 от
27.XII.1974 г. по гр.д. № 9/74 г., Пленум на ВС).
ВКС обаче не споделя възгледите на въззивния съд, че ищецът няма
право на подобренията, защото вече не е владелец. Това качество следва
да е било налице към момента на извършване на подобренията. Изрично се
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посочва, че „изгубването на фактическата власт върху имота след
преустановяването на строителството и развалянето на договорите
между страните не отнема възможността да бъде претендирано
заплащане на извършените към онзи момент подобрения, стига те да
съществуват и понастоящем“. ВКС не споделя и извода, че строежът е
компрометиран и следва да се събори; анализът на приетата техническа
експертиза не води до подобно заключение.
Решението е отменено и предвид допуснатото процесуално
нарушение, изразяващо се в недаване на указания досежно приетата
различна правна квалификация на иска, делото е върнато за ново
разглеждане от въззивния съд.
17. В процеса за обезщетение на вредите от деликта гражданският съд
не може да се основава на събрания в досъдебното производство
доказателствен материал:
Решение № 66 от 12.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5839/2014 г., IV г.о.
Читателят може да открие решението в Част първа на настоящия
преглед, раздел II, „Проблеми на облигационното право”, „Това, че ищецът
не е живял в същия град и е виждал веднъж месечн“ починалия, не
означава, че не е претърпял вреди и че няма право на обезщетение –
относно критериите за обезщетение по справедливост (чл. 52 ЗЗД)”.
18. След като на дадена дата призовкарят е връчил съобщение и
съдебни книжа по едно дело лично на адресата, то във всички случаи
и при всички обстоятелства удостоверяването от същия призовкар, че
на същата дата и на същия адрес няма лице, което да получи съдебните
книжа по друго дело, е невярно:
Решение № 85 от 30.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4750/2014 г., IV г.о.
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Това решение е интересно със следната особеност: призовкар
оспорва дисциплинарното си уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ), а
дисциплинарното нарушение на призовкаря се отразява на редовността на
извършеното призоваване, т.е. то поражда както трудовоправни, така и
процесуалноправни проблеми. Отделно, въпросът, по който е допуснато
касационно обжалване, също е процесуалноправен. Не на последно място,
делото е интересно и с това, че първоинстанционният съд, уважавайки
исковете, всъщност е осъдил самия себе си, след което е обжалвал
решението (разбира се, съдът участва всъщност в две качества – като
юридическо лице – работодател, и като съдебен орган).
Към 21:00-21:30 часа (според въззивното решение: 9:00-9:30 часа)
ищецът връчил срещу подпис на представителя на търговско дружество
съобщение по гражданско дело. В процеса твърди, че го е предупредил, че
има още едно съобщение по друго дело, което не е в него, но ще се върне
да го връчи. Когато след 40-50 минути призовкарят се върнал, не намерил
никой и залепил уведомление на вратата, като отбелязал в разписката, че
„за един месец на... (три дати) няма лице, което да получи съдебните
книжа” (цит. по въззивното Решение № 2318 от 04.04.2014 г. на СГС по
в.гр.д. № 17243/2012 г.).
Срещу ищеца, по искане на управителя и едноличния собственик на
капитала на дружеството, започва дисциплинарно производство.
Вследствие той се обажда на управителя на дружеството и му предлага „да
се разберат по мъжки“ (съгласно собствените му писмени обяснения).
На призовкаря са му поискани по надлежния ред писмени
обяснения. След това е издадена заповед за дисциплинарно уволнение. В
нея са посочени нарушения по чл. 187, т. 3 КТ („неизпълнение на
възложената работа, неспазване на техническите и технологичните
правила“) и 187, т. 8 КТ („уронване доброто име на работодателя“).
Посочва се, че призовкарят не е изпълнил задълженията си за вярно
удостоверяване на действията по връчване на съобщение по гражданско
дело и принципа на законност, на който съгласно чл. 4 от Етичния кодекс
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на съдебните служители се основава дейността на съдебната
администрация, довело до неистинско удостоверяване в разписката за
залепено уведомление, както и че е злепоставил институцията, в която
работи, поради осъществения контакт с управителя на дружествотоадресат за отправяне на предложение за „разбирателство по мъжки“ и
убеждаването му да оттегли оплакването си, което поведение е
квалифицирано като неприемливо за съдебен служител (данните са от
въззивното решение).
Първоинстанционният съд уважава исковете.
Въззивният съд посочва, че изцяло споделя мотивите на първата
инстанция. Сочи, че „съвкупната преценка на събраните в процеса
писмени и гласни доказателства не може да обоснове извод [...], че
описаното в мотивите на процесната заповед поведение – действия и
бездействие на служителя ... представляват виновно неизпълнение на
трудови задължения, както и че същият действително е имал описаното
в заповедта недобросъвестно и непрофесионално поведение”. По
отношение на първото твърдяно нарушение въззивният съд посочва, че
„обстоятелството, че в същия ден връчителят е извършил връчване на
съдебни книжа на същия адресат на този адрес, не изключва
възможността впоследствие такова връчване да не е било възможно”.
По отношение на второто нарушение е прието, че има данни за
предложението „да се разберат по мъжки“, но няма данни ищецът да е
„убеждавал” управителя да да оттегли оплакването си срещу него.
Посочва се, че макар поведението на ищеца да може да се приеме за
непрофесионално и укоримо, то не може да обоснове налагането на найтежкото наказание – уволнение. Първоинстанционното решение е
потвърдено (цитатите по-горе са по въззивното решение).
Касационното обжалване е допуснато по въпрос по приложението
на чл. 236, ал. 2 ГПК и чл. 272 ГПК: „длъжен ли е въззивният съд в
мотивите към въззивното решение да обсъди защитните тези, доводите
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и възраженията, направени с въззивната жалба, преди да се произнесе по
спорния предмет на делото“.
По поставения въпрос ВКС посочва, че предвидената в чл. 272 ГПК
процесуална възможност въззивният съд да препрати към мотивите на
първата инстанция, не дерогира изискването на чл. 236, ал. 2 ГПК за
мотивиране на въззивното решение, както и че разпоредбата на чл. 272
ГПК не освобождава въззивната инстанция от задължението да се
произнесе по спорния предмет на делото, след като подложи на
самостоятелна преценка доказателствата, обсъди защитните тези на
страните, техните доводи и възражения и даде отговор на направените пред
него оплаквания, при съблюдаване, съгласно чл. 269 ГПК, на очертаните с
въззивната жалба предели на въззивното производство. При отговора си
ВКС се позовава на Решение № 157 от 8.11.2011 г. на ВКС по т.д. №
823/2010 г., II т.о.; Решение № 990 от 24.03.2010 г. на ВКС по гр.д. №
47/2009 г., I г.о.; Решение № 134 от 30.12.2013 г. на ВКС по т.д. №
34/2013 г., II т.о.; Решение № 271 от 15.10.2013 г. на ВКС по гр.д. №
1403/2012 г., IV г.о.; Решение № 194 от 18.06.2013 г. на ВКС по гр.д. №
1100/2012 г., IV г.о.
По същество ВКС посочва, че въззивният съд, в противоречие с
приетото по-горе, не е обсъдил защитната теза и доводите на ответника във
въззивната жалба, което от своя страна е довело до друго процесуално
нарушение и необоснованост на обжалваното въззивно решение, а именно
– не са обсъдени и не са взети предвид изтъкнатите от жалбоподателя
противоречия между показанията на свидетел и останалите писмени и
гласни доказателства по делото. В резултат на това ВКС приема, че като е
кредитирал само тези свидетелски показания, СГС е установил погрешно
фактите по делото. В тази връзка се посочва, че от показанията на
въпросния свидетел не става ясно дали се касае за 9:00-9:30 сутринта или
вечерта, и въззивният съд не е обсъдил това обстоятелство. ВКС посочва,
че от самите признания на призовкаря е видно, че първото връчване е
станало „привечер“, след което прави извод, че второто посещение на
адреса е било около 40-50 минути по-късно, т.е. между 21:40 ч. и 22:20 ч.,
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в тъмната част на денонощието, и очевидно извън обичайното работно
време. В този случай управителят не е бил длъжен да отваря на ищеца, дори
и да се е бил разбрал за това с него – изводът се прави от чл. 33 КРБ,
уреждащ неприкосновеността на жилището. ВКС прави обобщението, че
„след като на дадена дата призовкарят е връчил съобщение и съдебни
книжа по едно дело лично на адресата – представител на търговско
дружество, то във всички случаи и при всички обстоятелства
удостоверяването от същия призовкар, че на същата дата и на същия
адрес няма лице, което да получи съдебните книжа по друго дело, е
невярно – след като не е посочен и различен час на двете очевидно
противоречиви удостоверявания; респективно – във всички случаи
връчването чрез залепване на уведомление е в нарушение на разпоредбата
на чл. 50, ал. 4 ГПК, която се прилага като изключение от общото
правило, че призовкарят следва да извърши реално връчване на съдебните
книжа на адресата“.
По отношение на второто твърдяно нарушение ВКС посочва, че
въззивният съд правилно е посочил, че няма данни ищецът да е
„убеждавал“ управителя да оттегли оплакването си срещу него. ВКС
посочва обаче, че нерагламентираното свързване с предложение за
„разбиране по мъжки“ е с „много висока степен на укоримост,
достатъчна да обоснове налагането на дисциплинарно уволнение“.
Решението е отменено и исковете са отхвърлени.
19. Особености на призоваването: съотношение на фикциите по чл. 41,
ал. 2 и чл. 47 ГПК:
Решение № 40 от 30.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4679/2014 г., II г.о.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса „Допустимо ли е
да се приеме за редовно призоваването по чл. 41, ал. 2 ГПК, в случай, че
призовката не съдържа данни, че лицето е напуснало адреса и не живее
на същия?”.
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(чл. 41. ГПК: (1) Страната, която отсъства повече от един месец от
адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е връчено
съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Същото
задължение имат и законният представител, попечителят и
пълномощникът на страната. (2) При неизпълнение на задължението по ал.
1 всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени.За тези
последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на
първото съобщение).
По поставения въпрос ВКС счита, че фикцията по чл. 41, ал. 2 ГПК
намира приложение единствено в случай че по делото е надлежно
удостоверено обстоятелството, че страната отсъства повече от един месец
от адреса, който е съобщила по делото или на който вече е получила
съдебни книжа. Посочва се общият принцип за лично връчване на
съответните лица (страна, нейн съдебен адресат, процесуален
представител). Ако адресатът не може да бъде намерен, книжата се връчват
на друго лице по чл. 46, ал. 2 ГПК, ако то е съгласно да ги приеме
(пълнолетен от домашните; работник, служител; работодател на адресата).
Фингираното връчване е предвидено с цел да се обезпечи развитието и
приключването на производството в хипотезата на продължително
отсъствие на страната или нейния представител. То не трябва да се прилага
разширително и в други хипотези на затруднение при връчване. Тук ВКС
се позовава на Решение № 488 от 2.06.2010 г. на ВКС по гр.д. № 539/2010
г., IV г.о. (постановено по чл. 303 ГПК) и посочва, че „правилото на чл. 41,
ал. 2 ГПК може да намери приложение само в случай, че по делото са
събрани данни за настъпила промяна в адреса на страната или нейния
представител в продължение на повече от един месец (подч. мое – Д. Н.).
Простото ненамиране на адресата, без да е удостоверено от връчителя,
че същият е напуснал адреса, не е основание за прилагане на призовката
или съобщението в цялост като редовно връчени, като по изключение
разпоредбата на чл. 47 ГПК в тази хипотеза урежда фикция на
уведомяване по отношение на ответника – но само при първоначално
връчване на книжата по делото (подч. мое – Д. Н.), а не и при
затруднения за призоваване в хода на процеса от адреса, на който
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страната вече е била редовно призована или който е посочила за
получаване на книжа“.
20. Заповедното производство не е задължително при реализиране на
претенция от акт за начет:
Решение № 51 от 13.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 3930/2014 г., III г.о.
Първоинстанционният съд е уважил осъдителен иск за
имуществени вреди, констатирана с акт за начет (чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 3
ЗДФИ).
Въззивният съд обезсилва решението, приемайки, че пътят на
реализиране на имуществената отговорност на увредените органи е
специален и съгласно чл. 27, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 ЗДФИ следва първо да бъде
поискано издаването на заповед за незабавно изпълнение и при евентуално
оспорване – установителен иск по чл. 422 ГПК. Въззивният съд се
аргументира освен с посочените текстове на закона, още с липсата на
отделни правила за производства по финансови начети в действащия ГПК,
както и със следните съдебни актове: Определение № 1260 от 29.12.2010
г. по гр.д. № 751/2010 г. на ВКС; Определение № 13355 от 19.10.2011 г.
по адм.д. № 12122/2011 г., VІ о. на ВАС; Решение № 11 от 03.02.2010 г.
по гр.д. № 562/2009 г. на ВнАС; Определение от 16.01.2014 г. по в.ч.гр.д.
№ 256/2013 г. на ТОС.
Касационното обжалване е допуснато по въпроса дали лицата по чл.
4, т. 1-3 ЗДФИ следва да инициират заповедни производства или това е
само тяхно право. По поставения въпрос ВКС приема практиката,
обективирана в Решение № 52 от 29.04.2011 г. на ВКС по т.д. № 512/2010
г., I т.о. (делото касае друго изпълнително основание – заповед – съгласно
чл. 268, т. 1 АПК): заповедното производство е факултативно. В
съответствие с диспозитивното начало на гражданския процес кредиторът
има право да избере пътя на защита.
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Решението е отменено и делото е върнато за ново разглеждане.
21. Процесуалната законосъобразност на изпълнителния процес не
може да преодолее неговата материална незаконосъобразност. Третото
лице, дало реално обезпечение на чужд дълг, има правен интерес и
може да оспорва съществуването както на дълга, така и на ипотеката,
дори да е отчуждило обременения имот преди осъществяването на
принудителното изпълнение:
Решение № 123 от 31.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4298/2014 г., IV г.о.
Сключен е договор за заем, обезпечен с ипотека от трети лица върху
собствения им гараж. Заемодателят по договора – едноличен търговец само
през 2000 г. (при действието на Закона за банките) е предоставил 22 броя
кредита, обезпечени с ипотеки, на различни лица). Същият има лицензия
за обменно бюро по отменения Закон за банките и кредитното дело.
Въз основа на влязло в сила решение, заемодателят се снабдява с
изпълнителен лист и насочва изпълнението срещу гаража. Съдебният
изпълнител установява, че гаражът е прехвърлен на сина на ипотекарните
длъжници.
(Във въззивното решение е посочено, че прехвърлянето е станало
„на дата, последваща датата на влизане в сила на постановеното по
отношение на длъжника по този договор осъдително решение“, но
едновременно с това за дата на влизане в сила е посочена 10 май 2004 г., а
нотариалният акт е от 2003 г. В първоинстанционното решение за дата
на влизане в сила е посочен 15 май 2004 г. (заб: може би объркването идва
от обстоятелството, че датата на решението е 15 април 2003 г., а посочената
дата на влизане в сила една година по-късно).
Изпълнението е проведено и след публична продан гаражът е
възложен през 2005 г. на спечелилия наддавач – взискателя, кредитор по
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договора за заем. Малко по-късно същата година парите от публичната
продан са разпределени.
През 2007-2009 г. между заемодателя и заемополучателя се водят
съдебни производства по искове за прогласяване на нищожност на
договора за заем и ипотеката. Третите лица – ипотекарни длъжници не са
участвали в тези производства.
Същите трети лица през 2012 г. подават молба за отмяна на влязлото
в сила решение (чл. 304 ГПК), с което е отхвърлен окончателно искът за
прогласяване на нищожност на заема и ипотеката.
В Решение № 91 от 4.04.2012 г. на ВКС по гр.д. № 121/2012 г., III
г.о., с което ВКС не допуска отмяна, е посочено:
„Касае се за установителен иск за нищожност на договор за
учредяване на ипотека, решението по който разпростира своята сила на
пресъдено нещо само между страните по делото, но не и по отношение
на неучаствалите в исковото производство страни по атакуваната
сделка. Това съдебно решение нито уврежда, нито застрашава правата
на молителите, тъй като не съществува процесуална пречка те, като
ипотекарни длъжници, да предявят срещу същия ответник (ипотекарния
кредитор) иск за нищожност на договора за ипотека на същите
основания“.
При тази фактическа обстановка третите лица ипотекарни
длъжници подават искове срещу заемателя и заемодателя за прогласяване
нищожността на заема, ипотеката и други актове.
Първоинстанционният съд уважава исковете за прогласяване на
нищожност на договора за заем и ипотеката, която го обезпечава. В
мотивите е посочено, че заемът е нищожен поради противоречие със
закона, защото е част от системно предоставяне на парични средства на
широк кръг лица и „през периода, през който е даден и процесният заем,
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такава по съдържание дейност се е намирала под разрешителен режим
(чл. 1, ал. 1 и 3 ЗБ (отм.))“. Посочва се, че посочената дейност е
съставомерна
по
чл.
252 НК.
Крайното
заключение
на
първоинстанционния съд, заедно с позоваване на съдебна практика и
доктрина, е следното: „щом в предмета на дейност на ответника… не е
било включено извършването на банкови сделки и последният не
притежава изискуемата се към релевантния за спора момент лицензия,
съобразно въведения с чл. 1, ал. 4, т. 1 ЗБ (отм.) и Наредба № 2 от
7.01.2000 г. за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската
народна банка (обн., ДВ, бр. 14 от 18.02.2000 г., отм., бр. 6 от 19.01.2007
г.), разрешителен режим за същите, то не е налице и валидно възникнало
между страните облигационно правоотношение, породено от договор за
заем. Такава е и константната съдебна практика – Решение № 855 от
25.10.2005 г. на ВКС по т.д. № 121/2005 г., II о., „Пазар и право“, бр.
11/2005 г., с. 36, както и Решение на Софийски градски съд, ГК, II-В
състав, постановено на 23.10.2008 г. по гр.дело № 4185/2007 г.,
недопуснато до касационно обжалване с Определение № 438 от 9.07.2010
г. на ВКС по т. д. № 789/2009 г., II т.о.; Решение № 267 от 04.ХІ.2011г. на
Старозагорския окръжен съд, ІІ граждански състав, по гр.д. № 308/2011
г., недопуснато до касационно обжалване с Определение № 1274 от
27.11.2012 г. по гр.д. № 250/2012 г., ІV г.о. (цит. и подч. по
първоинстанционото Решение № 270/07.10.2013 г. на Разградски
районен съд, постановено по гр.д. № 1060/2012 г.).
Въззивният съд обезсилва решението като недопустимо. По
отношение на ипотеката се сочи, че е налице забрана ипотекарният
длъжник да установява по исков ред нищожност на ипотеката при влязло
в сила постановление за възлагане. По отношение на договора за заем
въззивният съд счита, че е налице липса на правен итерес, „тъй като към
датата на предприетите срещу него действия на принудително
изпълнение имотът е бил в собственост на трето, неучастващо в
производството лице, което е разполагало с възможност за защита по
реда на чл. 440 ГПК“ (цит. по въззивното Решение от 1.03.2014 г. на ОС –
Разград по в. гр. д. № 370/2013 г.).
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Касационното обжалване е допуснато по въпросите:
1. „За обвързващата сила на мотивите на решението по молба за отмяна
по чл. 304 ГПК“;
2. „За легитимацията на третото лице, дало реално обезпечение на чужд
дълг, да оспорва съществуването на дълга“
3. „За съществуването на обезпечението преди, по време и след като то
е реализирано, и по-специално да оспорва съществуването на ипотеката,
ако е отчуждило ипотекирания имот преди осъществяването на
принудителното изпълнение“.
По първия въпрос ВКС посочва, че „със сила на пресъдено нещо се
ползва съдебното решение, с което се признава или отрича
съществуването на едно материално субективно право. В обективните
предели на силата на пресъдено нещо влиза съществуването на спорното
материално право, което е предмет на делото. Преюдициалните
правоотношения, които не са заявени с инцидентен установителен иск
или с възражение за право на задържане или прихващане, не влизат в
обективните предели на силата на пресъдено нещо и в този смисъл
мотивите на съдебното решение, в които съдът се произнася по тях, не
се ползват със сила на пресъдено нещо. Що се отнася до субективните
предели на силата на пресъдено нещо, тя обхваща срещупоставените
страни (главни и подпомагащи) по делото, както и техните
правоприемници (частните – ако правоприемството е настъпило след
предявяването на иска). По изключение силата на пресъдено нещо се
разпростира и спрямо кредиторите на длъжника, доколкото правото им
на удовлетворение е обусловено от принадлежността на обекта на
изпълнението към неговото имущество, както и спрямо отговорните за
чуждо задължение (поръчители, заложни и ипотекарни длъжници за
обезпечение на чужд дълг, отговорни за чуждо поведение по чл. 49 ЗЗД, чл.
200 КТ, застрахователи и др.), когато съществуването на вземането е
отречено по отношение на главния длъжник. Силата на пресъдено нещо
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се разпростира и спрямо неучаствалите в делото необходими другари.
Когато по силата на закона силата на пресъдено нещо не важи за всички,
обвързаните от нея могат да се освободят от обвързаност чрез
отмяната по реда на чл. 304 ГПК (чл. 233, ал. 2 ГПК (отм.)). Решението
по отмяната не се полза със сила на пресъдено нещо, тъй като няма за
предмет съществуването на материално субективно право, още по-малко
с такава сила могат да се ползват неговите мотиви, но когато молба за
отмяна по чл. 304 ГПК е отхвърлена поради необвързаността на
молителя от съдебното решение, очевидно неговото право на иск не е
отречено и той може да предяви същото материално право с иск в
отделно производство”.
По втория въпрос ВКС посочва, че „както главният длъжник,
така и третото лице, дало реално обезпечение на неговия дълг, може да
оспорва съществуването на дълга, като кредиторът не може да
противопоставя другиму съдебното решение с което съществуването на
дълга се признава, докато третото лице може да противопостави на
кредитора съдебното решение, с което съществуването на дълга се
отрича по отношение на главния длъжник. Третото лице може да оспори
с иск и съществуването на обезпечението, включително и като се позове
на несъществуването на дълга. Принудителното осъществяване на
вземането не лишава нито длъжника, нито трето лице, дало реално
обезпечение на чужд дълг, от възможността да се защитят от
материално незаконосъобразния изпълнителен процес. Те могат да
оспорят с иск съществуването на вземането (а трето лице – и на
обезпечението), както по време, така и след приключване на
принудителното изпълнение. Отделно стои въпросът, че материалната
незаконосъобразност на принудителното изпълнение не може да засегне
придобитите права на третите лица (купувачите от публична продан и
третите задължени лица, престирали по наложени запори на съдебния
изпълнител). В никакъв случай обаче привидният кредитор не може да
запази никакви права, придобити в материално незаконосъобразния
изпълнителен процес. Той винаги дължи да върне всичко получено, дори и
в качеството на купувач от публична продан (поради своята
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недобросъвестност, в това качество той не може да придобие нито
възложената му движимата вещ на оригинерно основание, нито
възложения му недвижимия имот с кратка давност), тъй като то е
получено без основание. Привидният кредитор дължи и обезщетение за
всички причинени вреди”.
На третия въпрос ВКС счита, че третото лице, дало реално
обезпечение на чужд дълг, има правен интерес и може да оспорва
съществуването както на дълга, така и на ипотеката, ако е отчуждило
обременения имот преди осъществяването на принудителното
изпълнение. Отчуждената вещ не е изоставена, както е при отказ от
право на собственост. Независимо от основанието за прехвърлянето й, в
отношенията между прехвърлител и приобретател продължава да има
значение дали прехвърлителят е бил собственик (напр. продавачът
отговаря при евикция, надареният дължи признателност и т.н.).
Отчуждаването на обременената вещ не лишава отчуждителя от
правото да оспори сделките по обременяването на вещта. Единствената
последица от отчуждаването е, че приобретателят може съгласно чл.
225 ГПК да встъпи главно по иска за връщане на вещта на основание чл.
55 ЗЗД, като предяви ревандикационния си иск срещу ответника;
съответно привидният кредитор може съгласно чл. 224 ГПК да поиска
привличането на приобретателя като трето лице със самостоятелни
права“.
По същество ВКС посочва, че въззивният съд правилно е приел, че
ипотекарният длъжник не може да противопостави на купувача от
публичната
продан
нито
пороците
на
ипотеката,
нито
несъществуването на обезпеченото задължение. На купувача от публична
продан с влязло в сила постановление за възлагане могат да бъдат
противопоставени само обстоятелството, че той е лице без право да
наддава или е подставен на такова лице, и невнасянето на цената. ВКС
обаче счита, че в нарушение на закона въззивният съд е приел, че това
важи и за кредитора по изпълнението, когато се претендира той да е
привиден. Посочва, че в нарушение на съдопроизводствените правила
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е изводът, че третите лица, дали реално обезпечение на чужд дълг, не са
процесуално легитимирани да оспорват съществуването на дълга и
съществуването на обезпечението, след като то е реализирано, и поспециално да оспорват съществуването на ипотеката (в т.ч. поради
отсъствието на дълг), ако са отчуждили ипотекирания имот преди
осъществяването на принудителното изпълнение. Посочва се, че в хода на
принудителното изпълнение страните могат да се защитят чрез жалба
срещу действията на съдебния изпълнител само срещу процесуалната
законосъобразност на изпълнителния процес. Процесуалната
законосъобразност на изпълнителния процес обаче не може да
преодолее неговата материална незаконосъобразност. Затова, бъде ли
отречено със СПН било съществуването на изпълняемото вземане, било
съществуването на обезпечението, с обратна сила се заличават всички
действия в изпълнителния процес, като това не засяга правата, които
трети лица (кредиторът не е трето лице) са придобили преди това въз
основа на изпълнителните действия, както и редовността на
извършеното от третото задължено лице плащане на съдебния
изпълнител (чл. 433, ал. 2 и 3 ГПК).
Решението е отменено и делото е върнато за ново разглеждане.
22. По някои въпроси на публичната продан на имот в режим на СИО:
Решение № 47 от 4.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5995/2014 г., I г.о.
Касационното обжалване е допуснато по следните въпроси:
1. Длъжен ли е частният съдебен изпълнител да прекрати публичната
продан, насочена към имот, част от който принадлежи на солидарни
длъжници в режим на СИО, когато при условията на чл. 491 ГПК е
направено пълно погасяване на общото задължение от единия солидарен
длъжник, а остават непогасени задължения по делото от присъединени
други изпълнителни листове към другия солидарен длъжник, по които

Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК …

платилият солидарен длъжник не е задължено лице, както и за непогасени
публични задължения?;
2. Какъв е характерът на публичните задължения и при какви условия
изпълнителните действия по удовлетворяването им могат да бъдат
насочени към имот, притежаван в режим на СИО?;
3. Има ли неуведомяването на съпруга недлъжник за извършването на
публична продан на имот, притежаван в режим на СИО, за последица
заличаване на вещноправния ефект на същата, предвид лишаването му от
възможността да упражни привилегиите и възможностите, дадени му
от чл. 502 и чл. 503 ГПК?
По първия въпрос ВКС счита, че предпоставките за извършването
на проданта не са налице, дори да са останали непогасени лични
задължения на другия съпруг от присъединени други изпълнителни
листове, по които платилият солидарен длъжник не е задължено лице,
както и за непогасени публични задължения. ВКС пояснява, че „с оглед
настъпилата съществена промяна в правоотношението (единият съпруг
вече не притежава качеството длъжник), започнатата публична продан
не се довършва, а се започва нова при отчитане на новите условия с оглед
разпоредбите на чл.чл. 502–503 ГПК, тъй като промяната засяга
условията, при които проданта може да бъде извършена“.
По втория въпрос ВКС посочва, че публичните задължения са
лични и изпълнителните действия по удовлетворяването им могат да бъдат
насочени към имот в режим на СИО само при условията на чл. 502 и сл.
ГПК.
По третия въпрос ВКС счита, че ако съпругът-недлъжник не бъде
уведомен за извършването на публичната продан на имот в режим на СИО,
правата му могат дабъдат противопоставени на взискателя съгласно чл.
502 ГПК. Съпругът недлъжник ще запази правата си съгласно чл. 496, ал.
2 ГПК и по отношение на тях публичната продан няма да произведе
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вещноправни последици. ВКС цитира в този смисъл Решение № 670
25.10.2010 г. на ВКС по гр.д. № 1649/2009 г., I г.о.; Решение № 92
18.08.2010 г. на ВКС по т.д. № 645/2009 г., II т.о.; Решение № 365
22.10.2012 г. на ВКС по гр.д. № 17/2012 г., I г.о.; Решение № 153
12.07.2013 г. на ВКС по гр.д. № 1317/2013 г., II г.о..

от
от
от
от

23. Когато вписването на исковата молба има само оповестително
действие, чл. 453, т. 2 ГПК не се прилага:
Решение № 41 от 5.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5464/2014 г., I г.о.
Апартамент е придобит в режим на СИО. Съпругът умира и оставя
за наследници по закон съпругата (С. Р.) и дъщеря си (Е. А). След смъртта
на съпругата е извършено дарение на 1/3 идеална част от имота от нейно
име, чрез пълномощника Й. Й. Л., в полза на Й. Й. Л. и Д. Й. Л. Това
дарение е прогласено за нищожно поради липса на съгласие от дъщерята
(единствен наследник). Исковата молба за установявяне на нищожността е
вписана на 10 януари 2012 г.
След извършване на сделката, но преди вписване на исковата молба
по чл. 26, ал. 2 ЗЗД е поискана и издадена заповед за незабавно изпълнение
и изпълнителен лист въз основа на запис на заповед, издаден от майката С.
Р. и авалиран от дарените по нищожния договор Й. Й. Л. и Д. Й. Л.
Изпълнителният лист е именно срещу посочените три лица. На 2 септември
2011 г. е вписана възбрана върху същия апартамент, като ЧСИ е посочил
като негови собственици Й. Й. Л и Д. Й. Л. След успешна публична продан
имотът е възложен на В. Б. с постановление, влязло в сила и вписано на 11
януари 2012 г.
На 19 септември 2012 г. заповедта за изпълнение и изпълнителният
лист са обезсилени по отношение на починалата С. Р.
При тази фактическа обстановка дъщерята Е. А. предявява
ревандикационен иск срещу купувача на публичната продан.
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Първоинстанционният съд уважава иска по отношение на 1/4 ид.
част, която Е. А. е придобила по наследство, но отвърля иска по отношение
на 1/3, предмет на нищожния договор за дарение. В мотивите се посочва,
че „от датата на дарението насетне и до 16.08.12 г., когато е влязло в
сила решението за прогласяване нищожността на договора за дарение, за
правния мир, правото на собственост върху тези 1/3 ид. части е
принадлежало на Д. Л. и на Й. Л.“; макар че с уважаването на иска за
нищожост „правото на собственост върху 1/3 ид.части от спорния имот
с обратна сила (подчертаването мое – Д. Н.) се счита непрехвърляно“
(цитатите са по първоинстанционното Решение № 135 от 21.01.2014 г. на
ОС–Пловдив по гр.д. № 907/2013 г.), правата на Е. А. като наследник не
могат да се противопоставят на правата на купувача по публичната продан.
Според съда ищцата се явява трето лице по чл. 496, ал. 2 ГПК и нейните
права на основание чл. 453, т. 2 ГПК са непротивопоставими, защото
възбраната е вписана преди исковата молба за прогласяване на
нищожността.
Въззивният съд потвърждава решението.
Обжалването е допуснато по въпроса: „Приложима ли е
разпоредбата на чл. 453, т. 2 ГПК в хипотеза, при която вписването има
оповестително действие?“.
ВКС дава отрицателен отговор, посочвайки, че „вписването на
искови молби за нищожност или унищожаване на актове, подлежащи на
вписване, има само оповестително действие, а нормата на чл. 453, т. 2
ГПК, според която на взискателя и присъединилите се кредитори не
могат да се противопоставят решенията по исковите молби, подлежащи
на вписване, които не са били вписани преди възбраната, не е приложима
в хипотеза, при която вписването има оповестително действие, както е
в случая“. ВКС напомня, че публичната продан е деривативно основание
и не изключва възможността да съществуват права на трети лица върху
имота.

Предизвикай правото!
Годишник 2015

880

881 Делян Недев

По същество ВКС изследва различните действия на вписването и
различните категории актове, които се вписват, за да приеме, че въззивното
решение е неправилно. Ищцата се е легитимирала като собственик и след
като в посочения случай правилото на чл. 453, т. 2 ГПК е неприложимо,
искът е основателен.
24. За нотариалната компетентност на районния съдия в хипотезата
на чл. 158, ал. 2 ЗСВ (отм.):
Решение № 4 от 31.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 4234/2014 г., II г.о.
Имот е придобит в режим на СИО с нотариален акт, извършен през
1996 г. от районния съдия в РС-Балчик. Към този момент не е имало
нотариус в района, но е била издадена заповед на министъра на
правосъдието, с която се възлага извършването на нотариални фукции на
съдия-изпълнителя.
СИО е прекратена с развод. Съпругът е прехвърлил имота на ЕООД,
в което самият той е управител и едноличен собственик, а това дружество
впоследствие го е прехвърлило още веднъж на трето лице, което го е
придобило отново в режим на СИО.
При тази фактическа обстановка бившата съпруга предявява искове
срещу бившия си съпруг, едноличното ООД-правоприемник и двамата
съпрузи, придобили от ЕООД. Тя иска делба, като претендира, че втората
сделка (между бившия й съпруг и неговото ЕООД) е нищожна като
привидна.
Исковете са отхвърлени от първите две инстанции. Прието е, че
нотариалният акт от 1996 г. е нищожен, като извършен от лице без
нотариална компетентност, следователно липсва съсобственост. А искът за
привидност на втората сделка е отхвърлен като неоснователен, защото,
въпреки че лицата по нея са свързани, обстоятелствата по делото не сочат
на симулацията, а няма правна норма, „която да определя сделките между
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свързани лица като привидни, а и в конкретния случай този факт не е
достатъчен да обоснове извод за привидност“ (цит. по въззивното
Решение № 91 от 19.03.2014 г. на ОС–Добрич по в.гр.д. № 323/2013 г.)
Касационното обжалване е допуснато по въпроса за приложението
на чл. 158, ал. 2 и ал. 3 ЗСВ (отм.) относно преценката за действителността
на извършеното от районния съдия нотариално действие.
По поставения въпрос ВКС цитира Решение № 126 от 20.12.2004 г.
по гр.д. № 341/2003 г. на ВКС, II г.о., като посочва, че в него се приема,
че районните съдии поначало могат да извършват нотариална дейност при
условията на чл. 158, ал. 2 ЗСВ (отм.), ако няма назначен нотариус. ВКС
споделя тази практика: правомощията на районните съдии относно
нотариалната дейност са обусловени от липсата на назначен щатен
нотариус в същия съдебен район и не зависят от възлагането на
нотариални функции на съдия-изпълнителя.
Това налага извода по същество, че нотариалният акт от 1996 г. е
бил валиден и ищцата е придобила имота в режим на СИО. Искът за
установяване на симулация е отхвърлен като недоказан. Според съда
сочените от ищцата доказателства „включително и за собствеността на
капитала на дружеството-купувач в лицето на продавача не са от тази
категория доказателства, които да правят вероятно твърдението й за
наличие на привидност“. Но доколкото сделката за целия имот няма
вещнопрехвърлително действие по отношение на частта на ищцата,
делбата е допусната между нейната 1/2 и 1/2 за последните двама
ответници (техният дял в режим на СИО).
25. Заличаването на вписването в Търговския регистър няма обратно
действие. До момента на заличаването всички действия на вписания
представляващ са валидни:
Решение № 45 от 6.03.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5124/2014 г., III г.о.
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Касационното обжалване е допуснато по въпроса „Валидни ли са
процесуалните действия, с които се предизвиква образуване и развитие на
исковия процес, извършени от законния представител на кооперацията,
вписан въз основа на признато за несъществуващо решение на ОС, когато
след извършването им е прието и вписано валидно решение за избора му и
той с подразбиращи се действия ги е потвърдил”. Констатирано е
противоречие с Тълкувателно решение № 1 от 6.12.2002 г. на ВКС по
тълк.д. № 1/2002 г., ОСГК; Решение № 234 от 15.02.2012 г. на ВКС по
т. д. № 872/2009 г., II т.о.; Решение № 66 от 30.04.2013 г. на ВКС по т.д.
№ 838/2012 г., I т.о.; Решение № 128 от 29.04.2011 г. на ВКС по гр.д. №
1356/2009 г., IV г.о.
По поставения въпрос ВКС счита, че такива действия са валидни.
Посочва се, че липсата на представителна власт на лицето, посочено като
представител на кооперацията, само по себе си не е основание за
недопустимост на предявения иск, защото лицето, от името на което е
извършено действието без представителна власт, може да го потвърди,
съгласно чл. 42, ал. 2 ЗЗД. Следователно, когато в самостоятелно исково
производство по чл. 29 ЗТР бъде установено, че вписаното в регистъра
обстоятелство за избор на председател на кооперация не е възникнало
валидно и на това основание вписването е заличено, това автоматично не
означава, че извършените до този момент от председателя процесуални
действия по образуване и развитие на исков процес съставляват
ненадлежно упражнено право на иск. Това е така, защото заличаването
няма обратно действие. Тук ВКС цитира Тълкувателно решение № 1 от
6.12.2002 г. на ВКС по тълк.д. № 1/2002 г., ОСГК; Решение № 151 от
10.11.2009 г. на ВКС по т.д. № 811/2008 г., II т.о.; Решение № 150 от
10.11.2009 г. на ВКС по т.д. № 766/2008 г., II т.о. Посочва се, че
действието на позитивното регистърно решение обвързва всички,
включително и съда, до момента на неговото заличаване в търговския
регистър по реда на чл. 30 ЗТР, аналогичен на чл. 498 ГПК (отм). До
момента на заличаването всички действия, предприети от лицето, което е
вписано за председател на кооперацията, са валидни, а извършените след
тази дата действия са без представителна власт и за да проявяват
Преглед на съдебната практика

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК …

действието си, те следва да бъдат потвърдени от представлявания.
Потвърждението може да бъде направено и с конклудентни действия,
когато законът не предвижда форма за действителност – тук ВКС цитира
Решение № 140 от 28.10.2014 г. на ВКС по т.д. № 908/12 г. на I т.о.
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ЩУРИ ХРУМКИ
Убийство на наследник по завещание или заветник от завещателя

[Публикувано на: 01.03.2015 г.]

Васил Петров

Казусът
Съпруг се прибира вкъщи и заварва съпругата си да му изневерява
с любовник. В пристъп на ревност вади огнестрелно оръжие и застрелва и
двамата, а след това прострелва и себе си. По прищявка на съдбата обаче
първо почива от раните си той, а съпругата му остава жива или умира едва
сред съпруга си. Ако съпругът е оставил завещание в полза на съпругата
си, какво ще бъде положението с това завещание? От наследственоправна
гледна точка е логично да се приеме, че след смъртта му съпругата ще
получи по завещание наследството, а след нейната смърт – наследниците
по закон или завещание на последната. А ако тя е оставила завещание в
полза на любовника си? Логично – по трансмисия наследството от съпруга
ще се получи от любовника! Справедливо ли е обаче това? Справедливо ли
е съпругата да наследява по завещание? Не е ли налице основание за
кадуциране на завещателното разпореждане? И изобщо в случаите, в които
самият наследодател прави опит за убийство или убива наследника по
завещание или заветника, не е ли налице основание за отмяна на
завещанието?
Хрумка
Защо да нe приемем, че опитът за убийство или убийството от
страна на завещателя по отношение на наследника по закон или заветника
(невярната съпруга в случая), не води до мълчалива отмяна на
завещателния акт? Действително текст липсва. Но липсва и текст, че
съзнателното унищожаване (скъсване) на документа на завещанието от
завещателя означава воля за отмяна на правния акт. След като се приема,
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че това действие означава воля за отмяна на правния акт завещание като
едностранна сделка, без какъвто и да е текст в закона в този смисъл, защо
да не презюмираме и други действия на завещателя, които мълчаливо да
отменят завещанието?
Нормите
Относими норми от Закона за наследството
Чл. 2. (1) Не може да наследява нито по закон, нито по завещание:
а) който не е заченат при откриване на наследството
Чл. 20. Завещателното разпореждане не произвежда действие, ако
лицето, в полза на което е направено, умре преди завещателя.
Чл. 41. (1) Отчуждението изцяло или отчасти на една завещана вещ
отменя завета относно това, което е отчуждено, дори и когато вещта бъде
отново придобита от завещателя или когато отчуждението бъде
унищожено по други причини, а не поради порок в съгласието.
(2) Същото важи и когато завещателят преработи или промени
завещаната вещ така, че тя изгуби предишната си форма и предназначение.
Аргументи
Чл. 2, б. „а“ ЗН постановява, че само живият към момента на
откриване на наследството е способен да получава по закон или завещание,
като добавя в кръга на възможните наследници и заченатите към този
момент, все още неродени физически лица. Чл. 20 ЗН изрично потвърждава
това в материята на наследяването по завещание. Същевременно в нашата
хрумка по дефиниция наследникът по завещание или заветникът е жив към
откриване на наследството. Но самият наследодател е направил опит да
убие наследника по завещание или заветника. Тук основанието за отмяна
на завещанието, т.е. неговото кадуциране, изхожда от манифестираната
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воля на завещателя да ликвидира наследника по завещание или заветника,
от което може да се извлече предполагаема воля за отмяна на правния акт.
И наистина, мъртвият не може да наследява. Тук волята е не по-малко ясно
манифестирана, отколкото манифестираната воля за отмяна на акта при
скъсването на завещанието. На практика завещателят цели да предизвиква
настъпването на последиците по чл. 20 ЗН чрез своята юридическа
постъпка – убийството или опита за убийство. Самото завещание като
особен наситен със силен емоционален характер акт на безвъзмездно
имуществено разпореждане по повод на смърт в полза на едно лице е
несъвместимо с извършваното действие на опит за убийство или убийство
по отношение на наследника или заветника – акт силно укорим и
изразяващ най-грубото възможно неуважение към човешката личност.
Същевременно всеки правен акт, всяка правна сделка, се извършва при
определена „жизнена предпоставка“, т.е. има определено житейско
основание. При хипотезата на нашата хрумка всяко житейско основание на
завещанието като правен акт следва да се счита отпаднало.
В същото време е налице основание за приложение по аналогия на
закона на чл. 41, ал. 1 и ал. 2 ЗН. Така както отчуждението като правен акт
на завещаната вещ, т.е. изразена воля за раздяла с нея, се презюмира от
закона за воля за отмяна на завещанието. Така както преработката на вещта
от завещателя се презюмира от закона за воля за отмяна на завещанието.
По същия начин при опита за убийство или убийството на наследника по
завещание или заветника, завещателят извършва действие, с което
манифестира воля да премахне „основния адресат“ на акта –
облагодетелстваното лице.
Контрааргументи
Хрумката води до изпадане в казуистика и по същество до
разширяване на случаите на недостойство за наследяване по чл. 3 ЗН, чрез
дописване на закона, което няма законова опора и води до правна
несигурност. Не е налице изобщо празнина на закона, за да бъде прилаган
по аналогия чл. 41 ЗН.
Щури хрумки
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Подобно разрешение ще „възнагради“ по своеобразен начин убиеца
завещател. Той наистина е мъртъв. Обаче ние все пак се занимаваме с това
да изследваме и да зачетем волята му, изразена с убийство. Да се тълкува
акт на убийство като воля за/против имуществено разпореждане е в остър
разрез с добрите нрави.
И дали тук трябва да включим всяко убийство? От горната логика
следва, че, ще трябва да изключим и убийството по непредпазливост. Също
и това умъртвяване, което всъщност не е убийство, защото извършителят е
невменяем (например патологичен афект). (Впрочем, какво се презюмира,
когато запретен скъса завещанието, което е направил като дееспособен?
Тук каква воля се презюмира? Той не може да завещава, значи не може и
да оттегля завещанието). Но дали всяко умишлено убийство? Трябва да
изключим и евтаназията, макар да е умишлено убийство. После ще трябва
да изключим и убийството при евентуален или неопределен умисъл,
например когато убиецът залага слага бомба на обществено място и убива
точно заветника. Ще изключим и убийството при превишаване пределите
на неизбежната отбрана. Изобщо, ще трябва да изключим всяко убийство,
при което има някакво съмнение, че убиецът всъщност не е желал ясно и
категорично смъртта точно на това лице.
Покана за дискусия
Очакваме вашите доводи относно хрумката!
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Отговорност за неимуществени вреди от съзнателното
противоправно разстройство на чужда брачна връзка
Деликтът „разбиване на чужд брак“
Васил Петров
[Публикувано на: 19.04.2015 г.]
(Хрумката се роди от едно занятие със студентите от кръжока по
гражданско и търговско право на ЮФ на УНСС).
Казусът
Редица страни от общото право (common law) и досега познават
деликта на „отчуждаване на привързаността“ (alienation of affections), при
който изоставеният съпруг има право на обезщетение за вредите,
причинени от трето лице, за което твърди, че е станало причина за
пропадането на брака – най-често ответник по такива искове е любовникът
на съпруга прелюбодеец. Какво е положението по българското право? Би
ли уважил българският съд подобна претенция по чл. 45 ЗЗД с твърдения
за съзнателното противоправно разстройство на чужда брачна връзка
срещу любовника на съпруга-прелюбодеец?
Хрумка
Защо да нe приемем, че съставът на генералния деликт по чл. 45 ЗЗД
покрива противоправното поведение на любовника на съпругапрелюбодеец? Действително, флиртът или изневярата на съпруга, респ.
участието на трето лице в такива действия, не може да води до обезщетение
за неимуществени вреди. Съпругът, комуто е изневерено, може и да страда,
но не всяко отклонение от нормалното физическо или психическо
състояние на човека е неимуществена вреда, подлежаща на обезщетяване,
а само това, което се отличава с достатъчна интензивност. Дали
интензивността е достатъчна, се преценява от съда според критериите на

Щури хрумки

Отговорност за неимуществени вреди …

справедливостта (чл. 52 ЗЗД), от които зависи и размерът на
обезщетението. Съдът следва да съобрази и правилата на обичая и морала
– чл. 5 ГПК, които биха изключили възможността за превръщане на всяко
малко или голямо брачно провинение и съучастието на трето лице в такова
провинение в основание за предявяване на деликтни искове. Съзнателното
противоправно разстройство на чужда брачна връзка, довело до
фактическа раздяла на съпрузите или до развод, обаче е друго нещо.
Опитвам се да обоснова извода, че такава отговорност може да се признае
и по действащото българско право.
Нормите
Относими норми от КРБ
Чл. 14. Семейството, майчинството и децата са под закрила на
държавата и обществото.
Чл. 46. (1) Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е
само гражданският брак.
Относими норми от Семейния кодекс
Чл. 5. Бракът се сключва по взаимно, свободно и изрично съгласие
на мъж и жена, дадено лично и едновременно пред длъжностното лице по
гражданското състояние.
Чл. 10. (1) Длъжностното лице по гражданското състояние
проверява самоличността и възрастта на встъпващите в брак, както и
представените от тях документи по чл. 9.
(2) Ако няма пречка за сключване на брак, длъжностното лице по
гражданското състояние запитва встъпващите в брак дали са съгласни да
встъпят в брак един с друг и след изричен утвърдителен отговор съставя
акт за сключване на граждански брак. В акта за сключване на граждански
брак се отразява избраният режим на имуществени отношения с данните
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по чл. 9, ал. 2. В случаите, когато не е избран режим на имуществени
отношения, в акта се вписва законов режим на общност.
(3) Актът се подписва от встъпващите в брак, от двама свидетели и
от длъжностното лице по гражданското състояние.
Чл. 11. (1) Бракът се смята за сключен с подписването на акта за
сключване на граждански брак от встъпващите в брак и от длъжностното
лице по гражданското състояние.
(2) Действителен е бракът, сключен пред лице, което публично е
изпълнявало функциите на длъжностно лице по гражданското състояние,
без да е имало това качество, когато встъпващите в брак не са знаели това.
Относими норми от Закона за задълженията и договорите
Чл. 8. (1) Договорът е съглашение между две или повече лица, за да
се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях.
Чл. 21. (1) Договорът поражда действия между страните, а спрямо
трети лица – само в предвидените в закона случаи.
(2) Трети лица, които недобросъвестно попречат за изпълняването
на договора, дължат обезщетение.
Чл. 45. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е
причинил другиму.
Във всички случаи на непозволено увреждане, вината се предполага
до доказване на противното.
Аргументи
Основният аргумент на хрумката за допустимост на обезщетение за
неимуществени вреди от съзнателно противоправно разстройство на чужда
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брачна връзка се крепи на две тези: че (i) бракът е договор и поражда
особено договорно правоотношение между съпрузите, както и че (ii)
съзнателното противоправно разстройство на чуждата брачна връзка от
третото лице представлява действие по недобросъвестно попречване на
изпълняването на договора, т.е. на брачната връзка.
(i) бракът е договор
Тезата противоборства отдавна с тезата, че бракът е особен съюз
между съпрузите, за който не се прилагат правилата на договорите, поне
не и относно неимуществените задължения между съпрузите. Повечето
аргументи обаче са на страната на тезата, че бракът е договор:
– Чл. 8, ал. 1 ЗЗД дефинира договора като съглашение между две лица за
създаване на правна връзка между тях, а бракът създава именно правна
връзка. Забележителното е, че чл. 8, ал. 1 ЗЗД никъде не ограничава
естеството на правната връзка само до сферата на имуществените
отношения (както например Италианският граждански кодекс). На
следващо място, в сферата на имуществените отношения между съпрузите
СК дава значителна свобода на съпрузите да моделират подходящия за тях
имущественобрачен режим, което е израз именно на свободата на
договаряне. Наличието на единна законова уредба на неимуществените
(лични) отношения между съпрузите не означава, че тук свободата на
договаряне е ограничена, тъй като нормите на глава трета на СК са
бланкетни и дават възможност на съпрузите да ги изпълнят със
съдържание, каквото преценят. Дори да беше вярно противното, т.е.
всички права и задължения, свързани и произтичащи от брака, да бяха
законово регламентирани, така че свободата на договаряне да бе
изключена по отношение на съдържанието на брачното правоотношение,
пак би било налице договор. Чл. 8, ал. 1 ЗЗД изисква само взаимно съгласие
за встъпване в правна връзка, без да сочи кой и как определя съдържанието
на тази правна връзка.
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– Съгласно чл. 5 СК бракът се сключва по взаимно, свободно и изрично
съгласие на мъж и жена, дадено лично и едновременно пред длъжностното
лице по гражданското състояние. Налице е консенсус, взаимни
волеизявления, чиято валидност и сериозност длъжностното лице
проверява, като форма на брака-договор. Тезата, че волеизявленията на
сключващите брака не са взаимни, не са насочени към другия партньор и
не формират договор, а са насочени към една обща цел – създаване на
семеен съюз и в посока длъжностното лице по гражданското състояние, е
теза не юридическа, а теологическа. Известно е, че Православната църква
има различно становище от Западната църква относно тайнството брак и
начина на бракосъчетанието. Първата не познава брачната клетва и не
разглежда брака като договор между съпрузите, благословен от църквата,
а като съюз пред Бога, докато Западната църква изхожда от
римскоправното становище за брака като особен договор. Влиянието на
посочените теологически схващания обаче не може да бъде причина да се
тълкуват разпоредбите на чл. 5 СК и чл. 8, ал. 1 ЗЗД в разрез с ясния им
текст.
(ii) съзнателното противоправно разстройство на чуждата брачна
връзка от третото лице е действие по недобросъвестно попречване на
изпълняването на договора по чл. 21, ал. 2 ЗЗД
Тезата апо необходимост следва от тезата, че бракът е договор.
Действително новият СК не поставя изрично задължението за вярност на
съпрузите, каквото поставяше чл. 15 in fine СК. Но това задължение следва
по обичая и господстващия в страната морал, които са критерии, по които
съдът следва да правораздава, при наличието на празнота в правната
уредба – чл. 5 ГПК. Признаването на право на обезщетение на изоставения
съпруг при съзнателното противоправно разстройство на чуждата брачна
връзка от третото лице би съдействало на брака и семейството да се даде
дължимата по чл. 14 КРБ закрила от държавата и обществото. От подобно
противоправно поведение изоставеният съпруг търпи значителни по
интензитет неимуществени вреди, които заслужават да бъдат обезщетени.
В случая брачното правоотношение е относително (договорно) и не
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охранява блага, предмет на абсолютни права, но чл. 21, ал. 2 ЗЗД изрично
въвежда особена деликтна отговорност за нарушаване на чужди
облигационни права.
Контрааргументи
Дори да игнорираме сериозните доводи в подкрепа на тезата, че
бракът не е договор, а съюз, чл. 21, ал. 2 ЗЗД не може да е приложим към
брачното правоотношение. Втората алинея на чл. 21 ЗЗД допълва първата,
според която договорът поражда действия между страните, а спрямо трети
лица – само в предвидените в закона случаи. Така при договора
(обикновения) по изключение едно трето за договора лице носи
отговорност за попречването на изпълняването на договора така както
такава отговорност принципно би носил и недобросъвестния длъжник по
договора, който не изпълнява. При брачната изневяра обаче съпругът
прелюбодеец не носи отговорност за вреди по чл. 45 ЗЗД или по чл. 82 ЗЗД.
Брачното му провинение би могло, ако е довело до дълбоко и непоправимо
разстройство на брака, да даде повод на другия съпруг да иска и получи
развод. Излиза, че любовникът на съпруга прелюбодеец ще носи
отговорност за нарушаване на брачната връзка, каквато отговорност сам
съпругът прелюбодеец няма да носи. Очевидно алогичен резултат.
Възприемането на тезата за принципната допустимост на
присъждането на обезщетение за „разбиване на чужд брак“ би породило
множество доказателствени проблеми и процесуални усложнения –
отговорността по чл. 21, ал. 2 ЗЗД обхваща само недобросъвестност
(умисъл), но той може да бъде и евентуален. А как ще се установи имал ли
е намерението любовникът на съпруга-прелюбодеец да развали брака или
е съзнавал възможността за такъв резултат, но се е съгласявал с него. На
следващо място, е проблемът със съпричиняването на съпруга
прелюбодеец. Възниква и проблемът с личния избор – правото на
интимност, като част от правото на личен живот, сериозно ще се ограничи.
Ще се затрупат съдилищата с маса „скандални“ дела, при които съдът ще
бъде принуден да изследва интимния живот на поне трима души. Именно
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това е причината посоченият деликт от общото право да е премахнат с
нарочни съдебни решения на върховни съдилища и законодателни актове
в големия брой юрисдикции от общото право.
Покана за дискусия
Очакваме вашите доводи относно хрумката!
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ
„Все още Алис“ – живот след идентичността?

[Публикувано на: 29.03.2015 г.]

Стоян Ставру

„Все още Алис“ е книга (2007 г., преведена на български език през
2014 г.) и филм (2014 г.) за капана на наративната самоличност.
Живеем в общества, в които всеки е насърчаван и дори принуждаван
да произведе ярка и отличаваща се автобиография. Животът ни се
презентира пред другите като продукт на систематично усилие, като
произведение от подредени (случили се и аранжирани с акценти) факти.
Всеки се грижи да добави в автобиографията си онези постижения, които
да му осигурят ярка индивидуалност и различимост. В света на
автобиографичността никой не се задоволява с факта на човешкия живот.
„Чистият“ живот, дори и да се преживява като щастлив, е автобиографично
безполезен – той не може да бъде осребрен социално и финансово, тъй като
не произвежда идентифицируемо и подлежащо на подреждане събитие.
Ние не можем да изнасяме своите състояния като автобиографични данни.
Те се случват, но не остават. Автобиографията не обича мимолетността.
Има обаче едно заболяване, което затваря капана на изострените до
крайност наративни игри. Докато обществото ни се върти около
конкуренции между лични наративи, болестта Алцхаймер напомня за
нашата човешка уязвимост. Цялата ни кариера, една автобиография на
анаболи, може да се разпадне постепенно и необратимо пред очите ни,
докато губим самите себе си от фокус. Паметта, която ни (раз)казва кои
сме чрез подредбата на това което сме постигнали, може да ни изневери. В
началната фаза на Алцхаймер човек разбира какво му предстои.
Медицината може да го информира подробно за развитието на болестта и
за пораженията, които ще причини тя. Болният е поставен в ситуация, в
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която трябва да се справи с предстоящите загуби. Поради това животът с
Алцхаймер се свързва с „изкуството да губим“. Първоначално болният ще
изгуби няколко думи, които ще избягат от езика му, след това – спомените
си от вчерашния ден и направените планове за утре. Един ден ще се загуби
и няма да разбере къде се намира, но пристъпът ще отмине. Ще се редят
добри и лоши дни, докато една сутрин той няма да си спомня кои са хората,
които се грижат за него, и ще изгуби напълно и самия себе си.
„Прииска й се вместо това да се беше разболяла от рак. Би заменила
болестта на Алцхаймер с рак, без да й мине окото. Засрами се от тези си
мисли, а и подобна размяна бе безсмислена, но все пак си позволи да си го
представи. Ако имаше рак, щеше да разполага с враг, с който да се бори.
Можеше да се подложи на операция, лъчетерапия и химеотерапия.
Семейството и колегите от Харвард щяха да я насърчяват да се бори и да
смятат битката й за благородна. Дори накрая да изгубеше, щеше да може
да ги погледне в очите, да знае кои са и да се сбогува с тях, преди да си
отиде“ (с. 116).
Едно от най-драматичните преживявания е именно узнатата от
човека начална фаза на Алцхаймер. Особено когато този човек е с ярка и
запомняща се автобиография. Той е все още в пълно съзнание за самия себе
си и разбира, че му предстои живот, отдалечаващ се от неговата
идентичност и излизащ далеч встрани от разказа, който до този момент е
разказвал за самия себе си. Той трябва да вгради бъдещата си необратима
загуба на паметта в своята все още незавършена автобиография. Болният
вижда себе си след края на своята автобиография. И знае, че скоро ще
изгуби не само способността си да пише, но и способността си да чете себе
си като автобиография. Неговата история ще остане без герой. Това, което
е градил цял живот и е съхранявал като спомени, постепенно ще избледнее
като надпис върху пясъка и, макар смъртта да не е дошла, той ще трябва да
живее като бележка под линията на собствената си автобиография.
Болестта отнема логичния край (точката) на всяка човешка история:
смъртта, като произвежда един промеждутъчен, „търпим“, но социално

Представяне на книги

„Все още Алис“ – живот след идентичността? 898

безполезен остатък: а биографичен живот (но не като многозначително
многоточие, а като поредица от объркващи и неразбираеми знаци).
„Имаше чувство, че най-голямата част от същността й, онази част,
която бе обсипвала с похвали и лъскала до блясък на високия й пиедестал,
бе умряла. А другите, по-малките и не така възхитителни части от
личността й, виеха скръбно от самосъжаление и се чудеха има ли смисъл
от тях.“(с. 180).
Смятаме нашите спомени за едни от най-ценните ресурси в живота
си. Те ни помагат да преодолеем измъчващ ни проблем, да намерим изход
от затруднение, да продължим напред с чувството, че сме съхранили себе
си. Смятаме, че това, което сме преживели, никой не може да ни го отнеме.
И това може би е вярно – никой. Но има нещо, което може. Заб(в)ързани в
наративните нишки на общество, което се храни с човешки автобиографии,
не забелязваме живота като чисто преживяване – преживяване,
„незамърсено“ с наративно лично минало и с очаквано, винаги „по-добро“,
бъдеще. Удоволствието просто да споделяш с някой друг едно и също
пространство и време, от гледна точка на социално полезното и ценното, е
по правило неефективно занимание. То е допустимо единствено по
изключение: в междудневните почивки, в уикендите, в лятната отпуска, т.
е. в невидимите паузи на нашите автобиографии. Автобиографията е
хищник, който се храни единствено с резултати и постижения. Не можеш
да посочиш в CV-то си колко приятно си изкарал цял ден, лежейки в
леглото си под греещото през прозореца слънце. Тя не е и създадена за
това. Автобиографията е трудова редукция, полуфабрикат на решение за
наемане на работа.
Когато обаче стремежът ни да се харесате на потенциалните
работодатели ни превърне в заложници на нашата автобиография, животът
ни започва да се задъхва в усилието си да произвежда автобиографични
събития. Наративният капан е щракнал зад нас. Всички възможни
излизания (форми на абиографично съществуване) ни обричат на
маргиналност и ни изтласкват в социалната периферия. И най-лошото:
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обричат ни на забвение. Ако нямаме запомняща се автобиография, кой ще
си спомня за нас? В един свят, в който живеят над 7 милиарда души, ако
нямаме впечатляваща автобиография, кой изобщо ще се заинтересува и ще
разбере, че въобще съществуваме (сме съществували)? За социалната
видимост важно е не самото съществуване, а това че сме съществували, т.
е. че имаме социално значимо (биографично) минало. Ние сме това, което
сме били. Нашето настоящо в обществото на наративите е репрезентацията
на нашето минало.
Ако искаме другите да знаят за нас, т. е. да помнят кои сме, трябва
да се постараем с нашата история. Трябва да се отгледаме като разказ. Но
ако се увлечем в самопроизвеждането си като автобиография, точно когато
сме успели, едно заболяване може да ни нарани по непосилен начин – като
ни отнеме сигурността да знаем кой сме, като прочитаме своята
автобиография. Източният път на необвързване със света и даоистко
посвещаване на изпразнено от очакване съзерцаване е обратният феномен
– на поддържане на състояние без история, което теоретично би могло да
бъде и състояние, като че ли е неуязвимо от евентуалната загуба на
паметта. Ако няма какво да помним, освен съзерцаването на настоящия
момент, ако сме се отказали от миналото и бъдещето, то дали ще се
нуждаем от паметта? Алцхаймер е заболяване на времето. Изкривяване във
времето, в което разполагаме себе си като наратив и в което събираме
частите на своята идентичност, подреждайки ги в автобиография. Нашата
история, преплетена с тази на другите, пронизва времето и се нуждае от
езика и от паметта, за да може да бъде (пре)разказвана и
(пре)утвърждавана. Ние се нуждаем от паметта, за да може да разказваме
за себе си. Алцхаймер поразява именно езика и паметта – и двете
способности, необходими за изграждането и поддържането на всеки
разказ. А когато не можем да разказваме за себе си, ние ставаме
разпръснати части от разказите на другите, в чийто живот се появяваме.
Паметта е престанала да бъде център на нашата идентичност и от главен
герой в собствения си разказ сме се превърнали в епизодичен персонаж в
живота на другите. От социален и интелектуален агент с минало и бъдеще

Представяне на книги

„Все още Алис“ – живот след идентичността? 900

сме сведени до консуматор на грижи и внимание, като и грижите, и
вниманието са абиографично време за хората, които ги полагат за нас.
Възможно ли е въобще някакво утешение, ако разчитаме на
фабулата и разказа?
Едни от най-човешките дейности: радостта, грижите, любовта,
очарованието, мистицизмът, вярата, липсват от автобиографиите, които
изпращаме, когато искаме да представим себе си като социално успели и
значими личности. Дали тази липса в социално видимите документи за
нашата идентичност е причината да забравим, че именно заради тези
биографично „невидими“ неща човек си заслужава да живее. И ако се
увличаме в игнорирането на абиографичното, то не е ли време да живеем
по-често с него, за да се освободим от товара на възможната забрава на
биографичното?
„Алис огледа тъмната вода. Тялото й, здраво и силно, се държеше
на повърхността с размахване на крака, всичките му инстинкти, насочени
към борбата за живот. Да, не помнеше вечерята с Джон тази вечер, нито
къде бе казал той, че отива. А сутринта бе напълно възможно да не помни
и къпането си в морето, но сега, в момента, не се чувстваше отчаяна, а жива
и щастлива.“ (с. 143)
„Миналите ми дни изчезват, а утрешните са несигурни, тъй че за
какво живея? Живея за всеки един ден. Живея за мига. Съвсем скоро, някой
утрешен ден, ще забравя, че съм стояла тук пред вас и съм изнесла тази
реч. Но само защото ще я забравя един ден, не означава, че днес не съм
изживяла всяка секунда от нея. Ще забравя днешния ден, но това не
означава, че той е без значение“ (с. 239)
Най-голямото притеснение на Алис – за изгубването на
способността й да обича своите близки, се оказва най-слабо поразено от
болестта. Способността да обича се запазва дори и след изгубването на
способността да разпознава близките си (дъщеря си), защото любовта е
Предизвикай правото!
Годишник 2015

901 Стоян Ставру

привилегия на цялото тяло („сърцето“), а не изключително право на
невроните в главата („мозъка“)“. Защото тази способност е абиографична:
„Но дали винаги ще я (Лидия – дъщерята на Алис – бел. СС)
обичам? Любовта ми към нея в сърцето или в главата ми се съхранява?
Ученият в нея вярваше, че емоциите се дължат на сложната лимбична
система на мозъка, система, уловена в момента в окопите на битка, от която
нямаше да има оцелели. Майката в нея вярваше, че любовта й към дъщеря
й ще остане незасегната от хаоса в съзнанието й, защото живее в сърцето“
(с. 218).
„Мозъкът ми вече не функционира добре, но използвам ушите си,
за да слушам с цялото си внимание, използвам рамото си, за да плаче някой
на него, използвам ръцете си, за да прегръщам други хора с деменция“ (с.
238).
ПП:
Филмът е прекрасен, но препоръчвам горещо преведената на
български език книга (преводач: Катя Христова, Издателство: Intense, 2014
г.), тъй като в нея ще откриете много по-широко разгърнати
преживяванията на Алис(а) в света на Алцхаймер.
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Здравейте!
Радвам се, че отделихте от времето си, за да споделите една от
победите на съюза между интелектуалния труд и творческото удоволствие
в екипа на Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.
Преди да дам думата н аглавните действащи лица днес, бих искал
да кажа няколко думи за три неща: за сайта, за инициативата и за автора на
книгата, която ни е събрала.
И така.
За сайта:
ChallengingTheLaw.com стартира преди повече от 4 години
(24.12.2010 г.) като личен сайт, а в момента е електронно издание с
редакционен съвет от 4-ма души и с над 30 автора.
Към момента в сайта са достъпни 241 статии в основната
директория (всяка неделя се публикува нова статия), както и резултатите
от 5 текущи инициативи.
Хората, които стоим зад този сайт, вярваме в две основни неща:
- че любопитството е по-ценно от постижението и
- че човешкото е по-силно от юридическото.
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Събрали сме се заедно, за да правим това, което желаем, и се
стараем да бъдем полезни на юридическата общност в България, като я
зареждаме с идеи и провокации.
Отворени сме към нови предизвикателства,
съучастници, автори, инициатори, челинджъри…

съмишленици,

За инициативата:
Поводът, койтони е събрал днес, е първата книга от поредица, която
започваме заедно със Издателство „Сиела“ и г-н Михаил Гочев.
Благодарим на Издателство „Сиела“, че повярва в нашата
решимост, готовност и способност да предизвикваме правото.
Кръстили сме поредицата „Предизвикай правото“ – каквото е и
името (мотото) насайта.
За това, че поредицата и първата книга от нея е факт, трябва да
благодарим и на нашия приятел и колега Румен Неков – коадминистратор
на сайта и редактор в него, който пое организацията и предприе
първоначалния тласък, за да стане възможно това, което представяме днес.
В основата на тази инициатива стоят две основни желания:
- желанието ни да помогнем на интересните, нестандартните и екзотичните
идеи да достигнат до юристите, които желаят да се запознаят с тях, като
покажем практическата значимост на тези идеи;
- желанието ни да допринесем за създаването на общностот юристи, която
се изгражда върху уважението и взаимното удоволствие от това да търсиш
отговора на зададения въпрос, без да искаш задължително да си прав.
Пожелавам на всички автори, които вярваме в постижимостта на
тези желания, успех.
Представяне на книги
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За Автора:
Васил Петров е:
- съдия в Софийския районен съд,
- редактор в Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com и автор
на поредицата „Щури хрумки“,
- сътрудник на сп. „Съдийски вестник“,
- утвърден юрист в множество правни полета (докторант по
административно право, автор на статии в областта на наследственото
право, а сега и автор на книга по проблеми на трудовото право),
- собственик на една от най-големите юридически библиотеки в България,
в която има почти всичко: от обща теория на правото до наказателен
процес!
Може да „сезирате“ Васко с въпрос, разположен където решите в
целия този спектър от теми, и той няма да Ви подведе.
Проверено!
Често на подобна интердисциплинарност се гледа с недобро око.
Защото живеем във време на тесните специалисти, а не на
енциклопедистите.
Винаги съм се отнасял с голяма доза съмнение към експертността,
която по дефиниция ограничава зрителното си поле, за да може да скрепи
решенията си в авторитет и валидност.
Животът на човека и работата на съдията не допускат
специализация и затваряне само в определен „отрасъл“. Подобно
одомашяване на юридическата мисъл чрез самоизолирането й в един или
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най-много два правни отрасъла е чуждо за Васко. Неговото желание за
задълбочен прочит не е просто претенция, а е резултат от непрекъснат труд
и искрено любопитство.
Пожелавам на всички, които предстои да прочетат и да се запознаят
с книгата на Васил Петров, това да бъде едно приятно и полезно занимание,
което да им помогне не само за теоретичното преосмисляне на
практическите юридически проблеми, но и да им докаже, че в България
има юристи на световно ниво.
За книгата – ще дам думата на самия автор и на съдия Иван
Георгиев, които ще ви я представят.
Бел: представянето на книгата и дискусията може да видите във
видеото по-долу.
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Книгата на Карън Фаулър „Напълно изгубили себе си“, превод:
Паулина Мичева, 2014, издателство „Софтпрес“, е получила множество
награди. Достойнствата на нейния стил, запазен до съвършенство и в
българския превод, както и богатството на идеи, споделени в 333
вълнуващи страници, няма да коментирам. За тях всеки заинтригуван би
могъл да прочете. Няма да направя и още нещо, възприето от други автори,
коментирали книгата: няма да запазя в тайна най-сериозната провокация,
отправена към читателя. Напротив, бих искал да се съсредоточа (макар и
съвсем накратко) именно върху тази провокация. Провокацията на една
книга, представляваща красив хибрид между литература и наука. Книга за
трансвидовото родителство и за прескочените граници на човешкостта. Ще
приема предизвикателството на Карън Фаулър и ще споделя с вас част от
мислите, които книгата провокира в мен.
Всеки биологичен вид има своя стратегия за начина, по който да
овладее потенциала на тялото си. Един разчита на размера (микроскопичен
или гигантски), друг ‒ на скоростта (за да избягат или да настигнат), трети
- на цвета (да изпъкнат или да се скрият). Хората смятаме, че при
животните посочената стратегия се реализира автоматично - под диктата
на гени и инстинкти, а при човека – че тя е в много по-голяма степен
резултат на личен избор (и държавна политика). Смятаме за себе си, че сме
от видовете, които оцеляват като колектив. Оцеляваме, като общуваме
помежду си, функционирайки като психологическа и биологична общност.
Общуването между нас би било невъзможно, ако не споделяхме еднотипна
въплътеност. Нашите еднотипни тела ни дават възможност да се разбираме
помежду си. Те осигуряват нашия (споделен) опит.
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Биологичното тяло би могло да е и връзката между нас (хората) и
животните. Близките по своята генетика и морфология биологични тела на
хората и шимпанзетата създават възможност за частична междувидова
синестезия - способност за взаимно разбиране (чувстване) на
представителите на два различни биологични вида. Дали обаче обхвата на
подобна телесно обусловена синестезия е достатъчен, за да споделят човек
и шимпанзе отношението на родителство? Може ли човек да осинови
шимпанзе? Може ли потенциалът в тялото на шимпанзетата да бъде
овладян и управляван като човешки? Могат ли да помогнат за това
утвърдени човешки инструменти като семейството, културата, науката?
Можем ли да приобщим шимпанзетата в нашите човешки общества не
само като обект на използване, но и като субект на взаимоотношения? Това
са част от въпросите, поставени в „Напълно изгубили себе си“.
Телесната стратегия на всеки биологичен вид има различен ритъм и
времева крива. В сравнение с човека, едно младо шимпанзе много по-бързо
става готово за предизвикателствата на физиката (катерене, гонене,
упражняване на насилие), но колкото и време да бъде обучавано, то не
може да стане експерт по лингвистиката (в най-добрия случай то би могло
да научи няколко стотин жестомимични знака). Разликата изпъква особено
ярко, когато човекът и шимпанзето израстват като сестри! Когато четем
книгата на Карън Фаулър, се оказва, че шимпанзето и човекът могат да
бъдат сестри само в своето детство – период, в който те общуват найактивно с телата си. След това влизат в различни светове: шумния свят на
хората (думите) и значително по-мълчаливия свят на животните (знаците).
Маймуните не могат да станат възрастни хора. А и повечето хора не искат
и се страхуват от това. Животните могат да бъдат част от света на хората
само докато са безопасно огледало на взиращия се в тях човек. И докато
отговорността за тяхното поведение е на техните „родители“. Докато са
деца.
Но наистина ли възрастните шимпанзета са по-опасни от хората?
Всъщност животните нараняват и умъртвяват представители на собствения
си биологичен вид много по-рядко отколкото хората, а хищничеството при
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животните е междувидова практика, която има за цел единствено
набавянето на храна за оцеляване. „Естественото състояние“ в света на
животните не е „борба на всеки срещу всеки“. Може би само хората се
нуждаят от „обществен договор“, за да живеят заедно, без да се избият
помежду си. Може би Левиатан е чисто човешко чудовище.
В лицето на животните ние, хората, откриваме един особен вид
Друг. Друг, който е наш ресурс (ние се храним с животни, обличаме се в
животни, забавляваме се с животните, трансплантираме си органи на
животни, и изобщо правим каквото се сетите с животните). Друг, който е
наша собственост (ние притежаваме животните, владеем ги, ползваме ги в
качеството си на собственици, разпореждаме се с тях).
Но и друг, когото искаме да запазим като възможен партньор, а не
просто като вещ. С тази цел експериментираме с Другостта на някои
животни, третирайки ги като хора ‒ като същества, които бихме могли да
разберем. Науката организира експерименти като осиновяване и
отглеждане на животни от хора, за да разбере доколко животните са като
хората? Но каквито и да са резултатите, оказва се, че това не променя и не
би могло да промени статуса на животните. Те не могат да бъдат признати
за субекти (за юридически пълноценен Друг), тъй като това би ги отнело
(като вещи) от техните собственици. Но каква тогава е целта на подобен
експеримент? Може ли някой друг (университетът, провеждащ
експеримента) да е собственик на дъщеря Ви, която сте осиновили, макар
и тя да е шимпанзе? Какво ще бъде това: сурогатно родителство или
стопанисване на чужда движима вещ? Кой собственик би могъл да отнеме
от един родител-човек неговото дете-шимпанзе? Не трябва ли
собствеността да отстъпи пред семейството? Може ли да си играем „на
семейство“, да превърнем домашните си любимци в деца и все пак да
останем техни собственици? Може ли да отгледаме едно шимпанзе като
човек, а след това да се отнасяме към него като към животно? Има ли
смисъл лицемерно да обявяваме, че търсим себе си в животните, но щом се
открием в тях, да се отказваме от откритото и да прекратяваме
експеримента като неуспешен?
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И ето го въпросът на Фаулър: Може ли да експериментираме със
собственото си отражение в друг биологичен вид, без напълно да изгубим
себе си?
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Романът „Резервен живот“ на Лидия Димковска, издателство
„Колибри“, излезе на българския пазар на 11 май 2015 г. В него се
проследява животът на две сиамски близначки – Злата и Сребра, прескочил
отделянето на Македония от „могъща“ Югославия и стигнал до второто
десетилетие на 21-ви век. Родени със „слепнали“ глави – над лявото ухо на
Злата и над дясното ухо на Сребра, двете сестри живеят един общ живот, в
който чувството за идентичност непрекъснато се бори с неизбежната
заедност на съвъплътеността. Прости действия като ходенето, спането,
използването на тоалетната се оказват ключови за съвместния живот на две
неразривно свързани човешки същества. Най-силната привързаност си
съперничи с най-тежката непоносимост. Две сестри, които си лягат, без да
разговарят, защото цял ден са били заедно, и раздалечават телата си в
леглото, за да могат да намерят покой за своята индивидуалност.
Защо бе нужен подобен роман? Не е ли това твърде крайна,
екстравагантна и дори нереална история? Има ли изобщо такива хора?
Има! Хелен и Джудит от Унгария (1701-1723), Чанг и Енг Бункер от
Тайланд (1811-1874), Луцио и Симплицио Година от Филипините (19081936), Маша и Даша Кривошляпова (1950-2003) от Москва, Аби и Британи
от Минесота (родени през 1990). Всички те са живели достатъчно, за да
бъдат видени и познати от своите съвременници, а и от нас. Защото, както
се посочва и в „Резервен живот“:
„Когато не ги познавахме, не ги смятахме за част от нашия живот, а
сега, когато ги познахме и бяхме сигурни, че не искаме да са част от нашия
живот, те станаха част от него. А и ние станахме част от техния живот, от
тяхната съвест. Това беше най-същественото.“ (с. 114)

Предизвикай правото!
Годишник 2015

911

Стоян Ставру
Въпросът за другостта е един от основните в „Резервен живот“.
Човек с недъг трябва да има „резервно сърце“, за да преживее обидите,
подигравките, подмятанията, които различието му провокира у останалите.
Агресията обикновено е следствие на неудобство. Неудобството най-често
е причинено от неразбиране. А неразбирането е липса на усилие. Злата и
Сребра са трагичен пример, който ни кани да проявим усилие. Да разберем.
Да се смирим. Да обичаме.
Стилът, в който е написан романът, не позволява мелодраматизъм.
Появяващите се в очите на читателя сълзи бързо пресъхват пред
следващите прояви на „родителски сюрреализъм“, както Злата (главното
разказващо лице в романа) нарича „наивния егоизъм“ (с. 408) на своите
родители, винаги загрижени за нещо друго, но не и за „нежеланите“ си
деца, както и пред превъплъщенията на т. нар. (отново от Злата)
„постсоциалистически атеизъм“, изразяващ се в нагласата „Дори и когато
има нещо, пак го няма“ (с. 407) – в тази категория попадат: дрехи, които
пазиш за винаги отлагащото се „после“; роднини, с които се поздравяваш,
но не съществуват; живот, който искаш за себе си, но можеш само да
споделяш…
Понякога повествованието тече мудно – със скоростта на живота на
обикновените жители в Скопие, където времето е разграфено от
последователната смърт на най-близките хора. Животът обаче надделява и
продължава. Той уверено води своите герои към техните съдби,
очертавайки в сърцата им болезнени, но пламтящи кръгове. Така, насред
основната наративна линия се появяват интересни провокации, като новата
професия „отоплител на легло“ (с. 330-331), която се изразява в това
практикуващият я, облечен в специални дрехи, да влезе в климатизираната
хотелска стая и да легне в леглото на клиента, за да затопли завивките му.
Професия, която определено поставя въпроса за достойнството,
интимността и бъдещето на услугите. В съня на Злата се появява и
специално пригодена многоетажна сграда – „дом за самоубийство“ (с. 377380), в който са разчертани и се прилагат стандартни оперативни програми
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за разубеждаване и в крайна сметка – за приемане на решението на едно
лице да сложи край на живота си.
Най-важният въпрос обаче остава въпросът за болката. Болката от
пропуснатото. Болката от загубата. Болката от липсата.
„При болка човек е или най-хубав, или най-грозен на света“ (с. 75),
казва Злата, и добавя – „Ние бяхме грозни!“ Но в чии очи? В собствените
си очи, които Злата и Сребра никога не са виждали, освен в огледалото, тъй
като срастването на главите им е позволявало да разговарят единствено
като гледат напред, без да се виждат една друга? В очите на своите
родители, които трудно лекуват собствените си рани, нанесени им като
деца от техните родители? В очите на любимите си, които въпреки недъгът
на Злата и Сребра поставят пред тях въпросите за брака, който – оказва се,
има твърде непредвидими измерения, когато единият съпруг „върви“ с две
тела и с две души? В очите на православните (които ясно се различават от
„православците“ – „православните“ вярват в православието,
„православците“ – в Сърбия), които търсят религиозността на двете
сестри? Или в очите на Партията, която иска да ги направи свои членове?
„Света Злата Мъгленска живяла по време на турското робство в
България. Родила се в бедно семейство в село Слатино, Мъгленска епархия.
Била рядко красива, смирена, благочестива, с чисто сърце и твърда вяра в
Господа.
Млад турчин я издебнал и отвлякъл. Поискал от нея да се отрече от
вярата си и да се ожени за него. Тя не склонила дори пред молбите на
близките си да се отрече от християнската вяра. Турците дълго и
безмилостно я изтезавали, а подир това я обесили и насекли на късове
тялото й. Пречистена в огъня на страданията, св. Злата предала душата си
на Бога на 18 октомври 1795 година.“
(кратко животоописание на Св. великомъченица Злата Мъгленска,
цитирано от Православието.ком)
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Тялото винаги е било сред инструментите за извисено страдание.
Телесният недъг е особено безпощаден в своята склонност към развиване
на „мъченичество“. Злата няма претенция да бъде мъченица, въпреки че
изгаря в страданието, превърнало се в нейна съдба. Тя познава и
изкушението, и омразата, и безсилието, и наивността, и болницата, и
затвора, и празнотата на Не-дома. Но тя познава и смелостта, и любовта, и
твърдостта, и решимостта, и прегръдката на баба си, и свободата на двора,
в който играе с малкото си приятели, и пълнотата на споделения дом. Тя
познава всичко това.
Защото продължава напред, въпреки желанието си да спре. Защото
дава шанс, въпреки болката от разочарованието. Защото обича, въпреки
раздялата и смъртта. Защото е жива, а „който е бил мъртъв още като жив,
ще умре от собствения си живот" (с. 115).

Представяне на книги

„Десетият кръг“ на Джоди Пико – безкраят на една спирала 914

“Десетият кръг” на Джоди Пико – безкраят на една спирала

[Публикувано на: 23.07.2015 г.]

Стоян Ставру

Адът има един скрит кръг – кръг, който крием дълбоко в себе си…
Развитието на законодателството в Калифорния във връзка с
необходимостта от изразяване на съгласие от страна на колежаните при
участието им в сексуален акт стигна до там, че да изисква сключването
между тях на предварително „утвърдително, съзнателно и доброволно
споразумение да участват в сексуална активност“. Това обаче не е
достатъчно – съгласието трябва да бъде дадено няколко пъти по време на
цялата среща и всеки път състоянието на лицата да е достатъчно трезво, за
да могат съзнателно да дадат такова съгласие. Към изричното
споразумение следва да се приложи снимка (на двамата партньори заедно
със сключеното между тях споразумение), от която е видно
(конклудентното!) съгласие на всеки един от участниците да прави секс,
като е препоръчително и да се осигурят всякакви други „доказателства“
(например видеозапис!) за това, че решението им е било доброволно и
съзнателно, взето без каквито и да е съмнения за упражняване на насилие
или за въздействие на субстанции, които биха могли да възпрепятстват
правилната преценка на който и да е от “договарящите се” сексуални
съконтрахенти (?). Цялата съвкупност от доказателства се обозначава като
„комплект за съзнателно съгласие“ (Consent Conscious Kit)1 и
представлява своеобразна превенция срещу евентуална претенция на
някой от партньорите (момичето!, но тук възниква въпросът за
хомосексуалните актове) за това, че е изнасилен.
Посочените и изглеждащи твърде крайни „стандарти“ за съгласие за
участие в сексуална активност могат да изглеждат неразбираеми. Има
обаче една книга, която би могла да покаже на своя читател и евентуално
– ако той й даде шанс за това, да развие у него чувствителност към
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значението на доброволността и насилието в секса, с който се сблъксват,
експериментират и оплитат подрастващите момичета, преминавайки през
сивата зона между своето детство и женствеността. Става въпрос за
книгата на Джоди Пико – „Десетият кръг“, С., 2012, Издателство „Сиела“,
превод на Марта Методиева. И макар въпросът за изнасилването да е
централен за тази книга, тя започва с нещо различно и разтърсващо – с
любовта на един баща…
А, както посочва и самата Джоди Пико, „Човек не подписва договор,
за да стане родител, но отговорностите бяха написани навсякъде с
невидимо мастило. Идва момент, когато трябва да подкрепяме детето
си, независимо, че никой друг не би го направил. Работата на родителя е
да построи наново моста, дори ако онзи, който го е изгорил, е именно
детето му“.
„Десетият кръг“ е книга за стойността на времето, което един
родител прекарва с детето си. За скоростта и еднопосочността на “стрелата
на времето”, излязла от орбитата на родителството и навлязла в
пространство, в което липсва ясното разграничение между „закрилян“
(дете) и „закрилящ“ (баща). Книга за невъзможната „еманципация“ на един
баща, обичащ изчезващото детство на своята дъщеря. Баща, който е
посветил живота си на борбата да помогне на дъщеря си да порасне, без да
си позволи да остане твърде далеч от нея:
„истинската му грешка … бе … мисълта, че можеш да изгубиш
някого, когото обичаш, само за един миг. Всъщност това е процес, който
отнема месеци, години, целия й живот“.
Естественото израстване на дъщеря му го изправя пред носталгия,
решена да заеме силата на любовта. Той си спомня за малкото дете, което
го прегръща, „омекнало от доверие в него“, и което му говори безспир:
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„Откъде да знае още тогава, че е трябвало да съхрани тези
излишества от думи като парченца мидени черупки, скътани в джоба на
зимното му палто, за да му напомнят, че някога е било лято“.
Това дете се нуждае от закрила, но вече копнее и за независимост.
Все още обича баща си, но вече има и свой любим. Страда все по-силно,
но страданието й става все по-неутешимо от бащината обич. Търси своите
собствени отговори, които все по-често стават възможни единствено (!)
при мълчанието на човека, чието внимание винаги е търсела – нейния
баща, лишил се от кариера, за да бъде с нея, докато расте. Така книгата
започва и свършва с невидимите, но осезаеми сълзи в очите на един баща,
изгубили се в ръмящия дъжд на отиващото си детство на неговата дъщеря.
И в този момент „идва“ изнасилването.
И както казва полицаят, натоварен с разследването му: „Онова,
което повечето хора извън неговата професия не разбират, е, че и
жертвата на изнасилване, и загиналият в катастрофа, са си отишли
завинаги. С тази разлика, че жертвата на изнасилване все още се движи
като жива“.
Но не иска да бъде жива. В борбата между желанието за смърт и
инстинкта към живот решаващи се окават дребните преживявания, които
правят дните на хората желани и пълноценни: „Когато умреш, не може да
хващаш снежинки с език, нито да вдишваш вятъра с пълни дробове или да
си лежиш на леглото и да виждаш как преминават светлините на
общинския снегорин. Не можеш и да смучиш висулка, докато те заболи
челото“.
И ще си позволя само още два („юридически“) цитата от книгата
(Джоди Пико последователно във всичките си романи демонстрира своята
слабост към правото и юристите), преди да ви препоръчам горещо
„Десетият кръг“:
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- един дословен цитат: „Дъч Остърхос или портландският адвокат, беше
толкова мазен, че от време на време Джейсън се изкушаваше да поглежда
към пода след стъпките на защитника, за да види дали не оставя хлъзгава
следа“;
- и един цитат, пренесен в друг контест: понякога юристът така се вторачва
в буквите на закона, че те започват „да подскачат като пуканки в тиган“.
Пожелавам приятно четене и ще се радвам на отзиви!
Бележки под линия:
1. Вж. Timpf, K. PM Apparently, just asking isn’t enough. – Достъпна на следния адрес:
http://www.nationalreview.com/article/420870/college-affirmative-consent-contract (July 7,
2015 6:31).
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[Публикувано на: 30.07.2015 г.]

Ако отделите част от времето си, за да се запознаете с историята на
едно семейство; ако отворите сърцето си за болката на родителите, които
не могат да спасят децата си; ако дори за миг повярвате на надеждата на
едно дете в ситуация, в която сестра му ще умре; „Споделен живот“ на
Джоди Пико, Издателство „Ентусиаст“, С., 2013, превод на Мариана
Христова, е книга, която може да промени живота ви!
Романът започва с въпроса „не как се правят бебета, а защо“:
„ако днес извънземните кацнат на Земята и внимателно се огледат как
се раждат бебетата, ще решат, че повечето хора създават деца
случайно или защото са пили прекалено много някоя вечер, или защото
методите за предпазване от забременяване не са сто процента сигурни,
или поради хиляди други причини, които не са особено ласкателни.
Аз, от друга страна, съм родена със съвсем конкретна цел. Не съм
резултат от бутилка евтино вино или пълнолуние, или моментна страст.
Родена съм, защото един учен е успял да съчетае яйцеклетките на майка
ми и спермата на баща ми, за да създаде специфична комбинация безценен
генетичен материал. …
… за разлика от останалата част от свободния свят аз не съм дошла по
случайност. А когато родителите те създават по причина, по-добре
причината безспорно да съществува. Защото, когато изчезне, изчезваш и
ти.“ (с. 13-14)
„Ако Кейт не беше болна, нямаше дори да се родя“ (с. 31).
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Целта, за която е създадена Ана, е да помага на сестра си Кейт в
нейната битка срещу левкемията. Тя е „генетична двойница“ на поголямата си сестра и неин идеален донор:
„Когато Кейт се нуждае от левкоцити, стволови клетки или костен
мозък, за да излъже тялото си да помисли, че е здраво, аз съм тази, която
ги осигурява. Почти всеки път, щом Кейт влезе в болница, и аз се озовавам
там.“ (с. 17)
Това подчинено положение на Ана, ролята й на „добавка“, на
„програмирано бебе“, което служи за резервни части (майката на такова
„бебе“ чака „раждането“ на пъпната връв и на съдържащите се в нея
стволови клетки, а не неизбежно оказалото се в края на тази връв второ
дете), са изтъкнати от нея като причина да съди родителите си и да иска
„юридическа еманципация за медицински цели“ (с. 33), т.е. да иска съдът
да й признае правото, въпреки че не е пълнолетна, да взема самостоятелно
и независимо от родителите си решенията, касаещи участието й като донор
в медицинските процедури за спасяването на болната й сестра:
„Фактът, че не съм болна, а все едно, че съм. Това, че единствената
причина да бъда родена, е нуждата на Кейт от реколта. … Искам да ги
съдя за правата над собственото си тяло“ (с. 28).
И започва Процесът…
Това е книга за решенията, които човек трябва да вземе, когато е
„отредил на Смъртта място на масата за вечеря“ (с. 16) и които, въпреки
всичките си усилия и разумни аргументи, не може да вземе. Решенията,
които са като хамелеони в чернобялата приказка за доброто и злото.
Решения, които могат да бъдат удържани единствено като непрекъснато
колебание. Те са дотолкова упорити в своята неустойчивост, че са по-скоро
усет, отколкото воля. Те са фонът, на който търсим себе си.
Ангажираността ни с тях развива специфична чувствителност, която е на
ръба на диагнозата „депресия“. Но именно липсата на тази чувствителност
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би направила Земята необитаема след края на човечеството. Тази
емоционална неустойчивост, с която ни заразява всяка истинска битка за
справедливост. Тази слабост на логичното. Тази неспособност да удържим
решенията си, когато обичаме тези, за които те се отнасят. Тази
обърканост, която ни сближава дори и когато сме застанали един срещу
друг като врагове в едно съдебно дело. Всички те ще липсват след смъртта
на последния човек, но едва ли ще има някой да изпита тъгата на тази
липса. Тази липса няма да е човешка.
Това е книга, която ни прави песимисти за постижимостта на
правосъдието. Демонстрира ни границите, до които може да стигне едно
човешко решение и след които граници оставаме фундаментално
разколебани, но истински обичащи човешки същества. Когато обичаш
човек, който умира, всички решения изглеждат погрешни. От яснотата
няма и помен. Категоричността остава далечен орнамент, напомнящ ни, че
„никой не взема изцяло самостоятелни решения“ (с. 464).
Неспособността да отсъдим ни поставя в криза. Но тя ни показва и
истинското лице на човешкия опит да се постъпи правилно. Съмнението се
оказва най-добрата гарнитура на битката за отстояването на собствена
позиция.
Едно от най-ценните неща в романа „Споделен живот“ е погледът на
детето – детето, което расте, страхувайки се за живота на своята сестра;
детето, което търси своя смисъл, докато с тялото му се разпореждат
неговите родители; детето, което загубва езика на своето детство, за да
започне да цитира правни норми и прецедентни дела:
„Когато си дете, имаш свой собствен език и за разлика от френския,
испанския и какъвто и да е език да започнеш да учиш в четвърти клас, той
е вроден и накрая го загубваш… Децата мислят с широко отворени,
разцепени мозъци; решила съм, че порастването представлява само бавно
зашиване.“ (с. 349)
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Но изненадата тепърва предстои!
ПП: По книгата е направен филм със заглавие My Sister's Keeper (2009),
който е преведен на български като „Споделен живот“. Отново, както съм
правил и преди, препоръчвам книгата, макар и филмът да е прекрасен.
Препоръчвам и книгата, и филма!
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[Публикувано на: 21.08.2015 г.]

Стоян Ставру

„След войната, в началото на петдесетте години, когато големите
научни открития следваха едно след друго, хората нямаха време да
размислят, да повдигнат логичните ВЪПРОСИ. Пред тях неочаквано се
бяха разкрили маса нови възможности, а много болести, пред които
лекарите бяха безсилни дотогава, започнаха да се лекуват. Това бе първото,
което светът видя, първото, което искаше. И хората дълго време
предпочитаха да си мислят, че всички тези човешки органи като че ли
идват от небитието, че в най-добрия случай се отглеждат във вакуумна
среда или нещо такова. Наистина възникнаха някакви спорове. Ала докато
дойде време да започнат да се безпокоят за … възпитаниците, когато те
започнаха да се интересуват в какви условия растете и дали въобще е
трябвало да бъдете произвеждани, вече беше КЪСНО. Нямаше никаква
възможност нещата да се върнат назад. Как да поискаш от света, който е
свикнал да гледа на рака като на лесноизлечима болест, да се откаже от
това лечение и да се върне доброволно към старите мрачни времена? Не,
нямаше път назад. Колкото и съвестно да им беше заради вас, хората се
грижеха главно за това техните деца, съпруги и съпрузи, родители и
приятели да не умират от рак, от заболявания на двигателната система, от
сърце.“
(Никога не ме оставяй, Кадзуо Ишигуро, с. 257-258)
И за да не чакаме нито миг с риск да стане „късно“, ето и част от
въпросите, поставени пред читатели на „Никога не ме оставяй“ на Кадзуо
Ишигуро, издадена от Издателство „Колибри“ през 2008 г., преводач:
Мария Донева:
Има ли душа „репликата“ на едно чуждо тяло? Може ли клонингът
да бъде сведен до донор – вещ с ясна функция и предназначение? Може ли
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животът му да е просто жизнен цикъл на биопродукт? И неговият край –
безнадеждно предопределен като краят на всяка потребима вещ, да бъде не
смъртта, а „завършването“? Или ако формулирам въпроса по друг начин:
има ли право клонингът да умре, или той винаги „завършва“ целта си –
след една, две, три или четири експлантации?
И още: Как би изглеждал животът на един обречен донор, на който
му е „подарено“ прекрасно детство и спомени, заровени в незначителните
и спокойни „дреболии“ на ежедневието? Може ли да се изправи пред
неумолимия ход на времето, като забави и подчертае вкуса на своите
предопределени преживявания? Може ли да скрие в себе си надежда, която
да е достатъчно силна, за да го разочарова?
Може ли да заплатим за живота на един човек, съществуващ като
невъобразим потенциал и като непредвидим брой възможности, с
осигуряването на безгрижното детство? Да сключим сделка – още преди
той да се е родил, по силата на която ние се задължаваме да му предоставим
безгрижно детство и юношество, срещу което той приема да ни даде тялото
си и цялото му „съдържание“ (затворено като с цип!)? Може ли да открием
хуманност в подобна сделка, когато я представим като алтернатива на друг
възможен подход – жестоко и безчовешко отношение към „донора“ като
към „тяло без душа“, като към растящо подобно на зеленчук, но
животоспасяващо месо?
Трябва ли да стимулираме творчеството в „лагерите за органи“?
Правилно ли постъпваме, когато поощряваме надеждата в един свят на
предопределеността? Не е ли по-добре да забравим за съвестта, когато
медицината ни предлага прекрачването на граница, от която няма
връщане? И просто да оставим на неговото предназначение едно
превърнало се (!) в донор дете, вместо да се опитваме да развиваме у
него чувствителност, която би ни превърнала в чудовища в собствените ни
очи?
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Какви са измеренията на хуманността, когато сме забравили за
другия, търсейки живот за себе си? Можем ли да правим избори, след като
сме покрили човечността си с технологични цели и сме отказали да видим
деца в израженията на своите най-нови биопродукти – клонингите. Или
можем да видим децата, но не и хората, в които те порастват? Могат ли да
съществуват деца, които нямат право да бъдат възрастни? И най-важното
– може ли ние да съществуваме, когато съществуват такива „деца“?
„Докато ви гледах да танцувате, виждах съвсем различна картина.
Виждах как стремително се заражда един нов свят. Да, по-технологичен,
да, по-ефективен. Нови начини за лечение на старите болести. Изумително!
Но едновременно с това един по-суров и по-безмилостен свят. И аз виждах
момичето със затворени очи, притискащо стария свят към гърдите си – подобрия, който познаваше в дълбините на своето сърце, който не можеше
да остане повече и тя го притиска ли, притиска, като го умоляма да не си
отива.“ (с. 267)
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Старият крал и неговото изгнание

[Публикувано на: 27.08.2015 г.]

Стоян Ставру

Книгата на Арно Гайгер „Старият крал и неговото изгнание“,
издателска къща „Колибри“, 2013, превод на Жанина Драгостинова, е
книга за старостта.
Както посочва Мишел Уелбек, старостта опростява нещата. В
старостта човек познава рая, тъй като „истинският рай е този, който сме
изгубили“ (с. 12). Загубата и натрупващите се липси са основните разлики
между стареца и детето, особено когато старостта върви ръка за ръка с
деменцията:
„Често се казва, че болните от деменция са като малките деца –
почти няма текст, който да не използва тази метафора; и това си е за
ядосване. Не е възможно възрастният човек да се върне назад и да стигне
до състоянието си на дете, тъй като същността на детето предполага то да
върви напред в развитието си. Децата придобиват нови способности,
болните от деменция губят от наличните си способности. Заниманието с
децата заостря погледа към напредването, заниманието със страдащите от
деменция показва загубите. Истината е, че старостта не връща нищо
обратно, тя е като хлъзгава пързалка, а една от най-големите грижи, които
създава, е, че понякога може да продължи твърде дълго.“ (с.13)
Тази разлика в посоката Арно Гайгер последователно описва в
отношенията си със своя баша. Макар че „и без проблеми животът не е
никак лесен“, когато към това се добавят старостта и болестта, той
(животът) може да изглежда дори непосилен. Трудно е да бъдеш с баща си,
когато „капка по капка индивидуалността изтича от него“ (с. 11), когато
той се затваря в свой собствен свят, подобно на крал в изгнание,
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заобиколен от нищо незначещи за него места и хора, объркан от знаци,
заличени и деформирани от болестта.
Забързаният и изпълнен с конкуренция живот, възпитаваната от
рекламите индивидуалност и потреблението, издигнато в начин на
мислене, изтласкват в периферията на желаните социални активности
грижата и споделеното очакване на края на човешкия живот. Деменцията,
която заличава спомените на поразения от нея човек, на свой ред е заличена
от публичните пространства, все по-често – и без покритието на срама.
Животът трябва да се живее, старостта е безполезна в ерата на
свръхтехнологиите. Ако трябва да се обръщаме към нея, то нека това да е
с цел да я преодолеем, да я заличим и веднъж завинаги да победим във
войната срещу смъртта. Или поне да превърнем тази война в
„партизанска“, вечно да отлагаме края си, но без той да преминава през
менталните тресавища на старостта. Все по-кратка става старостта, за
сметка на старостта-объркване-и-безсилие – старостта, придружена от
болестта, която е „твърде дълга“:
„За всички нас светът е объркващ и трезво погледнато, разликата между
здрав и болен се състои в това доколко човек е способен да прикрие
избилото на повърхността объркване. Отдолу бушува хаосът.
…
На нас, здравите, болестта Алцхаймер ни отвори очите за това колко
комплексни са способностите, от които имаме нужда, за да се справим с
всекидневието си. В същото време алцхаймер е символ на състоянието на
обществото ни. Общата представа се е загубила, наличните знания вече са
необозрими, непрекъснато появяващите се новости раждат проблеми с
ориентацията и страхове за бъдещето“ (с. 50)
Едно от най-тежките неща е да видиш баща си – този, на който
винаги се разчитал, в ролята на неспособен да се справи с ежедневието си,
детрониран и захвърлен в дъното авторитет. Този, който ти е помагал,
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когато си бил дете и юноша, се превръща в безпомощно тяло, което се
нуждае от теб, за да не забрави да се храни, да ходи до тоалетна и да взема
лекарствата си. В чувството на своя баща за бездомност и в неговата
невъзможност да се справи с реалността, обаче, Арно Гайгер открива една
особена педагогика – нова възможност за бащинство:
„Старостта, като последен етап от живота на човека, е културна
форма, която постоянно се променя и непрекъснато трябва да бъде отново
изучавана. А когато веднъж се стигне дотам, че бащата няма на какво да
научи децата си, тогава остава поне да ги научи какво означава да си стар
и болен. Това също може да бъде форма на бащинство и синовност, ако е
поставено в правилните условия. Тъй като разплатата със смъртта се
извършва само приживе.“ (с. 118)
Когато спомените са се „запазили“ като характер, а болестта е
надделяла над индивидуалността, един баща и син навлизат в
пространства, които могат да бъдат споделяни мимолетно и без
ангажимент към миналото. Места, в които баща и син могат все още да
бъдат заедно.
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Книгата „Спомените“ на Давид Фоенкинос, 2015, издателство
„Колибри“, превод на Галина Меламед, има две части, първата от която е
посветена на старостта, а втората – на любовта. В първата (по-голямата по
обем) част се проследява животът на една възрастна жена, която след
смъртта на мъжа си е оставена от своите трима сина в старчески дом. Във
втората (по-малката по обем) част се проследява ритъмът на любовта
между двама млади, бързо преминаващ от еуфорията на първата среща,
през институционалността на брака, та до постепенното взаимно
отдалечаване и отчаянието на развода. Причината, поради която включвам
тази книга сред заглавията, свързвани от мен с важни биоетични проблеми,
е именно първата част.
Две са основните събития, които прорязват първата част на книгата:
смъртта и старостта.
Смъртта, разбира се, е абсолютният факт, който човек не може да
възприеме. Античудото на небитието. Абдикирането на личността от
тялото. Изчезването. Което заплашва всеки един от нас.
„Една муха, кацнала на лицето му. Значи, това е смъртта. Когато
мухите кацат по нас и вече не можем да ги прогоним… онази муха,… ,
беше спряла на последното лице на дядо ми, без дори да подозира, че този
мъж е бил възрастен, юноша, бебе.“ (с. 13)
„Помислих, че баща ми е следващият и че вероятно и той мисли
същото. Като при окопната война, когато войникът пред вас, падайки, ви
извежда на предна позиция. Бащата е този, който отбива смъртта и ни
закриля. Когато вече го няма, ние сме беззащитни. Дълго съзерцавах дядо,
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но този в леглото не беше той. Бях обичал и познавал жив човек. Това тук
беше восъчна маска, тяло без душа, гротескно въплъщение на отлетелия
живот“ (с. 14)
„Знаем, че има смърт, познаваме я и въпреки това тя винаги идва
като изумление. Изглеждаше ми безумно, че животът внезапно напуска
тялото на баба; че мислите вече не обитаваха ума й. И бях възмутен, че не
мога с нищо да променя тази трагедия“ (с. 186-187).
Смъртта обаче невинаги отнема веднага живота, тя „изпреварва
идването си, разширява полето на влиянието си, като връхлита върху
последните години на живота“ (с. 22). Така се появява един белязан от
смъртта период, какъвто е старостта. Това е времето, когато една майка
става бреме и трябва да напусне дома си, за да премине в маргиналните
пространства на старческите домове. Да премине в един различен свят,
„свят от изпити лица, свят на преход към смъртта“, свят, в който се случват
„последните мигове на тези мъже и жени, осъдени да живеят още малко“
(с. 32). Точно тук Фоенкинос развива своя сюжет – в „чакалнята на
смъртта“ (с. 43).
В тази зона на прехода, когато човек губи своята самостоятелност, а
тялото му започва да води свой собствен живот, спомените остават
единствено „укрепление срещу смъртта“ (с. 103). В епоха, когато „всичко
се движи толкова бързо, че настоящето изглежда смешно“ и когато се
поставя въпросът „какъв смисъл има да четеш за нещо, което вече няма да
интересува света след няколко часа“ (с. 168), споменът се превръща в
капитал за бягство, в депозит за щастие, в обезпечение на идентичност.
Споделянето на спомена, макар и да не може да забави смъртта, анулира
наложеното отвън настояще (старостта и Старческия дом), като
актуализира желаното минало (детството и Първото училище).
Един от основните въпроси, поставен в книгата, е какво да правим с
остаряващите си родители. Какви са начините семействата да се справят
със старостта? Способни ли сме да я „гледаме“ в лицето и въпреки
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съдържащия се в нея отпечатък на смъртта, да открием смисъл в старостта
като „завършек“ на един човешки живот, като заслужения край на една
лична история? Или култът към индивидуалността и желанието ни за
лично спокойствие (дори с цената на забравата на нашите родители и найвече – с цената на заличаването на тяхната самостоятелност) ще ни
отдалечат от нашите родители и ще разширят старческите домове до
квартали за отглеждане на възрастни хора, а защо не – и до цели градове
на старостта?
И тук спомените се оказват възможен ресурс. Оцеляването на
спомена за младостта е възможен антидот срещу маргинализацията на
старостта. Както за остаряващия, така и за хората до него. Спомените биха
могли да ни насърчат да уважаваме автономията и независимостта на
възрастния човек дори и когато той не отговаря на утилитаристичния тест
на нашето свръхтехнологично общество. Чакащата всеки един от нас смърт
ни превръща всяка старост в общо преживяване. Ние остаряваме със
старостта на своите родители. Подготвяме се да ги заместим в предната
фронтова линия. И не преставаме да се тревожим. Нападнати от тревоги,
които не бихме могли да разрешим, но със съучастието в които се
дефинираме като хора.
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Книгата на Маргарет Манцантини „Да дойдеш на света“, издателска
къща „Колибри“, 2012, превод на Иво Йонков, е книга за „еретичното“
майчинство, за майчинството извън нормите за майчинство. За ексцеса на
майчинството.
Първо действие: неудържимата любов на Джема и Диего се сблъсква
в невъзможното майчинство. Джема и Диего разбират, че не могат да имат
дете.
„Никога не ще бъда майка. Винаги ще си остана момиче. Ще остарея
така, съсухрена и сама. Тялото ми няма да се обезформи, няма да се
размножи. Няма да има Бог. Няма да се събира реколта. Няма да има
Рождество. Ще трябва да търся смисъла на живота в света, в неговото
безплодие, в неговите клопки… в магазините наоколо, в трафика“ (с. 153)
… „Аз съм стегната в своето пломбирано тяло. Нека светът си държи
децата, а пък аз ще си гледам моята несъвместимост с живота“ (с. 156).
„Животът давашe пир, на който не бях допусната“ (с. 157).
„Аз не родих. Няма лек за онова, което ни липсва… Аз не участвах
в най-първичното събитие, в обновлението на самата мен. Моето тяло е
било изключено поначало от пиршеството, на което обикновените жени
често се явяват, преситени, безразлични към такива като мен.“ (с. 393)
„Утробата ми е само мускули. Преди… коремът ми беше топла
торба, изпълнена с обещаващи шумове, тук-там белите паяжини на
стриите.… Утробата ми вече не е като на майка, добре е да свиквам, ще
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бъда любовница цял живот. Създание, приспособено за секс без
последствия“ (с. 158-159).
Невъзможността за майчинство обрича Джема и Диего на самота,
тяхната старост все повече изглежда като старост „на нашите самотни
четири крака“ (с. 159). За Джема липсата на дете е равнозначно на
отсъствие на онзи „телесен катинар“, който единствен може да „завърже“
една влюбена двойка в любовта. Любовта започва да отстъпва пред
безплодието и неговата самота. Така между влюбените постепенно се
отварят пространства за замествания, за субституции, за призраци на
полумайчинства, четвъртмайчинства, хомеопатични майчинства.
Второ действие: опит за осиновяване (извънтелесна бременност), при
което Джема и Диего следва да се докажат като умели администратори на
бюрокрация, като прилежни граждани, като образцови молители и
податели на документи, вместо просто да бъдат „щит от плът“ за своето
дете (с. 190). В тази борба за осиновяване бракът се превръща в
бюрократичен ход, но и в официално признание на неспособността.
„Омъжих се, за да мога да осиновя дете. Сега имената ни щяха да
бродят заедно в безкрайните лабиринти на италианската бюрокрация“ (с.
168).
Майчинството-осиновяване преминава през брака като средство.
Двойката влюбени се „регистрират“ като съпрузи, за да може да
кандидатстват за свое дете. Безплодието заразява брака, превръщайки го в
бюрократична принуда, в официален печат: „бракът окончателно
утвърждаваше моя недъг“ (с. 168). На фона на брака, липсата на дете се
откроява повече не само за другите, но и за самите съпрузи. Бракът е
просто неуспешен опит за заедност, бюрократичен печат, опитващ се
неумело и напълно неефективно да замести телесния катинар.
„Не е вярно, че осиновяваш някого. Ти осиновяваш цялата болка на
света. Това е лакмусов тест за твоята некадърност“ (с. 175).
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В крайна сметка молбата за осоновяване е отхвърлена. Този изход от
безплодието е отказан на Джема и Диего.
Трето действие: войната като възможност за бременност,
майчинството като естествена реакция (отношение) на една жена към
умиращите деца на Сараево.
Джема открива пътища към майчинството сред поразяващия вихър
на войната в Сараево. Децата, останали без своите майки, имат нужда да
бъдат обичани и спасени, независимо от формулярите за осиновяване. В
центъра на едно разрушение се появяват вариации за майчинство.
„Такава е войната. Всичко да бъде превърнато в своето отрицание,
обществен клозет и манастир в един и същ куп развалини, мъртвият човек,
проснат до мъртвата котка“ (с. 211).
Войната е място, в което може да се оцелее само с безразличие:
„Не бива да спираш и да гледаш… да оставиш на очите време да
видят, да се привържат. Това трябва да се научи. Да не даваш на мъртвите
време да се разкрият, да се превърнат в реални, трябва да вървиш направо,
да не разграничаваш тялото от торбата с пясък, а да ги оставиш
неопределени зад себе си, да се отдалечиш наистина, да си гледаш пътя.
Само така можеш да оцелееш. Като не даваш на мъртвите име, не виждаш
палтото и цвета на косите им. Като ги оставиш. Като се научиш да ги
избягваш още отдалече, да се правиш, че не си ги забелязал. Да се
преструваш, че не съществуват.
Защото, ако спреш, ако им позволиш да се вмъкнат в теб… тогава
неизбежно забавяш крачка“ (с. 359).
Именно това „забавяне на крачка“, тази епистемологична грешка
обаче дава на Джема нови възможности за майчинство. От една страна, за
хората, които имат деца, войната е много по-трудна – те рискуват не само
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своя живот, но и живота на своите деца. От друга страна, за безплотната
Джема войната е ситуация на припознаване, изискваща полагането на
грижи, а какво е майчинството, ако не полагане на грижа. В „килера на
войната“ (с. 375) става възможно едно „раждане“:
„тела, захвърлени подобно счупени играчки. Детето е с жилетка на
ивици. Гледам леко свитите пръсти на едната ръка, изоставена като в съня.
Невинността се е отпуснала смирено в смъртта… Трябва да се махна,
защото усещам, че няма да излича това видение, това дете ще влезе в мен
и ще излезе чак когато аз умра… Не се питам къде е майка му, защо не е
тук да плаче, сигурно е мъртва. Защото сега аз съм неговата майка,
докосвам ръката му…
Сега знам, че пред това мъртво дете съм станала майка. Костите на
таза са се разтворили, в тази морга е протекло едно раждане“ (с. 375-376)
Биологично невъзможното майчинство се случва пред смъртта на
желаното дете. Чудото (на майчинството) идва с безвъзвратната загуба (на
детето). Нова форма на осиновяване на едно мъртво дете, чиято майка е
мъртва. Смъртта на невинността предизвиква едно ретроактивно и
невъзможно, но все пак случило се майчинство. Майчинство, изчерпващо
се със страдание, което не може да бъзе заличено. С безнадеждност, която
пресушава тревожността: “после се успокоявам, ала вече не съм аз” (с.
378), “случващото се наоколо ми отнема всичко” (с. 380). Майчинство в
условията на “чисто оцеляване”.
Четвърто
действие:
опит
за
заместващото
майчинство
(сурогатството), делегираната бременност, наем на „щъркелица“ (с. 214).
Една ситуация на „прекалено много кръгове, толкова много майки“
(с. 226), която е несъвместима с „каноничните раждания“ (с. 392).
Жена, която може да бъде майка, но не иска. Жена, която иска да бъде
майка, но не може.
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Жена, която дава яйцеклетката си. Жена, която дава тялото си. Жена,
която дава парите си. Жена, която ще получи благодарност. Жена, която
ще получи пари. Жена, която ще получи дете.
Жената, предложила своята матка, своя корем, е „като дом“, но дом,
който не трябва да застрашава Джема (жената, ползваща се от
сурогатството). Затова тази жена-дом трябва да е един „безличен дом“:
„ставаше… даже беше перфектна, защото бе никоя. Беше госпожа Никоя.
Кръгчето, начертано на листа“.
Заместващото майчинство с донорска яйцеклетка обаче не успява,
тъй като медицинската процедура отнема сърцевината на родителството и
го превръща в технически акт, несъвестим с представата на Джема за това
какво е да бъдеш майка. Тогава за Джема започва ловът на майка –
търсенето на жена, която е готова да има сексуален акт със съпруга й
(Диего), за да роди неговото дете и да й го даде. Да я направи майка.
Появява се Аска – „това месце“ (с. 280), това „изцапано черво“ (с. 408),
тази „раковина от плът“ (с. 410), която е надежда за родителството, но и
опасност за любовта.
Но нека не разкривам края на историята. Нека да пропусна
последните удари на съдбата, заличаващи каноничните разбирания за това
какво е “да си майка” и заместващи този въпрос с въпросите относно
изискванията, поставяни от това „да дойдеш на света“.
„Да дойдеш на света“ е книга, в която можем да открием множество
траектории за отстъпление от правото (ако трябва да сме по-конкретни –
от семейното право), но тези траектории са и възможни пътища към
любовта, защото „законът може да се поразходи, любовта трябва да остане
там, където е“ (с. 427).
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„Красотата обича сенките, в тях се ражда съблазънта“ (с. 12)
Какво ще ни донесе безсмъртието? Какви са възможните политики
на безсмъртието? Какви са демографските последици от постигането на
безсмъртие? Как се разпределя ресурсът „пространство“, когато времето
на хората е неограничено? И трябва ли да пожертваме родителството като
форма на съществуване във времето, за да останем безсмъртни?
Тези и редица други въпроси са вплетени в сюжета на футуристичния
роман „Бъдеще“ (668 с.) с автор Дмитрий Глуховски, издаден на български
език през септември 2015 г. от издателство „Сиела“.
Романът представя един свят, в който хоризонталът е окончателно
изчерпан, поради което хората живеят на различна височина по вертикални
сгради, надвиснали над заселената със стотици милиарди Европа.
Безсмъртието е донесло със себе си и безброя. И нови форми на вертикално
неравенство. Колкото по-голям е социалният ти статус, толкова понависоко живееш с надеждата да зърнеш небето, „защото в един свят,
сглобен от милиони кутийки затворено пространство, няма нищо по-скъпо
от откритото пространство“ (с. 14):
„Хората се извърнали от небесата, но не задълго. Бог дори не успял
да мигне, и първо около него станало пренаселено, а после направо го
изселили. Сега цялата Европа е застроена с Вавилонови кули; и работата
не е в гордостта. Просто няма къде да се живее.“ (с. 47).
Технологиите обаче са осигурили сурогати – заместващи имитации
на изгубеното пространство. В своите изчезващи физически стаи хората са
заобградени от хиперреалистични екрани, които им показват каквото те си
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пожелаят „за гледане“, включително – неразличими от реалността поляни
и гори. Така животът е успокоен в „пределите на комфортната
самоизмама“ (с. 30). Който си плаща, има и своите илюзии, но спре ли –
небето му ще бъде „изключено“ (с. 205).
В този свят на безкрайни множества и персонален дизайн на изгледа
съществуват строги правила – правила, които „премахват отговорността“
(с. 16). Правила, прилагани от убийци-бюрократи (с. 16). Всеки, който иска
да остане безсмъртен в Европа – основно рождено право на всеки
европейски гражданин, трябва да спазва забраната да има деца. Причината
за тази забрана е липсата на физическо пространство, в което да живеят
толкова много безсмъртни хора. Светът е изчерпал своето пространство.
Ако човек реши да има свои деца, той трябва да регистрира бременността
и да бъде инжектиран с акселератор, който води до ускорено протичане на
старостта и смърт в рамките на максимум 10 години след инжекцията.
Героят на Дмитрий Глуховски заявява:
„Сигурен съм, че има теоретици, които за нула време ще докажат,
че за да се спасят милиони хора, е необходимо да се жертват няколко
хиляди“ (с. 113).
Една незначителна цена!? Децата са цената за егалитаризма в
безсмъртието. Безсмъртието в Европа не е предоставено само на избрани,
а на всеки – като „рождено право“. Но тези „игри на демокрация“ (с. 11) са
и причината за въвеждането на най-строгото правило: безсмъртието е
налично само при липсата на деца. Всеки сам решава – да живее
безсмъртно или да стане родител („Законът на избора“). Но има и хора,
които отказват да направят този избор. Така машината за осигуряване на
„подредено“ в ограниченото пространство безсмъртие се сблъсква с
нелегалната дейност на активисти на Партията на живота.
В книгата съвсем накратко, но с невероятна сила, се поставя и
въпросът за разликата между вечността и безсмъртието в един прагматичен
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свят, където философията е по-скоро скучно забавление за хора,
превърнали се в богове:
„Знаете ли – казва господин Шрайер, подавайки ми чашата, –
вечният живот и безсмъртието все пак не са едно и също нещо. Вечният
живот е тук. – Той докосва гърдите си. – А безсмъртието е тук. –
Пръстът му докосва слепоочието. – Вечният живот – той се усмихва – е
включен в базовия социален пакет. А безсмъртието е достъпно само за
избраните…“ (с. 25-26).
Избраните са тези европейци, които могат да избират – между своето
безсмъртие и живота си като родители.
Вечността е просто философско успокоение, безсмъртието е
истинското политическо достояние. Безсмъртие на непрекъснатата
младост. Безсмъртие, което заличава възрастта и превръща детството и
старостта в екзистенциални девиации:
„Тук няма нито един старец и нито едно дете – посетителите на
“Извор” (обществена къпалня, използвана като атракцион за удоволствия
– бел. СС) не бива да изпитват ни най-малък морален и естетически
дискомфорт. Нека те си стоят в своите резервати, където не смущават
никого с отклоненията си, а стъклените градини са отворени само за
онези, които са съхранили своята младост и сила“ (с. 30).
И още за „алергията към старостта“ (с. 235):
„Пенсионерите и малолетните – изцяло разходи! Малцинство,
което отдавна е време да отиде в категорията на извращенията“ (с. 175).

В този свят смъртта е отменена, тя е „уродлива отживелица“, която
съществува „някъде в херметично затворените резервати, в лабораториите,
откъдето не може никога да се измъкне“ (с. 36), освен ако хората не я
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извикат. Човекът е „успял да хакне собственото си тяло и да премахне
смъртната присъда, предписана в ДНК-то му от брадатия натуралист… Да
се превърне от чужда, бързо разваляща се играчка в същество,
недопвластно на тленното, винаги младо; най-накрая независимо;
съврешено.“ (с. 48-49). Така, без да са „притиснати от процесите на
загниване в своето тяло чувал“, хората вече могат “да мислят не в
категориите дни и години, а в мащаби, достойни за вселената“ (с- 49-50).
Хората вече “не боледуват от времето” (с. 54). Човекът окончателно е
скъсал с животните, а семейнопатетичната носталгия по възрастта и
фабулата на родителството се контрира с претенция за не просто
цивилизационно, а за божествено превъзходство:
„Ако не искаш да живееш като човек, живей като говедо! А
говедото остарява! Говедото умира!“ (с. 66)
Безсмъртието е достижение, което ни избавя от преходността на
тялото. То прави невярно твърдението, че “цялата човешка история се носи
от нищото към нищото през дим и пламъци” (с. 83):
„От стотици милиарди умрели ние помним имената на няколко
хиляди. От другите не е останало нищо. Те не са и живели, а са се мярнали
и са загинали… притиснати от старостта и смъртта в робията на
правенето на деца, размножаването, не са имали достатъчно време, за
да се замислят за живота си“ (с. 476-477).
Заедно със смъртта е отменен и Бог:
„тялото ти е цялото на дупки, през които животът изтича! И си
си спомнил за душата! Хванал си се да воюваш! А ние тук си имаме свои
закони! На нас тук и без бог всичко ни е прекрасно! За мен твоя бог не е
закон, ясно?! Нека той си командва старците! Аз ще бъда вечно млад!“ (с.
212).
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„Кому е необходима вашата душа, когато тялото не тлее?“ (с.
211).
Но този безкраен живот има и своята тъмна страна – най-често
скривана зад пикселите на самоизмамата, поддържани от най-модерните
инструменти на технологиите и политиката. Някъде дълбоко под
безсмъртната обвивка на част от хората се загнездва мисълта, че “в един
безкраен живот има особен дефицит на смисъл” (с. 94-95).
И тук идва силата на родителството, детето, което „изяжда“
безсмъртието, но и което „попива“ своите родители, което се „състои“ от
тях и носи нови измерения на живота, защото, когато всички са
бъзсмъртни, то кои тогава са живите? Когато няма смърт, възможно ли е
чудото!
„Бъдеще“ е книга, която разглежда многостранно въпроса за
безсмъртието в един вълнуващ и изненадващ сюжет. Препоръчвам я на
всеки, който мисли върху смъртта.
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